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ZARZĄDZENIE Nr 4 PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 lutego 1988 r. 

w $prawie organizacji i trybu działania Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych, zakre~u 
działailia jej organów, a także zasad wynagradzania stale urzędujących członków tej komisji. 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. 
o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. ż 

1985 r. Nr 42, poz. 202 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128) zar:zą

dza się, co następuje: 
§ 1. Centralna Komisja Kwallfikacyjna do Spraw 

Kadr Naukowych, zwana dalej "Komisją", działa na ple· 
narnych posiedzeniach oraz przez swe organy. 

§ 2. Do zadań plenarnego posiedzenia Komisji należy: 
l) podział Komisji na sekcje oraz określanie zakresów 

ich działania, 
2) wybór przewodniczących sekcji i ich zastępców, 

3) wybór członków Prezydium Komisji, o których mowa 
wart. 36 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 31 marca 1965 !. 
o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. 
z 1985 r. Nr 42, poz. 202 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128), 
zwanej dalej "ustawą", w liczbie od 3 do 7, 

4) ustalanie wytycznych dotyczących działalności Ko
misji w zakresie jej ustawowych obowiązków oraz 
ocena działania organów Komisji. 

§ 3. 1, Plenarne posiedzenie Komisji zwołuje prze
wodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na wnio
sek Prezydium Komisji bądż na wniosek 1/3 ogólnej 
liczby członków Komisji. 

2. Plenarne posiedzenie Komisji zwołuje się co naj
mniej raz w każdej kadencji. 

3. Ut:hwały plenarnych posiedzeń Komisji są podej
mowane w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
członków Komisji, gdy za przyjęciem uchwały wypo
wiedziała się więcej niż polowa członków Komisji obec
nych na posiedzeniu. 

§ 4. 1. Organami Komisji są: Prezydium, sekcje oraz 
zespoły międżysekcyjne powoływane w razie potrzeby 
do rozpatrzeniC'. spraw wykraczających poza kompetencję 
jednej sekcji. 

2. Posiedzenia organów Komisji są zwoływane w za
leżności od potrzeb, z tymże posiedzenia Prezydium 
j posiedzenia każdej sekcji są zwoływane nie rzadziej 
niż 8 razy w roku. 

3. Do uchwał organów KomiSji przepis § 3 ust. 3 
stosuje. się odpowiednio. 

4. W sprawach, o których mowa wart. 39 ustawy, 
z wyjątkiem pkt 1 lit. a), b) i d), uchwały organów Ko
misji · są podejmowane w głosowaniu tajnym. 

§ 5. 1. Zespoły międzysekcyjne, w tym przewodni
czących zespoł.ów, powołuje Prezydium Komisji spośród 

członków Komisji, określając równocześnie zakresy ich 
działania. 

2. Przewodniczącego zespołu powołuje się spośród 

członków Prezydium Komisji. 
3, Zespół międzysekcyjny ma uprawnienia sekcji w 

sprawach powierzonych zespołowi do rozpatrzenia; i1e~ 

kroć w dalszych przepisach jest mowa o sekcji, rozumie 
się przez to również zespół międzysekcyjny. 

§ 6. Wydanie decyzji lub opinii Komisji w sprawach 
wymienionych wart. 30 ustawy jest poprzedzone postę
powaniem opiniodawczym prowadzonym przez właściwą 
sekcję· . 

§ 7 . . 1. W postępowaniu opiniodawczym jest powoły
wany rzeczoznawca, który przedstawia na piśmie opinię 
w rozpatrywanej sprawie i bierze udział w dyskusji na 
posiedzeniu sekcji. 

2. Na wniosek sekcji lub Prezydium mogą być po
wolywani dodatkowi rzeczoznawcy. 

3. Dodatkowego rzeczoznawcę powołuje się zawsze 
w sprawie dotyczącej zatwierdzenia uc).1waly o nadaniu 
stopnia naukowego doktora habilitowanego, gdy pierw
szy rzeczoznawca przedstawi opinię negatywną. 

4. Sekcja może zrezygnować. w uzasadnionych przy
padkach, z udziału rzeczoznawcy w posiedzeniu sekcji. 

§ 8. 1. Rzeczoznawcą Komisji może być jej członek 
lub osoba spoza Komisji odpowiadająca wymaganiom 
ustawy, przewidzianym dla . recenzenta w przewodzie ha
bilitacyjnym. 

2. Rzeczoznawców Komisji powołuje przewodniczący 
Komisji w uzgodnieniu z przewodniczącym właśCiwej 

sekCji: 
3. Prżewodniczący Komisji może przekazać powoły

wanie rzeczoznawców swemu zastępcy lub sekretarzowi 
Komisji. 

§ 9. Obradami sekcji kieruje przewodniczący sekcji 
lub jego zastępca. 

§ 10. 1. Po przeprowadzeniu postępowania opinio
dawczego sekcja przedstawia propozycję decyzji lub 
opinii Komisji w danej sprawie. 

2. Prezydium Komisji, biorąc pod uwagę propozycję, 
o której mowa w ust. 1, z upoważnienia Komisji i w jej 
imieniu wydaje decyzję lub opinię w sprawach określo
nych wart. 39 ustawy. 

3. Decyzję lub opinię Komisji przekażuje na piśmie· 
przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego 
zastępca przewodniczącego Komisji. 

§ 11. 1. Prezydium Komisji przed wydaniem w imie
niu Komisji decyzji iub opinii ' moze zalecić sekcji uiu
pełnienie albo ponowne przeprowadzenie postępowania 
opiniodawczego, jeśli uzna, że poprzednie postępowanie 

nie daje wystarczających podstaw do wydania decyzji 
lub opinii. 

2. Prezydium Komisji z własnej inicjatywy lub na 
wniosek przewooniczącegoKomiSji może odroczyć prze
kazanie decyzji lub opinii i po zapoznaniu się z oplmą 
dodatkowego rzeczoznawcy - skierować sprawę do po
nownego rozpatrzenia przez sekcję. 

,§ 12. 1. Przewodniczący Komisji kieruje obradami 
plenarnego zebrania Komisji i · posiedzeń Prezydium Ko
misji oraz reprezentuje Komisję na zewn~trz. 
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2. Przewodniczący Komisji przedstawia Prezesowi 
Rady Ministrów sprawozdanie z działalności Komisji za 
okres kadencji. 

3. Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo za
sięgania na swe potrzeby opinii dodatkowych rzeczo
znawców w prżypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2. 

§ 13. 1. Decyzje lub opinie, wydawane w sprawach 
' objętych ustawowymi kompetencjami Komisji, powinny 
zostać umotywowane na żądanie właściwego organu, któ
ry wystąpił o wydanie opinii lub decyzji. 

2. Treść motywacji decyzji lub opinii Komisji ustala 
, Prezydium Komisji lub ' upoważniony przez Prezydium 

jego członek. 
3. W sprawach dotyczących nadawania stopnia 

doktora habilitowanego mctywacja negatywnej decyzji 
Komisji przekazywana jest każdorazowo radzie wydziału 
(radzie naukowej) właściwej w danej sprawie. 

cyjnych oraz prawidłowości przeprowadzania prze
wodów doktorskich i habilitacyjnych, 

3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej nadawania ty
tułów naukowych, stopni naukowych i powoływania 
na stanowisko docenta, 

4) organizowanie spotkań mających na celu wymianę 
doświadczeń KomIsji z innymi jednostkami lub orga
nami, 

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez 
wodniczącego Komisji, zgodnie z zadaniami i 
'dami działania Komisji. 

prze
zasa-

2. Nadzór nad działalnoŚcią Biura Komisji sprawuje 
przewodniczący Komisji. 

3. Działalnością Biura Komisji kieruje dyrektor 
. Biura, powołany przez ' przewodniczącego Komisji w 

uzgodnieniu z Ministrem-Szefem Urzędu Rady Ministrów. 

4. Pracowników Biura Komisji zatrudnia dyrektor 
Biura w uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji. § 14. 1. Ponowne rozpatrzenie sprawy w Komisji na 

wniosek właściwego, przewidzianego ustawą organu, wy
maga powołania w sprawie co najmniej jednego nowego 5. Do pracowników Biura Komisji stosuje się prze
rzeczoznawcy, który tej sprawy dotychczas nie opiniował, pi$y o zatrudnianiu pracowników centralnych urzędów 
jeżeli poprzedni rzeC2;OZDą.wca, który wyraził opinię ne.. administracji państ~owej. 
gatywną, nie ŻOlienił swej opinii. § 18. Obsługę Komisji w zakresie spraw nie wymie-

. 2. W przypąd.ku, o którym mowa w ust. i. tryb dl;l,ł- nionych w § 17 wykonują, stosownie do potrzeb, jed
szego postępowania Komisji ustala Prezydium, biorąc pod nostki organizacyjne Sekretariatu Administracyjnego 
uwagę wszystkie zgromadzone opinie. Polskiej Akademii Nauk .. 

§ .15. Prezydium Komisji może ustalić szczegółowy § 19. Wydatki związane z działalnością Komisji po-
tryb postępowania w sprawach określonych w niniejszym krywane są z budżetu państwa, w części dotyczącej Pol-
zarządzeniu. skiej Akademii -Nauk. 

§ 16. Stale urzędujący członkowie Komisji otrzymują § 20. Komisja używa okrągłej pieczęci z godłem 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokośCi ustalonej przez państwowym pośrodku i z napisem w otoku: Centralna 
Prezesa Rad'y Ministrów odrE;bnie na okresy kadencji. Komisja Kw.alifikacyjna do Spraw Kadr Naukowych. 

§ 17. 1. Obsługę działalności Komisji sprawuje Biuro § 21. Szkoły wyższe, placówki Polskiej Akademii 
Komisji przy Polskiej Akademii Nauk. Do zakresu dzia- Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe na żądanie Ko
łania Biura należy: misji przedstawiają jej materiały i wyjaśnienia dotyczące 

ich działalności w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, 
1) ~przygotowanie materjałów do bieżącej pracy Komisji nadawania stopni naukowych i tytułów naukowych . . 

i jej organów, 
2) przygotowanie materiałów dotyczących rozwoju kadr ł 22. Sposób przygotowania dokumentacji spraw 

naukowych w kraju oraz materiałów niezbędnych do _ ~głaszanych do rozpatrzenia w Komisji ustala Prezydium 
przeprowadzenia przez Komisję okresowych analiz Komisji. 
działalności jednostek uprawnionych do nadawania 
stopni naukowych w zakresie korzystania z tych 
uprawnień, poziomu rozpraw doktorskich i habilita-
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§ 23. 
szenia. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 12 lutego 1988 r. 

w sprawie wysokości dodatku za specjalizację zawodową Iniynlerów I techników. 

Na podstawie§ 9 ust. 6 uchwały nr 66 Rady Mini-
r strów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie specjalizacji 

zawodowej inżynierów (Monitor Polski Nr 24, poz. 13i 
i z 1987 r. Nr 12, poz. 100) oraz § 9 ust. 2 uchwały nr 54 
Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1987 r. w sprawie 
specjalizacji zawodowej techników (Monitor Polski Nr 12, 
poz. 101) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustalone w § 9 ust. ,l pkt l i 2 uchwały nr 60 
Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r; w sprawie spe
cjalizacji zawodowej inżynierów (Monitor Polski Nr 24, 

poz. 131 i z 1987 r. Nr 12, poz._l00) kwoty dodatków z ty
tułu specjalizacji zawodowej inżynierów podwyższa się 
do wysokości: 

1) 12.700 zł 

2) 15.240 zł 

po uzyskaniu I stopnia specjalizacji. 

po uzyskaniu II stopnia specjalizacji. 

§ 2. ' Ust!lłone w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały nr S4 
Rady Mini~trów z dnia 6 kwietnia 1981 r. w sprawie 
specjalizacji zawodowej techników (Monitor Polski Nr . 12, 


