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1 2 3 4 5 6 

3 Pozostałe drogi krajowe 100 200 400 550 

4 Drogi wojewódzkie 

5 Drogi gminne i lokalne miejskie 
w miastach, w których 
przewodniczącym zarządu 
jest prezydent miasta 

6 Pozostałe drogi gminne i lokalne 
miejskie 

6) § 11 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 11. 1. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwole
nia zarząd drogi pobiera ka rę pieniężną 

w wysokości dziesięciokrotnej opłaty, na
liczanej na podstawie § 8 ust. 1,2 i 3, pod
wyższonej o ryczałt za utrudn ienia w ru
chu ustalony na podstawie § 8 ust. 6. 

2. Za umieszczenie w pasie drogowym bez 
zezwolenia zarządu drogi urządzenia nie 
związanego z funkcjonowaniem drogi, 
z wyjątkiem reklam i obiektów handlo
wych lub usługowych, za rząd drogi po
biera karę pien iężną w wysokości dziesię

ciokrotnej opłaty naliczanej na podstawie 
§ 10. 

3. Za umieszczenie w pasie drogowym bez 
zezwolenia zarządu drogi reklamy i obiek
tu handlowego lub usługowego zarząd 
drogi pobiera ka rę pieniężną w wysokości 
dziesięciokrotnej opłaty naliczanej na 
podstawie § 10a. 

4. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwo
lenia rozumie s ię: samowolne zajęcie pa-

65 120 400 550 

40 70 400 550 

40 70 250 400" 

sa, przekroczenie terminu zajęcia lub zaję

cie większej powierzchni niź okreś l ona 
w zezwolen iu." 

§ 2. W wydanych zezwoleniach stawki opłat za 
umieszczenie reklamy w pasie drogowym obowiązują 
w okresie ważności zezwolenia. 

§ 3. Począwszy od dnia wejścia w życie rozporzą
dzenia stawki opłat, o których mowa w § 8, 10 i 10a roz
porządzenia, będą podlegały zm ianom w stopn iu od
powiadającym kwartalnemu wskaźnikowi cen towa
rów i usług konsumpcyjnych, licząc od następnego 
miesiąca po miesiącu, w którym wskaźni k ten został 
og łoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz
nego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol
skiej "Monitor Polski". 

§ 4. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia 
w życie rozporządzenia i nie zakończonych decyzją 
ostateczną stosuje s ię przepisy dotychczasowe. 

§ 5. Rozporządzen ie wchodzi w źycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 8 sierpn ia 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych. 

Na podstawie art. 36 ust. 2 i art. 20 ust. 2 ustawy 
z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stop
niach naukowych (Oz. U. Nr 65, poz. 386 i z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272) zarządza s ię, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo
wej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie studiów dok
toranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. Nr 58, 
poz. 249 i z 1993 r. Nr 5, poz. 26) wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

') w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Kierownik studiów doktoranckich dokonuje 
w każdym semestrze oceny postępów w pracy 

uczestników stud iów doktoranckich, a po za 
kończeniu każdego roku akademickiego przed
stawia ją właściwej radzie wydziału lub radzie 
naukowej oraz organow i tworzącemu studia 
doktoranckie."; 

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Program studiów doktoranckich oraz regula
min studiów ustala rada wydziału (rada nauko
wa), określając liczbę godzin za jęć obowiązko

wych, liczbę obowiązkowych egzaminów i zal i
czeń, obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycz
nych, w których prowadzen iu powinien brać 
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udz iał oraz które powinien prowadzić samo
dzielnie uczestn ik studiów doktoranckich."; 

3) w § 9: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. W przypadku nieprzyznania uczestnikowi 
dziennych studiów doktoranckich stypen
dium, o którym mowa w § 10 ust. 2, może on 
za zgodą pracodawcy pozostawać w stosun· 
ku pracy.", 

b) dodaje się ust. 3 w brzm ieniu: 

,,3. W przypadku przyznan ia uczestnikowi dzien
nych studiów doktoranckich stypend ium, 
o którym mowa w § 10 ust. 2, może on za zgo
dą pracodawcy oraz organu tworzącego stu
dia doktoranckie pozostawać w stosunku pra
cy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wyko
nywanie pracy nie powinno kolidować z zaję
ciam i wynikającymi z programu studiów."; 

4) w § 10 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmien iu: 

,,7. Uezestnik studiów doktoranckich może otrzy
mać leg itymację uczestnika studiów doktoranc
kich, według wzoru stanowiącego załącznik do 
rozporządzenia . Osoba, która utraciła prawo 
posiadania legitymacji, obowiązana jest ją 
zwrócić. 

8. Wysokość opłaty za wydan ie legitymacj i 
uczestnika studiów doktoranckich określa or
gan tworzący studia."; 

5) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Osoba skreślona z li sty uczestn ików dziennych 
studiów doktoranckich zobowiązana jest do 
zwrotu całej kwoty pobranego stypendium. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwo
ta ta może zostać obniżona. Obowiązek zwrotu 
stypendium nie dotyczy osób, które zrezygnowa
ły na I roku z kontynuowania tych studiów."; 

6) § 21 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 21. 1. Osoba, która pobierała stypendium na

ukowe i w (,iągu dwóch lat od daty upły

wu okresu, na który stypendium zostało 
przyznane, nie przystąpiła do obrony pra
cy doktorskiej lub kolokwium habilitacyj
nego, albo której stypendium naukowe 
zostało cofnięte ze względu na brak dosta
tecznych postępów w pracy naukowej, 
obowiązana jest do zwrotu całej kwoty 
pobranego stypendium. 

2. Pracodawca przyznający stypendium na
ukowe, po rozpatrzeniu wyjaśnień osoby 
zobowiązanej do zwrotu całej kwoty sty
pendium naukowego, rozstrzyga o zwrocie 
całej kwoty stypendium lub jej obniżeniu."; 

7) użyte w rozporządzeniu w różnych przypadkach 
wyra~y "zakład pracy" albo "kierownik za kładu 
pracy" zastępuje się wyrazem "pracodawca" w od
powiednim przypadku." 

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

Minister Edukacji Narodowej: J. J. Wiatr 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 8 sierpnia 1997 r, (poz. 632) 
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