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7) wykonywania zadań Państwowej Inspekcji Sanitar
nej w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 
Granicznej, jednostkach wojskowych podległych 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

8) nadzorowania państwowych archiwów wyodręb
nionych z resortu spraw wewnętrznych i admini 
stracj i, na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 

§ 3. Do zakresu działania Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracj i należy również: 

1) informowanie spoleczeństwa o działalności resor
tu spraw wewnętrznych i administracji oraz współ
działanie w tym celu ze środkami masowego prze
kazu, 

2) wspóldziałanie, w granicach posiadanych kompe
tencj i, z innymi organami administracji rządowej 
oraz organami samorządu terytori alnego. 

§ 4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
rea lizuje także zadania w zakresie: 

1) kształtowania struktur organ izacyjnych w resorcie 
spraw wewnętrznych i administracji, 

2) ksztaltowania polityki kadrowej oraz troski o wla
ściwy nabór kadr resortu spraw wewnętrznych 
i administracji, 

3) organizowania i nadzorowania szkolnictwa resortu 
spraw wewnętrznych i administracji oraz doskona
lenia zawodowego, 

4) wspierania działalności naukowej i społecznej , po
dejmowanej na rzecz przeciwdziałania przestęp
czości, oraz koordynowania działalności związanej 
z rozwojem technicznym w resorcie spraw we
wnętrznych i administracji, 

5) real izowan ia przedsięwzięć mobilizacyjno-organi
zacyjnych i obronnych resortu spraw wewnętrz
nych i administracji oraz innych zadań dotyczących 
obronności, wynikających z przepisów ustaw, 

6) sprawowania nadzoru nad ochroną przeciwpoża ro

wą w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. 

§ 5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

1) wydaje akty prawne w zakresie posiadanych kom
petencji, 

2) wykonuje inne zadania określone w od rębnych 
przepisach. 

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

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 31 lipca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przewodów 
kwalifikacyjnych I i Ił stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. 

Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 12 wrze
śnia 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych 
(Dz. U. Nr 65, poz. 386 i z 1997 r. Nr 43, poz: 272) za rzą
dza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzen iu Ministra Edukacji Narodo
wej z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przeprowadzania przewodów kwa li 
fikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin ar
tystycznych (Dz. U. Nr 50, poz. 219) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

l ) § 10 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 10. Osoba, której przyznano kwa lifikacje I stop
nia, otrzymuje dyplom i zaświadczenie. 

Wzór dyplomu i zaświadczenia określają od
powiednio załączniki nr 1 i nr 2 do rozporzą
dzenia." , 

2) § 18 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 18. Osoba, której przyznano kwalifikacje II stop
nia, otrzymuje po uprawomocnieniu się 
uchwały o przyznaniu kwalifikacji II stopn ia 
dyplom i zaświadczenie. Wzór dyplomu i za
świadczenia określają odpowiednio załącz
niki nr 3 i nr 4 do rozporządze nia. ", 

3) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują 
brzmienie ustalone w za łącznikach nr 1 i 2 do ni
niejszego rozporządzen ia, 

4) dodaje się załączn i ki nr 3 i 4 do rozporządzenia 
w brzmieniu usta lonym w załączn ikach nr 3 i 4 do 
nin iejszego rozporządze nia. 

§ 2. Rozporządze nie wchodzi w życie z dniem ogło
szen ia. 

Minister Edukacji Narodowej: J. J. Wiatr 
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Załączni k i do rozporządzen i a Minist ra Edukacji 
Narodowej z dnia 31 lipca 1997 r. (poz. 5821 

Godło państwowe 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

lnazwa szlcoły wytszej , placówki naukowej, instytutu! 

Inazwa wyd2iału lub instytutu w szkole wy1:su:jI 

DYPLOM 

runię i nazwisko! 

wodzon .... dnia ...................... .1. W ................................... ...... ...... ............................ . 

na podstawie przedstawionej pracy kwalifikacyjnej w postaci: 

oraz po zlot.t:niu przepisanych egzaminów uzyskał ..... ... . 

KW ALlrIKACJE I STOPNIA 

sztuki ................................................. ............................. .. ,w zakresie dyscypliny artystyclllej 

lnazwa dyscypliny artystyclllejl 

nadane uchwałl!l; Rady ........... . ... ........ ................................................... .................... ... ................. . 

/wymienić nazwę rady i nazwę s:dc:oły wy2szej, placówki 

naukowej, instytutu! 

Opiekwtem artystyC2l\ym w przewodzie kwalifikacyjnym I stopnia był 

Recenzentami w przewodzie kwalifikacyjnym I stoprria byli : 

... .... ...... ............................. 4flia .................... . 

I miejscowość! 

Dziekan 

!przewodniczący rady naukowej! 

Rektor 

Idyrektor placówki lub instytutu! 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 

/nazwa uczelni, placówki naukowej, instytutu! 

ZAŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 37 ust.! ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule 

naukowym i stopniach naukowych /Dz. U. Nr 65, poz. 386 i z 1997 r. Nr 43, 

poz. 272/ zaświadcza się, że uprawnienia wynikające z uzyskania kwalifikacji 

I stopnia w dziedzinie sztuki i dyscyplinie artYstycznej są równoważne 

uprawnieniom wynikającym z uzyskania stopnia naukowego doktora. 

Imiejscowość, data! 

Dziekan 

/przewodniczący rady naukowejl 
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Godło państwowe 

RZECZPOSPOLIT A POLSKA 

fnazwa szkoły wyższej, placówki naukowej, instytutu! 

fnazwa wyd1iału lub instytutu w szkole wytszey 

DYPLOM 

runię i nazwisko! 

posiadaj,cy kwalifikacje I ,topnia .ztuk ... .. ... .............. .... ... ... ...... ........... ..... ...... .......... ............ . . 

fnazwa dzied1iny sztuki! 

w :zakresie dyscypliny artystycznej ... ..... .. ... ....... ..... ........................... ........... ..................... ...... . 

fnazwa dyscyplinyartystycmej! 

urodzon ... dnia ..... ... .. ....................... r. w ................... ............................................... ... .. ... ... . 

na podstawie oceny ogólnej dorobku artystycznego i przedstawionej pracy kwali.filcacyjnej 

w postaci ................. .... .. .... ... ...... .... ............................................................ .................. .. .......... .. . 

uzyskaJ ......... 

KWALIFIKACJE II STOPNIA 

sztuki , .................................................... ... ... .. ... ...... ....... , w :zakresie dyscypliny artystycznej 

fnazwa dzied1iny sztuki! 

Inazwa dyscypliny artystycznej! 

nadane uchwałą Rady ..................................... ..... .... ... .. ..... ... ..... .......... ....... ................. ........ ...... . 

fwymienić nazwę rady i nazwę szkoły wyższej, placówki 

naukowej. instytutu! 

zdnia .................................. r. 

Recenzentami w przewodzie kwalifikacyjnym II stopnia byli : 

.................................. ...... . dnia ...................... ...... .. 

Imiejscowość! 

Dziekan 

fprzewodniczący rady naukowej! 

Rektor 

fdyrektor olacówki lub instvtutu! 

Poz. 582 

Załącznik nr 3 
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Załącznik nr 4 

/nazwa uczelni, placówki naukowej, instytutu! 

ZAŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 37 ust.! ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule 

naukowym i stopniach naukowych lD:z. U. Nr 65, poz. 386 i z 1997 r. Nr 43, 

poz. 272/ zaświadcza się, te uprawnienia wynikające z uzyskania kwalifikacji 

II stopnia w dziedzinie sztuki i dyscyplinie artystycznej są r6wnowatne 

uprawnieniom wynikającym z 

habilitowanego. 

.............. .. ..... ... .. , ........... . 
/ miejscowość, data! 

uzyskania stopnia naukowego doktora 

Dziekan 

/przewodniczący rady naukowej/ 




