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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 10 lutego 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu 
stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad i trybu dokonywania ocen pracy 

nauczyciela. 

Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425, z 1992 r. 
Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 127, poz. 585 
i z 1994 r. Nr 1, poz. 3) oraz na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy 

- z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U; Nr 3, 
poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, 
poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 
i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197, Nr 36, poz. 206 
i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, 
poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, 
poz. 451 oraz z 1993 r. Nr 129, poz. 602) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad 

sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk 
i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad 
i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela (Dz. U. Nr 122, 
poz. 537) w § 6 w ust. 2 w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

"a) wyznaczeni przez ministrów dyrektorzy i wice
dyrektorzy departamentów (równorzędnych komó
rek organizacyjnych), doradcy ministrów oraz na
czelnicy wydziałów wykonujący statutowe i regula
minowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicz
nego". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Edukacji Narodowej: A. Łuczak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 5 lutego 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 październi
ka 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 
marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
niektórych instytucji kultury (Dz. U. Nr 35, poz. 151 i Nr 58, 
poz. 284 oraz z 1993 r. Nr 42, poz. 196) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 1 wyrazy ,,5200000 zł" zastępuje się 
wyrazami ,,7 000000 zł", 

2) w § 4 w ust. 2 po wyrazach "wszystkie okresy zatrud
nienia" stawia się kropkę, a pozostałe wyrazy skreśla się, 

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Okresy pracy i inne okresy uprawniające do od

prawy ustala się według zasad obowiązujących przy 
ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za 
wysługę lat." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r. 

Minister Kultury i Sztuki: K. Dejmek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 5 lutego 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących 
- gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 październi
ka 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

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


