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pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia 
(Dz. U. Nr 51, poz. 326 i z 1990 r. Nr 65, poz. 387) w § 3 ust. 
1 otrzymuje brzmienie: 

przeciętnie na tydzień, pod warunkiem nieprzekroczenia 
limitów, stawek i innych norm zdrowotnych określonych 
w odrębnych przepisach." 

,,1 . Pracownik określony w § 2 ust. 1 pkt 1 pod lit. a)-c), § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
a także w pkt 2, w przypadkach uzasadnionych po- szenia. 
trzebami zakładu pracy, może być zatrudniony, za swą 
zgodą, w wymiarze do 8 godzin na dobę i 42 godzin Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, 
zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 
1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin 
(Dz. U. z 1983 r. Nr 31 , poz. 145, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, 
z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i z 1990 r. Nr 36, poz. 206), art. 7 i 28 
ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecz
nym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospoda 
rki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub 
umowy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 146, z 1989 r. Nr 
32, poz. 169 i Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206) , 
art. 26 ust. 1 pkt 4 dekretu z dnia 4 marca 1976 r. 
o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzie
lni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich 
rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 27, poz. 135, z 1989 r. Nr 35, poz. 
190 i z 1990 r. Nr 36, poz. 206) i art. 24 ustawy z dnia 18 
grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowa
dzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz. U. 
z 1989 r. Nr 46, poz. 250 i z 1990 r. Nr 36, poz. 206), art. 24 
ust. 4 oraz w związku z art. 37 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. 
- Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 
187, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 
i z 1990 r. Nr 36, poz. 206), art. 4 ust. 6 i art. 33 ust. 2 ustawy 
z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 
i Nr 74, poz. 441, z 1990 r. Nr 36, poz. 206 oraz z 1991 r. Nr 7, 
poz. 24) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 stycz
nia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek 

na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia 
społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubez
pieczenia społecznego (Dz. U. Nr 7, poz. 41, Nr 41 , poz. 238 
i Nr 71, poz. 418 oraz z 1991 r. Nr 12, poz. 49 i Nr 28, poz. 
120) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy "i nie wyższy od 
dochodu zadeklarowanego za poprzedni miesiąc więcej 
niż o 50% ", 

2) w § 22 w ust. 1 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy "i nie 
wyższy od dochodu zadeklarowanego za poprzedni 
miesiąc więcej niż 050%", 

3) w § 23 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy " i nie wyższy 
od dochodu zadeklarowanego za poprzedni miesiąc 

więcej niż o 50%", 

4) w § 31 w ust. 1 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy "i nie 
wyższy od dochodu zadeklarowanego za poprzedni 
miesiąc więcej niż o 50%." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 
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w sprawie zasad i trybu nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą. 

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 
1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 
65, poz. 386) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za 
granicą dokonuje rada jednostki organizacyjnej uprawnionej 
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego 
określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki w zakresie 
danej dyscypliny naukowej lub artystycznej, zwana dalej 
"radą" . 

2. Jeżeli stopień naukowy uzyskany za granicą nie ma 
odpowiednika w stopniu naukowym nadawanym w kraju 
albo jeżeli w kraju brak jednostki organizacyjnej właściwej do 
dokonania nostryfikacji stopnia naukowego w określonej 

dyscyplinie naukowej lub artystycznej, nostryfikacji dokonu
je rada wyznaczona przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu 
Naukowego i Stopni Naukowych, zwaną dalej "Centralną 
Komisją"· 

§ 2. 1. Osoba ubiegająca się o nostryfikację stopnia 
naukowego, zwana dalej "kandydatem", wnosi do wybranej 
rady podanie wraz z następującymi załącznikami : 

1) życiorysem, 

2) oryginałem dokumentu stwierdzającego uzyskanie sto
pnia naukowego za granicą, 

3) kopią rozprawy stanowiącej podstawę przyznania kan
dydatowi stopnia naukowego, 




