
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 5 czerwca 1992 r. 

TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

205 - z dnia 28 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu 
wywłaszczonych nieruchomości 737 

ROZPO RZĄDZEN lA: 

206 - Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1992 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu 
stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach 
kultury 737 

207 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie rodzajów schorzeń 
uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepelnosprawnych oraz zasad i trybu jego 
obniżania 744 

208 - Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
umundurowania policjantów . 744 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 28 maja 1992 r. 

Nr 46 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomo
ści. 

Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 
1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nierucho 
mości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 
107, poz. 464) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 
1991 r. w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu 
wywłaszczonych nieruchomości (Dz. U. Nr 72, poz. 315) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się § 8, 

2) § 9 otrzymuje brzmienie: 

.. § 9. 1. Decyzja o zwrocie nieruchomości powinna 
również określać sposób i terminy zwrotu nale
żności. 

2. W razie zwłoki w uiszczaniu należności pod
legających zwrotowi, pobiera się odsetki na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: J. Olszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 25 maja 1992 r. 

w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania 
określonych stanowisk w instytucjach kultury. 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 25 październi
ka 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493) zarządza się, co 
następuje : 



. 
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§ 1. Rozporządzenie ustala wymagania kwalifikacyjne 
i tryb stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowa
nia określonych w nim stanowisk w instytucjach kultury. 

§ 2. 1. Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do za
jmowania określonych stanowisk działalności podstawowej: 

1) w bibliotekach - ustala załącznik nr 1 do rozporządzenia, 

2) w muzeach oraz ośrodkach badań i dokumentacji zabyt
ków - ustalają odpowiednio załączniki nr 2 i 5 do 
rozporządzenia, 

3) w domach, ośrodkach i klubach kultury oraz świetlicach 
- ustala załącznik nr 3 do rozporządzenia, 

4) w galeriach i centrach sztuki - ustala załącznik nr 4 do 
rozporządzenia. 

2. Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmo
wania określonych stanowisk w instytucjach kultury prowa
dzących gospodarkę finansową na zasadach określonych 
wart. 27-29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. 
U. Nr 114, poz. 493) ustala załącznik nr 6 do rozporządzenia. 

3. Wykaz szkół, kursów i egzaminów, których ukoń
czenie lub złożenie uznaje się za wykształcenie bibliotekarskie 
lub specjalistyczne, określa załącznik nr 7 ~o rozporządzenia. 

§ 3. Kwalifikacje zawodowe pracowników i staż pracy 
stwierdza dyrektor na podstawie świadectw, dyplomów lub 
zaświadczeń dokumentujących: 

1) ukończenie szkół, kursów, studiów podyplomowych lub 
innych form kształcenia, 

2) uprawnienia nabyte do wykonywania określonych za
wodów, 

3) okresy zatrudnienia. 

§ 4. 1. Do stażu pracy wymaganego do zajmowania 
określonych stanowisk w instytucjach kultury zalicza się 
okresy zatrudnienia na stanowiskach wymagających wy
kształcenia specjalistycznego: 

1) w instytucjach kultury, 

2) w urzędach organów władzy oraz administracji rządowej 
i samorządowej na stanowiskach do spraw działalności 
kulturalnej, 

3) w komórkach organizacyjnych jednostek innych niż wy
mienione w pkt 1, prowadzących działalność kulturalną . 

2. W uzasadnionych wypadkach można zaliczyć praco
wnikowi do stażu pracy inne okresy zatrudnienia na stanowi
skach wymagających kwalifikacji, które mogą być przydatne 
na określonym stanowisku w instytucji kultury. 

3. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie roz
porządzenia nie mają kwalifikacji przewidzianych dla za
jmowanych stanowisk, a ukończyli 45 lat życia, mogą być 
zwolnieni od obowiązku uzupełnienia tych kwalifikacji. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 26 grudnia 1991 r. 

Minister Kultury i Sztuki: A. Siciński 

Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1992 r. 
(poz. 206) 

Załącznik nr 1 

TABELA WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO ZAJMOWANIA OKREŚLONYCH STANOWISK 
W BIBLlOTEKACH*l 

Lp. Stanowisko 
Wymagane kwalifikacje 

wykształcenie staż pracy 

1 2 3 4 

1 Starszy kustosz wyższe bibliotekarskie 
wyższe oraz podyplomowe studium bibliotekoznawstwa 
wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej 
specjalności 6 lat 

2 Kustosz wyższe bibliotekarskie 
wyższe oraz podyplomowe studium bibliotekoznawstwa 
wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej 
specjalności 4 lata 

3 Starszy bibliotekarz wyższe bibliotekarskie 
wyższe odpowiadające profilowi bibl ioteki, wykonywanej 
specjalności 2 lata 

studium bibliotekarskie 4 lata 

4 Starszy dokumentalista 
Starszy konserwator zbiorów 
bibliotecznych wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności 2 lata 

5 Bibliotekarz wyższe bibliotekarskie 
wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej 
specjalności 1 rok 

studium bibliotekarskie 
średnie bibliotekarskie 2 lata 
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1 2 3 4 

6 Dokumentalista wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności 1 rok 
Konserwator zbiorów biblio-
tecznych policealne studium zawodowe 2 lata 

7 Młodszy bibliotekarz studium bibliotekarskie 
średnie bibliotekarskie 
średnie oraz przeszkolenie specjalistyczne (praktyka, kurs dla 
nowo zatrudnionych bibliotekarzy) -

8 Młodszy dokumentalista studium informacji naukowo-technicznej -

9 Młodszy konserwator zbiorów 
bibliotecznych średnie specjalistyczne -

*) Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o wykształceniu bibłiotekarskim, należy przez to rozumieć wykształcenie, o którym mowa w załączniku nr 7 lit. A. 

Załącznik nr 2 

TABELA WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO ZAJMOWANIA OKREŚLONYCH STANOWISK 
W MUZEACH*) 

Lp. Stanowisko 
Wymagane kwalifikacje 

wykształcen ie staż pracy 

1 2 3 4 

1 Starszy kustosz wyższe specjalistyczne i dorobek pracy naukowej 6 lat 

2 Starszy konserwator wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności 6 lat 

3 Kustosz wyższe specjalistyczne 5 lat 

4 Konserwator wyższe specjalistyczne 5 lat 

5 Adiunkt muzealny 
wyższe specjalistyczne 4 lata 

6 Adiunkt konserwatorski 

7 Starszy asystent muzealny 
i konserwatorski wyższe specjalistyczne 2 lata 

8 Asystent muzealny i konser-
watorski wyższe specjalistyczne -

9 Starszy dokumentalista 

10 Dokumentalista jak w załączniku dotyczącym stanowisk w bibliotekach 

11 Młodszy dokumentalista 

12 Starszy renowator średnie 3 lata 

13 Renowator średnie 2 lata 

14 Renowator przyuczony średnie 4 lata 

zasadnicza szkoła zawodowa 6 lat 

15 Młodszy renowator średnie -

zasadnicza szkoła zawodowa 3 lata 

16 Przewodnik muzealny średnie i przeszkolenie specjalistyczne -

*) łlekroć w niniejszym załączniku jest mowa o wykształceniu wyższym specjałistycznym, nałeży przez to rozumieć wykształcenie wyższe o kierunku zgodnym 
z działałnością podstawową muzeum. 
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Załącznik nr 3 

TABELA WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO ZAJMOWANIA OKREŚLONYCH STANOWISK 
W DOMACH, OŚRODKACH I KLUBACH KULTURY ORAZ ŚWIETLlCACH*l 

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje 

wykształce n i e staż pracy 

1 2 3 4 

1 Główny instruktor wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności 

wyższe i studium podyplomowe odpowiadające wykonywa-
nej specjalności 3 lata 

wyższe i kwalifikacje pedagogiczne 

2 Starszy instruktor wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności lub 
wyższe i specjalistyczne studium podyplomowe 2 lata 

wyższe i kwalifikacje pedagogiczne 

studium kulturalno-oświatowe lub średnie specjalistyczne 
i kwalifikacje pedagogiczne 3 lata 

3 Instruktor wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności 
-

wyższe i kwalifikacje pedagogiczne 

studium kulturalno-oświatowe lub średnie specjalistyczne 2 lata 

4 Młodszy instruktor wyższe 

studium kulturalno-oświatowe lub średnie specjalistyczne -

średnie 

5 Instruktor amatorskiego ruchu jak w kategorii I 5 lat pracy na 
artystycznego kategorii "S" stanowisku in-

struktora kate-
gorii I 

6 Instruktor amatorskiego ruchu wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności i kwalifi-
artystycznego kategorii I kacje pedagogiczne -

wyższe i studium podyplomowe odpowiadające wykonywa-
nej specjalności i kwalifikacje pedagogiczne 1 rok 

wyższe i instruktorski kurs kwalifikacyjny 2 lata 

na poziomie studium odpowiadające wykonywanej specja-
lności 3 lata 

średnie artystyczne i kwalifikacje pedagogiczne 4 lata 

średnie i instruktorski kurs kwalifikacyjny 5 lat 

7 Instruktor amatorskiego ruchu wyższe i instruktorski kurs kwalifikacyjny 
artystycznego kategorii II wyższe i studium podyplomowe odpowiadające wykonywa- -

nej specjalności i kwalifikacje pedagogiczne 

- na poziomie studium odpowiadające wykonywanej specjal-
ności 2 lata 

średnie artystyczne i kwalifikacje pedagogiczne 2 lata 

średnie i instruktorski kurs kwalifikacyjny 3 lata 
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1 2 3 4 

8 Instruktor amatorskiego ruchu na poziomie studium odpowiadające wykonywanej specjal -
artystycznego kategorii III ności 

średnie artystyczne odpowiadające wykonywanej specjalno- -

ści 

średnie i instruktorski kurs kwalifikacyjny 

9 Instruktor zespołu zaintereso- jak w kategorii I 5 lat pracy na 
wań kategorii "S" stanowisku in -

struktora kate -
gorii I 

10 Instruktor zespołu zaintereso- wyższe i kwalifikacje pedagogiczne 1 rok 
wań kategorii I 

średnie i kwalifikacje pedagogiczne 3 lata 

11 Instruktor zespołu zaintereso- wyższe i kwalifikacje pedagogiczne -
wań kategorii II 

średnie i kwalifikacje pedagogiczne 2 lata 

12 I nstruktor zespołu zaintereso-
wań kategorii III średnie i kwalifikacje pedagogiczne 1 rok 

.) Ilekroć w ninie'sz m zał czniku 'est mowa o w kształcen i u s ec 'alist czn m, należ J Y ą y P J Y Y yp rzez to rozumieć w kształcenie, o kt6r m mowa IN zał czniku nr 7 lit. B. y y ą 

Załącznik nr 4 

TABELA WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO ZAJMOWANIA OKREŚLONYCH STANOWISK 
W GALERIACH I CENTRACH SZTUKI 

Lp. Stanowisko 
Wymagane kwalifikacje 

wykształcenie staż pracy 

1 2 3 4 

1 Główny specjalista wyższe i studium podyplomowe odpowiadające wykonywa-
nej specjalności 4 lata 

wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności 5 lat 

wyższe 6 lat 

2 Starszy specjalista wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności 3 lata 

wyższe 4 lata 

3 Specjalista wyższe specjalistyczne 2 lata 

wyższe -

4 Instruktor średnie 2 lata 

5 Młodszy instruktor średnie -

Załącznik nr 5 

TABELA WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO ZAJMOWANIA OKREŚLONYCH STANOWISK 
W OŚRODKACH BADAŃ I DOKUMENTACJI ZABYTKOW 

Lp. Stanowisko 
Wymagane kwalifikacje 

wykształcenie staż pracy 

1 2 3 4 

1 Starszy kustosz wyższe w jednej z dziedzin reprezentowanych w ochronie 
dóbr kultury 5 lat 

2 Główny specjalista wyższe 4 lata 

3 Starszy specjalista wyższe -
średnie 

4 Specjalista średnie -wyzsze 



Dziennik Ustaw Nr 46 - 742 - Poz. 206 

Załącznik nr 6 

TABELA WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO ZAJMOWANIA OKREŚLONYCH STANOWISK 
W INSTYTUCJACH KULTURY PROWADZĄCYCH GOSPODARKĘ FINANSOWĄ NA ZASADACH OKREŚLONYCH 
W ART. 27- 29 USTAWY Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 1991 R. O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI 

KULTURALNEJ 

Lp. Stanowisko 
Wymagane kwalifikacje 

wykształcen ie staż pracy 

1 2 3 4 

1 Dyrektor wyższe lub średnia szkoła baletowa*l 3 lata pracy na 
stanowisku kie -
rowniczym lub 
udokumento-

wany dorobek 
artystyczny 

ol W przypadku kandydata z dziedziny baletu . 

Załącznik nr 7 

WYKAZ SZKÓŁ, KURSÓW I EGZAMINÓW, KTÓRYCH UKOŃCZENIE LUB ZŁOŹE f\ E UZNAJE SIĘ ZA WYKSZTAŁCENIE 
BIBLIOTEKARSKIE LUB SPECJALISTYCZNE 

A. W zakresie wykształcenia uznanego za biblioteka
rskie do zajmowania stanowisk określonych w za
łącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia. 

1. Za wykształcenie średnie bibliotekarskie (wykształcenie 
równorzędne) uznaje się : 

1) ukończenie szkoły średniej oraz jednej z wymienio
nych form kształce ni a : 

a) Rocznego Studium Bibliotekarskiego, 

b) ogólnobibliotekarskich kursów kwalifikacyjnych, 

c) kwalifikacyjnych kursów korespondencyjnych 
w Państwowym Ośrodku Kształcenia Korespon 
dencyjnego Bibliotekarzy w Warszawie, 

d) Policealnego Studium Bibliotekarskiego Zaocz
nego, z półtorarocznym cyklem nauczania, 

2) ukończenie przed 1970 r. jednej z następujących 
szkół lub kursów, pod warunkiem posiadania wy
kształcenia średniego : 

a) liceum bibl iotekarskiego lub liceum bibliotekars
kiego i księgarskiego, 

b) Państwowego Kursu Bibliotekarskiego w Jaroci
nie, 

c) dwóch lat studiów z zakresu bibliotekoznawstwa. 

2. Za wykształcenie określone jako studium bibliotekarskie 
(wykształcenie równorzędne) uznaje się : 

1) ukończenie szkoły średniej i jednej z wymienionych 
form kształcenia: 

a) Państwowego Studium Bibliotekarskiego w Ja
rocinie, 

b) Policealnego Studium Bibliotekarskiego Zaocz
nego, z dwuletnim cyklem nauczania, 

c) państwowego studium kulturalno-oświatowego 
i bibliotekarskiego - wydział bibliotekarski lub 
wydział kulturalno-oświatowy, pod warunkiem 
posiadania średniego wykształcenia bibliotekars
kiego, 

d) Państwowego Zaocznego Studium Oświaty i Ku
ltury Dorosłych, pod warunkiem posiadania wy
kształcenia średniego bibliotekarskiego, 

e) policealnego studium archiwistyki , 
.f) policealnego studium dokumentacji i informacji 

naukowej, 
g) policealnego studium księgarskiego , 

h) Kwalifikacyjnego Kursu Bibliotekarskiego, 
i) złożenie kwalifikacyjnego egzaminu bibliotekars

kiego, 
j) zaliczenie czterech lat studiów wyższych oraz 

ukończenie międzywydziałowego studium bib
liotekoznawstwa lub informacji naukowej albo 
uzyskanie kwalifikacji w zakresie średniego wy
kształcenia bibliotekarskiego lub równorzędne
go, 

2) ukończenie szkoły średniej i spełnienie jednego z na
stępujących warunków (dotyczy okresu do 1970 r.): 
a) zaliczenie trzech lat studiów w zakresie biblio

tekoznawstwa, 
b) zaliczenie co najmniej trzech lat studiów wy

ższych , pod warunkiem posiadania średniego 
wykształcenia bibliotekarskiego lub równorzęd
nego. 

3. Za wyższe wykształcenie bibliotekarskie (wykształcenie 
równorzędne) uznaje się : 

a) ukończenie studiów uniwersyteckich z zakresu biblio
tekoznawstwa i informacji naukowej, 

b) ukończenie studiów wyższych ze specjalnością z za
kresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 

c) uzyskanie stopnia doktora lub doktora habilitowane
go nauk humanistycznych, jeżeli praca doktorska lub 
habilitacyjna dotyczyła zagadnień z zakresu biblio
tekoznawstwa, 

d) ukończenie podyplomowego studium bibl' tekozna
wstwa lub informacji naukowej, 

e) ukończenie wyższego studium międzywydziałowego 
bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej . 




