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ZARZĄDZENIE MINISTRA-KIEROWNIKA URZĘDU POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO I WDROŻEŃ 

z dnia 23 lipca 1990 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych 
oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo

-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych. 

Na podstawie art. 50 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. 
z 1989 r. Nr 45, poz. 244) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra- Kierownika Urzędu Postę
pu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 24 sierpnia 
1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jed
nostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania 
kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowi
skach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz 
wysokości dodatków kwalifikacyjnych (Monitor Polski Nr 

33, poz. 259, Nr 35, poz. 280, Nr 40, poz. 318 oraz z 1990 r. 
Nr 3, poz. 25, Nr 16, poz. 127 i Nr 22, poz. 176) wprowadza 
się następujące zmiany: załączniki nr 1-3 i nr 5 do za- o 
rządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 
1-4 do niniejszego zarządzenia . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 lipca 1990 r. 

Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo
Technicznego i Wdrożeń: J. Janowski 

Załączniki do zarządzenia Ministra-Kie
rownika Urzędu Postępu Naukowo-Te
chnicznego i Wdrożeń z dnia 23 lipca 
1990 r. (poz. 250) 

Załącznik nr 1 

TABELA STANOWISK I STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH 

Lp. Stanowisko Kategoria Miesięczne stawki wynagrodzenia 
zaszeregowan ia zasadniczego w złotych 

1 a) Profesor posiadający tytuł naukowy profesora zwy-
czajnego XXI-XXII 1 .115.000-1 .400.000 

b) Profesor posiadający tytuł profesora nadzwyczaj-
nego 
Profesor kontraktowy XX-XXI 980.000-1 .195.000 

2 Docent, docent kontraktowy XVII-XIX 875.000-1 .080.000 

3 Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habili-
towanego, starszy kustosz dyplomowany, starszy do-
kumentalista dyplomowany XVI-XVIII 830.000-1 .000.000 

4 Adiunkt XIV-XVI 750.000- 920.000 

5 Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany XIII-XV 705.000- 865.000 

6 Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji nauko-
wej XII-XIV 650.000- 820.000 

7 Starszy asystent, starszy asystent biblioteczny, starszy 
asystent dokumentacji naukowej XI-XIII 600.000- 780.000 

8 Asystent, asystent biblioteczny, asystent dokumentacji 
naukowej X-XI 565.000- 690.000 

9 Asystent stażysta VII l-X 485.000- 635.000 

Załącznik nr 2 

TABELA STANOWISK I STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW BADAW
CZO-TECHNICZNYCH 

Lp. Stanowisko Kategoria Miesięczna stawka wynagrodzenia 
zaszeregowania zasadniczego w złotych 

1 Główny specjalista badawczo-techniczny XV-XVII 755.000-970.000 
2 Starszy specjalista badawczo-techniczny XIII-XVI 705.000-920.000 
3 Specjalista badawczo-techniczny XII-XV 650.000-865.000 
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Załącznik nr 3 

TABELA STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA 
ZASADNICZEGO PRACOWNIKOW INŻYNIERYJNO-
-TECHNICZNYCH, ADMINISTRACYJNO-EKONOMI-

CZNYCH I PRACOWNIKOW OBSŁUGI 

Kategoria zaszeregowania Miesięczne stawki wynagro-
dzenia zasadniczego w złotych 

I 220.000-290.000 
II 245.000-320.000 

III 275.000-350.000 
IV 305.000-380.000 
V 340.000-415.000 

VI 375.000-450.000 
VII 410.000-485.000 

VIII 445.000-520.000 
IX 480.000-560.000 
X 515.000-600.000 

XI 550.000-640.000 
XII 590.000-680.000 

XIII 630.000-720.000 
XIV 670.000-760.000 
XV 710.000-805.000 

XVI 750.000-850.000 
XVII 790.000-895.000 

XVIII 835.000-940.000 
XIX 880.000-995.000 

Załącznik nr 4 

TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA 
ZASADNICZEGO 

Kategoria zaszeregowania Godzinowa stawka wynagro-
dzenia zasadniczego w zł 

I do 2.205 
II 2.000-2.340 

III 2.130-2.485 
IV 2.270-2.680 
V 2.410-2.885 

VI 2.550-3.090 
VII 2.690-3.295 

VIII 2.830-3.500 
IX 3.030-3.710 
X 3.300-3.920 

XI 3.570-4.140 
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ZARZĄDZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 

z dnia 31 lipca 1990 r. 

w sprawie ustalania kategorii zagrożenia metanowego złóż kopalin oraz sposobu ustalania granic pól 
metanowych w podziemnych zakładach górniczych. 

Na podstawie § 105 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożaro
wego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 24, 
poz. 176, z 1973 r. Nr 29, poz. 165 i z 1989 r. Nr 2, poz. 7) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie ustala kategorie zagrożenia metano
wego złóż kopalin lub ich części, zasady i sposób zaliczania 
złóż kopalin lub ich części do odpowiedniej kategorii za
grożenia, jak również określa sposób ustalania granic pól 
metanowych - w podziemnych zakładach górniczych. 

§ 2. 1. Ustała się dla złóż węgla (pokładów) lub ich 
części cztery kategorie zagrożenia metanowego. 

2. Udostępnione złoża węgla (pokłady) lub ich części 
zalicza się do: 

1) kategorii pierwszej zagrożenia metanowego - jeżeli 
stwierdzono występowanie metanu pochodzenia natu
ralnego w ilości od 0,1 do 2,5 m3/ Mg w przeliczeniu na 
czystą substancję węglową, 

2) kategorii drugiej zagrożenia metanowego - jeżeli 

stwierdzono występowanie metanu pochodzenia natu-

ralnego w ilości od 2,5 do 4,5 m3/ Mg w przeliczeniu na 
czystą substancję węglową, 

3) kategorii trzeciej zagrożenia metanoyvego - jeżeli 

stwierdzono występowanie metanu pochodzenia natu
ralnego w i lości od 4,5 do 8 m3/ Mg w przeliczeniu na 
czystą substancję węglową, 

4) kategorii czwartej zagrożenia metanowego - jeżeli 

stwierdzono występowanie metanu w ilości powyżej 

8 m3/ Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową 
lub wystąpił nagły wypływ metanu albo wyrzut metanu 
i skał . 

§ 3. 1. Ustala się dla złóż soli lub ich części dwie 
kategorie zagrożenia metanowego. 

2. Udostępnione złoża soli lub ich części zalicza się do: 

1) kategorii pierwszej zagrożenia metanowego - jeżeli 

stwierdzono w powietrzu występowanie metanu po
chodzenia naturalnego albo metanu wraz z innymi 
gazami wybuchowymi pochodzenia naturalnego o łącz
nej zawartości powyżej 0,1%, 


