
Na podstawie art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏u-
gujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
14 wrzeÊnia 1999 r. w sprawie szczegó∏owych zasad
ewidencjonowania majàtku Skarbu Paƒstwa (Dz. U.
Nr 77, poz. 864) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej —

nale˝y przez to rozumieç jednostk´ obs∏ugujà-
cà w∏aÊciwego dysponenta cz´Êci bud˝etu
paƒstwa lub jednostk´ obs∏ugujàcà w∏aÊciwy
organ nadzorujàcy jednostk´ ewidencji pod-
stawowej na podstawie przepisów odr´b-
nych,”;

2) po § 6 dodaje si´ § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. Podmiotem w∏aÊciwym do ewidencjono-

wania mienia pozosta∏ego po likwidacji al-
bo upad∏oÊci paƒstwowych osób prawnych
lub podmiotów, w których Skarb Paƒstwa
posiada∏ udzia∏y, jest delegatura ministra
w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa, na
terenie której znajdowa∏a si´ siedziba zli-
kwidowanego lub upad∏ego podmiotu.”;

3) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki ewidencji podstawowej przekazujà

jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej,
z zastrze˝eniem ust. 2, kopie bilansu lub infor-
macj´ o stanie mienia Skarbu Paƒstwa sporzà-
dzonà w formie wymaganej przez przepisy od-
r´bne — w terminach i na zasadach okreÊlo-

nych dla przekazywania sprawozdaƒ finanso-
wych, a je˝eli nie ma takiego obowiàzku, w ter-
minie 14 dni od dnia zatwierdzenia bilansu lub
informacji o stanie mienia Skarbu Paƒstwa.”;

4) w § 12:
a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie: 

„Jednostka pomocnicza ewidencji zbiorczej
jest obowiàzana przekazaç ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw Skarbu Paƒstwa:”,

b) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) bilanse ∏àczne paƒstwowych jednostek or-

ganizacyjnych nieposiadajàcych osobowo-
Êci prawnej oraz informacje, o których mo-
wa w § 10 — w terminie do dnia 30 czerwca
roku nast´pujàcego po roku, którego doty-
czy sprawozdanie.”;

5) w § 17 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) informacje dodatkowe lub uzupe∏niajàce jed-

nostek pomocniczych ewidencji zbiorczej,”;

6) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W komisji inwentaryzacyjnej, powo∏anej w try-

bie odr´bnych przepisów, uczestniczy dyrektor
delegatury ministra w∏aÊciwego do spraw
Skarbu Paƒstwa.”;

7) w § 26:
a) w pkt 2 uchyla si´ lit. d i e,
b) w pkt 3 uchyla si´ lit. a.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
po raz pierwszy do sporzàdzenia zbiorczej ewidencji
majàtku Skarbu Paƒstwa za rok 2003. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad ewidencjonowania majàtku Skarbu Paƒstwa

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673,
Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 grudnia 2003 r.

w sprawie liczby cz∏onków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu∏ów oraz warunków i trybu ich wyboru

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 14 mar-
ca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
Nr 65, poz. 595) zarzàdza si´, co nast´puje:



§ 1. 1. W sk∏ad Centralnej Komisji do Spraw Stop-
ni i Tytu∏ów, zwanej dalej „Centralnà Komisjà”, wcho-
dzi 227 osób.

2. Liczba cz∏onków Centralnej Komisji, reprezentu-
jàcych poszczególne dziedziny nauki i dyscypliny na-
ukowe oraz dziedziny sztuki i dyscypliny artystyczne,
jest okreÊlona w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Wybór cz∏onków Centralnej Komisji prze-
prowadza, powo∏ana przez Prezesa Rady Ministrów,
komisja wyborcza w sk∏adzie: przewodniczàcy, pi´ciu
cz∏onków i sekretarz.

2. CzynnoÊci wyborcze rozpoczyna si´ nie póêniej
ni˝ w terminie trzech miesi´cy przed up∏ywem kaden-
cji Centralnej Komisji.

3. Termin zakoƒczenia poszczególnych czynnoÊci
wyborczych ustala komisja wyborcza.

§ 3. 1. Jednostka organizacyjna uprawniona do
nadawania stopnia doktora mo˝e zg∏osiç w ka˝dej
dyscyplinie naukowej lub artystycznej, obj´tej posia-
danymi uprawnieniami, po dwóch kandydatów na
cz∏onków Centralnej Komisji. Tylko jeden ze zg∏oszo-
nych w ka˝dej dyscyplinie kandydatów mo˝e byç pra-
cownikiem tej jednostki lub cz∏onkiem jej rady nauko-
wej.

2. Zg∏oszenie kandydatów nast´puje w wyniku
g∏osowania tajnego. Uchwa∏y rady jednostki organiza-
cyjnej, o której mowa w ust. 1, zapadajà zwyk∏à wi´k-
szoÊcià oddanych g∏osów, przy obecnoÊci co najmniej
po∏owy ogólnej liczby cz∏onków tej rady. 

3. Zg∏oszenie kandydata nast´puje za jego zgodà.

§ 4. 1. Je˝eli ˝adna jednostka organizacyjna nie po-
siada uprawnienia do nadawania stopnia doktora
w danej dziedzinie nauki, w zakresie dyscypliny na-
ukowej lub w dziedzinie sztuki, w zakresie dyscypliny
artystycznej, wymienionej w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia, kandydatów na cz∏onków Centralnej Komisji
w tej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej lub dzie-
dzinie sztuki i dyscyplinie artystycznej zg∏aszajà jed-
nostki organizacyjne wskazane przez komisj´ wybor-
czà. 

Przepis § 3 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

2. Je˝eli liczba kandydatów zg∏oszonych w danej
dziedzinie nauki, dziedzinie sztuki, dyscyplinie nauko-
wej lub dyscyplinie artystycznej nie przekracza liczby
cz∏onków Centralnej Komisji, okreÊlonej w za∏àczniku
do rozporzàdzenia dla tej dziedziny nauki, dziedziny
sztuki, dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycz-
nej, komisja wyborcza wskazuje jednostk´ organiza-
cyjnà, która zg∏osi dodatkowych kandydatów. 

§ 5. 1. Komisja wyborcza, na podstawie otrzyma-
nych zg∏oszeƒ, sporzàdza list´ kandydatów do Cen-
tralnej Komisji i umieszcza ich nazwiska w porzàdku
alfabetycznym na kartach wyborczych, oddzielnych
dla ka˝dej dziedziny nauki, dyscypliny naukowej lub
dziedziny sztuki, dyscypliny artystycznej. 

2. Komisja wyborcza sporzàdza list´ wyborców
i przesy∏a im odpowiednie karty wyborcze, o których
mowa w ust. 1, wraz z pouczeniem o sposobie i termi-
nie g∏osowania oraz warunkach wa˝noÊci g∏osu.

§ 6. 1. Wybory do Centralnej Komisji przeprowa-
dza si´ drogà korespondencyjnà, w g∏osowaniu taj-
nym.

2. Wybory przeprowadza si´ odr´bnie dla ka˝dej
dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej.

3. Wyborca g∏osuje na tych kandydatów, których
nazwisk nie skreÊli na karcie wyborczej.

4. G∏os jest wa˝ny, je˝eli:
1) zosta∏ oddany na kandydatów umieszczonych tyl-

ko na jednej z kart wyborczych;
2) liczba nieskreÊlonych kandydatów nie jest wi´ksza

ni˝ okreÊlona w za∏àczniku do rozporzàdzenia dla
danej dziedziny nauki, dyscypliny naukowej lub
dziedziny sztuki, dyscypliny artystycznej;

3) zosta∏ wys∏any w kopercie dostarczonej i oznako-
wanej przez komisj´ wyborczà w ustalonym przez
nià terminie.

§ 7. W sk∏ad Centralnej Komisji wchodzà osoby,
które w poszczególnych dziedzinach nauki, dyscypli-
nach naukowych lub dziedzinach sztuki, dyscyplinach
artystycznych uzyska∏y kolejno najwi´kszà liczb´ wa˝-
nych g∏osów. Przy równej liczbie g∏osów o kolejnoÊci
rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisj´
wyborczà.

§ 8. 1. Komisja wyborcza, w terminie nie d∏u˝szym
ni˝ 30 dni od dnia zakoƒczenia g∏osowania, sporzàdza
protokó∏ z przeprowadzonych wyborów i wraz z listà
wybranych cz∏onków Centralnej Komisji przedstawia
go Prezesowi Rady Ministrów. 

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, podaje
si´ dane i uwagi o przebiegu wszystkich czynnoÊci wy-
borczych. 

3. Przewodniczàcy komisji wyborczej, w terminie
okreÊlonym w ust. 1, zawiadamia kandydatów o wy-
borze na cz∏onka Centralnej Komisji i zwo∏uje pierw-
sze posiedzenie plenarne Centralnej Komisji w danej
kadencji. 

4. Dokumentacj´ z przeprowadzonych wyborów
komisja wyborcza przekazuje do Biura Centralnej Ko-
misji do Spraw Stopni i Tytu∏ów.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie liczby cz∏onków
Centralnej Komisji do Spraw Tytu∏u Naukowego
i Stopni Naukowych oraz zasad i trybu ich wyboru
(Dz. U. Nr 74, poz. 351 oraz z 2002 r. Nr 58, poz. 531).

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia18 grudnia 2003 r.
(poz. 2172)
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Lp. Kod Dziedzina (nauki, sztuki) 
Dyscyplina (naukowa, artystyczna)

Liczba cz∏onków Centralnej
Komisji, reprezentujàcych

dziedziny 
nauki, sztuki

dyscypliny na-
ukowe/arty-

styczne

1 2 3 4 5

1 1.00 Nauki biologiczne 10
1.01 Biochemia 2
1.02 Biofizyka 1
1.03 Biologia 4
1.04 Biotechnologia 1
1.05 Ekologia 2

2 2.00 Nauki chemiczne 11
2.01 Biochemia 1
2.02 Chemia 8
2.03 Technologia chemiczna 2

3 3.00 Nauki ekonomiczne 14
3.01 Ekonomia 9
3.02 Nauki o zarzàdzaniu 4
3.03 Towaroznawstwo 1

4 4.00 Nauki farmaceutyczne 3 3

5 5.00 Nauki fizyczne 9
5.01 Astronomia 1
5.02 Biofizyka 1
5.03 Fizyka 6
5.04 Geofizyka 1

6 6.00 Nauki humanistyczne 35
6.01 Archeologia 1
6.02 Bibliologia 1
6.03 Etnologia 1
6.04 Filozofia 2
6.05 Historia 6
6.06 J´zykoznawstwo 4
6.07 Literaturoznawstwo 5
6.08 Nauki o polityce 2
6.09 Nauki o poznaniu i komunikacji 1
6.10 Nauki o sztuce 1
6.11 Nauki o zarzàdzaniu 1
6.12 Pedagogika 4
6.13 Psychologia 3
6.14 Religioznawstwo 1
6.15 Socjologia 2

7 7.00 Nauki leÊne 3
7.01 Drzewnictwo 1
7.02 LeÊnictwo 2
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1 2 3 4 5

8 8.00 Nauki matematyczne 6
8.01 Informatyka 1
8.02 Matematyka 5

9 9.00 Nauki medyczne 30
9.01 Biologia medyczna 8
9.02 Medycyna 20
9.03 Stomatologia 2

10 10.00 Nauki o kulturze fizycznej 3 3

11 11.00 Nauki o Ziemi 8
11.01 Geofizyka 1
11.02 Geografia 3
11.03 Geologia 3
11.04 Oceanologia 1

12 12.00 Nauki prawne 8
12.01 Nauka o administracji 2
12.02 Prawo 5
12.03 Prawo kanoniczne 1

13 13.00 Nauki rolnicze 18
13.01 Agronomia 5
13.02 In˝ynieria rolnicza 2
13.03 Kszta∏towanie Êrodowiska 2
13.04 Ogrodnictwo 2
13.05 Rybactwo 2
13.06 Technologia ˝ywnoÊci i ˝ywienia 2
13.07 Zootechnika 3

14 14.00 Nauki techniczne 41
14.01 Architektura i urbanistyka 2
14.02 Automatyka i robotyka 3
14.03 Biocybernetyka i in˝ynieria biomedyczna 1
14.04 Budowa i eksploatacja maszyn 4
14.05 Budownictwo 4
14.06 Elektronika 2
14.07 Elektrotechnika 3
14.08 Geodezja i kartografia 2
14.09 Górnictwo 2
14.10 Informatyka 2
14.11 In˝ynieria chemiczna 2
14.12 In˝ynieria materia∏owa 2
14.13 In˝ynieria Êrodowiska 2
14.14 Mechanika 4
14.15 Metalurgia 2
14.16 Technologia chemiczna 1
14.17 Telekomunikacja 1
14.18 Transport 1
14.19 W∏ókiennictwo 1

15 15.00 Nauki teologiczne 3 3

16 16.00 Nauki weterynaryjne 3 3

17 17.00 Nauki wojskowe 3 3
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1 2 3 4 5

18 18.00 Sztuki filmowe 3 3

19 19.00 Sztuki muzyczne 6
19.01 Dyrygentura 1
19.02 Instrumentalistyka 1
19.03 Kompozycja i teoria muzyki 1
19.04 Re˝yseria dêwi´ku 1
19.05 Rytmika i taniec 1
19.06 Wokalistyka 1

20 20.00 Sztuki plastyczne 7
20.01 Architektura wn´trz 1
20.02 Fotografia 1
20.03 Grafika 1
20.04 Konserwacja dzie∏ sztuki 1
20.05 Malarstwo 1
20.06 Rzeêba 1
20.07 Wzornictwo 1

21 21.00 Sztuki teatralne 3 3

22 Razem 227 227
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie przekazywania sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy 
Urz´du Ochrony Paƒstwa

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166,
poz. 1609 i Nr 210, poz. 2048) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb, terminy oraz jed-
nostk´ w∏aÊciwà do przekazywania do Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe, zwanych dalej „sk∏adkami”, od upo-
sa˝enia wyp∏aconego funkcjonariuszowi Urz´du
Ochrony Paƒstwa, po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia
jego zwolnienia ze s∏u˝by przed dniem 29 czerwca
2002 r., o których mowa w art. 15 ust. 1, 3 i 4 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektórych innych
ustaw, zwanej dalej „ustawà”.

§ 2. Sk∏adki od uposa˝enia funkcjonariusza Urz´du
Ochrony Paƒstwa, zwanego dalej „funkcjonariuszem
UOP”:

1) o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, przekazu-
je si´ w terminie do dnia 30 czerwca 2004 r.;

2) o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, przekazu-
je si´ na pisemny wniosek funkcjonariusza UOP
w terminie 60 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 2 pkt 2, sk∏ada
si´ w jednostce organizacyjnej w∏aÊciwej w spra-
wach osobowych Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego. 

§ 4. 1. Sk∏adki przekazuje jednostka organizacyj-
na w∏aÊciwa w sprawach finansowych Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, na podstawie danych
otrzymanych z jednostki organizacyjnej Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego lub Agencji Wywia-
du w∏aÊciwej w sprawie wyp∏aty uposa˝enia funk-
cjonariuszowi UOP w dniu jego zwolnienia ze s∏u˝-
by. 


