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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 maja 2004 r.

w sprawie sposobu i zakresu obs∏ugi prac Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu∏ów, wysokoÊci
wynagrodzenia jej cz∏onków oraz warunków zwrotu kosztów podró˝y jej cz∏onkom i recenzentom

Na podstawie art. 33 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. Obs∏ug´ administracyjnà Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Tytu∏ów, zwanej dalej „Centralnà Ko-
misjà”, prowadzi Biuro Centralnej Komisji do Spraw
Stopni i Tytu∏ów, zwane dalej „Biurem”. 

2. Obs∏uga, o której mowa w ust. 1, jest realizowa-
na w szczególnoÊci przez:

1) przyjmowanie i rejestracj´ dokumentacji spraw pod-
legajàcych rozpatrzeniu przez Centralnà Komisj´;

2) zapewnienie obiegu dokumentów i koresponden-
cji w post´powaniach prowadzonych przez Cen-
tralnà Komisj´;

3) zapewnienie warunków niezb´dnych do funkcjo-
nowania organów Centralnej Komisji.

§ 2. Obs∏ug´ finansowà i gospodarczà Centralnej
Komisji wykonujà, stosownie do potrzeb, odpowied-
nie komórki organizacyjne urz´du obs∏ugujàcego mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego,
w szczególnoÊci przez:

1) sporzàdzanie planu finansowego;

2) obs∏ug´ kancelaryjnà w zakresie spraw finanso-
wych;

3) dokonywanie zakupów materia∏ów i urzàdzeƒ nie-
zb´dnych do prowadzenia dzia∏alnoÊci Centralnej
Komisji.

§ 3. 1. Przewodniczàcy Centralnej Komisji otrzy-
muje miesi´czne wynagrodzenie rycza∏towe w wyso-
koÊci 127 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasad-
niczego profesora zwyczajnego, okreÊlonego w prze-
pisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich
obowiàzujàcych w dniu 31 grudnia roku poprzednie-
go, zwane dalej „stawkà”.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 9 czerwca 2004 r. (poz. 1441)

MAKSYMALNE CENY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DOSTARCZANYCH DO ˚¸OBKÓW, 
PRZEDSZKOLI I SZKÓ¸1)

W
opakowaniach
o pojemnoÊci
wi´kszej ni˝

0,25 l

W
opakowaniach
o pojemnoÊci

0,25 l

W
opakowaniach
o pojemnoÊci

0,20 l

W
opakowaniach
o pojemnoÊci
mniejszej ni˝

0,20 l

Mleko o zawartoÊci co najmniej 1 % t∏usz-
czu poddane obróbce cieplnej, z dodatkami
smakowymi, zawierajàce wagowo przy-
najmniej 90 % mleka

— 2,40 2,65 —

Jogurty z mleka o zawartoÊci co najmniej
1 % t∏uszczu

— 3,50 3,50 3,50

———————
1)  Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych podaje si´ w z∏otych za litr. Do przeliczania litrów mleka lub przetwo-

rów mlecznych na kilogramy nale˝y pomno˝yç iloÊç litrów mleka lub przetworów mlecznych przez 1,030.

Mleko o zawartoÊci co najmniej 1 % t∏usz-
czu poddane obróbce cieplnej

0,70 1,60 1,70 —



2. Cz∏onkowie Centralnej Komisji wykonujàcy obo-
wiàzki zast´pcy przewodniczàcego Centralnej Komisji
otrzymujà miesi´czne wynagrodzenie rycza∏towe
w wysokoÊci 85 % stawki.

3. Cz∏onek Centralnej Komisji wykonujàcy obo-
wiàzki sekretarza Komisji otrzymuje miesi´czne wyna-
grodzenie rycza∏towe w wysokoÊci 102 % stawki. 

4. Pozostali cz∏onkowie Centralnej Komisji otrzy-
mujà za ka˝dy dzieƒ udzia∏u w posiedzeniach organów
Centralnej Komisji wynagrodzenie w wysokoÊci 5,1 %
stawki. Za udzia∏ w tym samym dniu w posiedzeniach
wi´cej ni˝ jednego organu Centralnej Komisji przys∏u-
guje jedno wynagrodzenie.

§ 4. 1. Cz∏onkom Centralnej Komisji uczestniczà-
cym w jej pracach przys∏ugujà diety i inne nale˝noÊci
za czas odbywanych podró˝y na zasadach okreÊlo-
nych w przepisach dotyczàcych nale˝noÊci przys∏ugu-

jàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej
lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu-
∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do recen-
zentów opracowujàcych opinie dla Centralnej Komisji.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 19 paêdziernika 1993 r. w sprawie obs∏u-
gi administracyjnej, wysokoÊci Êrodków finansowych
niezb´dnych do funkcjonowania Centralnej Komisji
do Spraw Tytu∏u Naukowego i Stopni Naukowych
oraz wysokoÊci wynagrodzenia jej cz∏onków (Dz. U.
Nr 101, poz. 464).

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie wzoru upowa˝nienia do prowadzenia czynnoÊci kontroli celnej wykonywanych
poza urz´dem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny

Na podstawie art. 6za ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca
1999 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wzór upowa˝nienia do prowadzenia
czynnoÊci kontroli celnej wykonywanych poza urz´-

dem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uzna-
nym przez organ celny, stanowiàcy za∏àcznik do roz-
porzàdzenia.

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

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

———————
3) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci

moc rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia
1999 r. w sprawie wzoru upowa˝nienia do prowadzenia
czynnoÊci kontroli celnej wykonywanych poza urz´dem
celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez
organ celny (Dz. U. Nr 70, poz. 785).

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Finansów (Dz. U. Nr 106, poz. 1119).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89,
poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 120, poz. 1122,
Nr 137, poz. 1302, Nr 199, poz. 1934 i Nr 217, poz. 2124
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68, poz. 623 i Nr 121,
poz. 1264.


