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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

zdnia 14 sierpnia 1997 r. 

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1997 r. 

Na podstawie § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierow
nictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mier
niczego górniczego i geologa górniczego (Dz. U. 
Nr 109, poz. 522) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 
1997 r. wyniosło 1191,50 zł. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: 
T. Toczyński 
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OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW TYTUŁU NAUKOWEGO 
I STOPNI NAUKOWYCH 

z dnia 25 lipca 1997 r. 

w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, 
wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 
1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych 
(Dz. U. Nr 65, poz. 386 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) ogła
sza się następujące zmiany w wykazie jednostek orga
nizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni na
ukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stop
ni naukowych, stanowiącym załącznik do Obwieszcze
nia Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Ty
tułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 26 stycz
nia 1996 r. (Monitor Polski Nr 17, poz. 219): 

1. W części A Jednostki organizacyjne szkół wyż
szych: 

1) w pozycji I Uniwersytety: 

a) pod lp. 2 Uniwersytet Gdański: 

Lp. 

- przy jednostce organizacyjnej Wydział Mate
matyki i Fizyki w rubryce Nazwa stopnia na
ukowego dodaje się wyrazy "doktor habilito
wany nauk fizycznych w zakresie fizyki", 

- przy jednostce organizacyjnej Wydział Nauk 
Społecznych w rubryce Nazwa stopnia na
ukowego po wyrazach "doktor habilitowany 

Nazwa jednostki 

nauk humanistycznych w zakresie psycholo
gii" dodaje się przecinek i po nim wyraz "pe
dagogiki", 

b) pod lp. 3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
przy jednostce organizacyjnej Wydział Matema
tyki i Fizyki w rubryce Nazwa stopnia naukowe
go po wyrazach "doktor nauk fizycznych w za
kresie fizyki" dodaje się przecinek i po nim wy
raz "astronomii", 

c) pod lp. 5 Uniwersytet Łódzki: 

- przy jednostce organizacyjnej Wydział Filozo
ficzno-Historyczny w rubryce Nazwa stopnia 
naukowego po wyrazach "doktor nauk huma
nistycznych w zakresie:" dodaje się wyraz ,,
archeologii" , 

- skreśla się wyrazy" Wydział Matematyki, Fizy
ki i Chemii" w rubryce Nazwa jednostki oraz 
odnoszące się do tej jednostki wyrazy w ru
bryce Nazwa stopnia naukowego, 

- dodaje się następujące jednostki organizacyj
ne wraz z nazwami nadawanych stopni na
ukowych: 

Nazwa stopnia naukowego 

"Wydział Fizyki i Chemii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii, doktor habilito-
wany nauk chemicznych w zakresie chemii, doktor nauk fizycz-
nych w zakresie fizyki, doktor habilitowany nauk fizycznych 
w zakresie fizyki 

Wydział Matematyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki, doktor 
habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki" 
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d) pod lp. 6 Uniwersytet Opolski: 

Lp. 

- skreśla się wyrazy "Wydział Filologiczno-Hi
storyczny" w rubryce Nazwa jednostki oraz 
odnoszące się do tej jednostki wyrazy w ru
bryce Nazwa stopnia naukowego, 

Nazwa jednostki 

Poz. 499 

- dodaje się następujące jednostki organizacyj
ne wraz z nazwami nadawanych stopni na
ukowych: 

Nazwa stopnia naukowego 

"Wydział Historyczno-Pedagogiczny doktor nauk humanistycznych w zakresie historii 

Wydział Filologiczny doktor nauk humanistycznych w zakresie: 
- językoznawstwa 
-literaturoznawstwa 

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: 
- językoznawstwa 
-literaturoznawstwa" 

e) pod lp. 7 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu przy jednostce organizacyjnej Wy
dział Nauk Geograficznych i Geologicznych 
w rubryce Nazwa stopnia naukowego po wyra
zach "doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakre
sie geografii" dodaje się przecinek i po nim wy
raz "geologii", 

f) pod lp. 8 Uniwersytet Szczeciński dodaje się 

w rubryce Nazwa jednostki wyrazy "Wydział 
Prawa i Administracji" i odpowiednio w rubryce 
Nazwa stopnia naukowego wyrazy "doktor nauk 

• prawnych W. zakresie.prawa", • • 

-g) pod lp. 9 Uniwersytet Śląski vy Katowicach przy 
jednostce organizacyjnej Wydział Filologiczny 
w rubryce Nazwa stopnia naukowego po sło
wach "doktor r:tauk humanistycznych w zakre-
sie:" dodaje się wyraz ,,- bibliologii", . 

h) pod lp. 10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To
runiu przy jednostce organizacyjnej Wydział Hu
manistyczny w rubryce Nazwa stopnia nauko
wego po wyrazach "doktor habilitowany nauk 
humanistycznych w zakresie:" dodaje się wyraz 

Lp. Nazwa jednostki 

,,- pedagogiki", 

i) pod lp. 11 Uniwersytet Warszawski w pozycji Fi
lia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku 
dodaje się: 

- w rubryce Nazwa jednostki wyrazy "Instytut 
Fizyki" i odpowiednio w rubryce Nazwa stop
nia naukowego wyrazy "doktor nauk fizycz
nych w zakresie fizyki ", 

- przy jednostce organizacyjnej Wydział Prawa 
w rubryce Nazwa stopnia naukowego wyrazy 
,,'doktora habilitowanego ~auk prawnych 
w zakresie prawa", 

j) pod lp. 12 Uniwersytet ~rocławski: 

-:- skręśla się wyrazy" Wydział Matematyki i Fi
zyki" w rubryce Nazwa jednostki oraz odno
szące się do tej jednostki wyrazy w rubryce 
Nazwa stopnia naukowego, 

- dodaje się następujące jednostki organizacyj
ne wraz z nazwami nadawanych stopni na
ukowych: 

Nazwa stopnia naukowego 

"Instytut Biochemii doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii 

Wydział Fizyki i Astronomii doktor nauk fizycznych w zakresie: 
- astronomii 
-fizyki 

doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie: 
- astronomii 
-fizyki 
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Wydział Matematyki i Informatyki doktor nauk matematycznych w zakresie: 
- informatyki 
- matematyki 

doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie: 
- informatyki 
- matematyki" 

- przy jednostce organizacyjnej Wydział Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych w rubryce 
Nazwa stopnia naukowego po wyrazach 
"doktor nauk humanistycznych w zakresie:" 
dodaje się wyrazy "nauki o sztuce" i po wyra
zach "doktor habilitowany nauk humanistycz
nych w zakresie:" dodaje się wyrazy "nauki 
o sztuce", 

- przy jednostce organizacyjnej Wydział Nauk 
Przyrodniczych w rubryce Nazwa stopnia na
ukowego, po wyrazach "doktor habilitowany 
nauk biologicznych w zakresie biologii" doda
je się przecinek i po nim wyraz "biochemii"; 

2) w pozycji II Wyższe szkoły techniczne: 

a) pod lp. 5 Politechnika Gdańska: 

- w Nazwie jednostki Wydział Elektryczny wy
raz "Elektryczny" zastępuje się wyrazami 
"Elektrotechniki i Automatyki", 

- przy jednostce organizacyjnej Wydział Inży,
nierji Śroc;lowiska iN rubry,ce Nazvya stopnia 
naukowego, po wyrazach "dok~or habilitowa
ny nauk technicznych w zaKresie budownic
twa" dodaje się przecinek j' po ntm wyrazy 
.,inżynierii śr~dowiska": . ' . 

- dodaje się w rubryce Nazwa jednostki wyrazy 
"Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Sto
sowanej" i odpowiednio w rubryce Nazwa 
stopnia naukowego wyrazy "doktor nauk fi
zycznych w zakresie fizyki" , 

b) pod lp. 8 Politechnika Łódzka dodaje się w ru
bryce Nazwa jednostki wyrazy "Wydział Organi
zacji i Zarządzania" i odpowiednio w rubryce 
Nazwa stopnia naukowego wyrazy "doktor na
uk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządza
niu", 

c) pod lp. 9 Politechnika Poznańska przy jednostce 
organizacyjnej Wydział Technologii Chemicznej 
w rubryce Nazwa stopnia naukowego po wyra
zach "doktor nauk chemicznych w zakresie che
mii" dodaje się przecinek i po nim wyrazy "tech
nologii chemicznej, doktora habilitowanego na
uk chemicznych w zakresie technologii chemicz
nej", 

d) pod lp. 12 Politechnika Śląska w Gliwicach: 

- przy jednostce organizacyjnej Wydział Inży
nierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu 

i Zarządzania w rubryce Nazwa stopnia na
ukowego po wyrazach "doktor nauk technicz
nych w zakresie:" dodaje się wyrazy ,,'- bu
dowy i eksploatacji maszyn", 

- przy jednostce organizacyjnej Wydział Inży
nierii Środowiska i Energetyki w rubryce Na
zwa stopnia naukowego po wyrazach "doktor 
habilitowany nauk technicznych w zakresie 
budowy i eksploatacji maszyn" dodaje się 
przecinek i po nim wyrazy .,inżynierii środo
wiska", 

e) pod lp. 14 Politechnika Warszawska w nazwie 
jednostki organizacyjnej Wydział Mechaniki Pre
cyzyjnej wyrazy "Mechaniki Precyzyjnej" zastę
puje się wyrazem "Mechatroniki", a, ponadto 
w odniesieniu do tej jednostki w rubryce Nazwa 
stopnia naukowego po wyrazach "doktor nauk 
technicznych w zakresie budowy i eksploatacji 
maszyn" dodaje się przecinek i po nim wyrazy 
"biocybernetyki i inżynierii biomedycznej", 

f),pod 'lp. 15 Politechnika Wrocławska, przy jednost
ce organizacyj'nej Wydział Elektroniki'w r'ubryce 
nązwa stopnia naukowego po Wyrazilch"doktor 
nauk technicznych w zakresie informatykI" do
daje się przecinek i po nim wyraz "elektroniki", 

g) pod lp. 17 wyrazy "Wyższa Szkoła Inżynie rs ka 
w Koszalinie" zastępuje się wyrazami "Politech
nika Koszalińska", 

h) pod lp. 18 wyrazy "Wyższa Szkoła Inżynierska 
w Opolu" zastępuje się wyrazami "Politechnika 
Opolska", a ponadto dodaje się w rubryce Na
zwa jednostki wyrazy "Wydział Mechaniczny" 
i odpowiednio w rubryce Nazwa stopnia nauko
wego wyrazy "doktor nauk technicznych w za
kresie budowy i eksploatacji maszyn", 

i) pod lp. 19 wyrazy "Wyższa Szkoła Inżynierska im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu" zastępuje 
się wyrazami "Politechnika Radomska im. Kazi
mierza Pułaskiego", 

j) pod lp. 20 wyrazy "Wyższa Szkoła Inżynierska 
w Zielonej Górze" zastępuje się wyrazami "Poli
technika Zielonogórska"; 

3) w pozycji IV Wyższe Szkoły Pedagogiczne: 

a) pod lp. 1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Byd
goszczy: 



Monitor Polski Nr 52 - 1015 - Poz. 499 

- przy jednostce organizacyjnej Wydział Huma
nistyczny w rubryce Nazwa stopnia naukowe
go po wyrazach "doktor nauk humanistycz
nych w zakresie historii" dodaje się przecinek 
i po nim wyraz "Iiteraturoznawstwa", 

- w nazwie jednostki organizacyjnej Wydział 
Pedagogiczny wyraz "Pedagogiczny" zastę
puje się wyrazami "Pedagogiki i Psycholo
gii", 

b) pod lp. 4 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszo
wie: 

Lp. Nazwa jednostki 

,,7 WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA 
W OLSZTYNIE 

- przy jednostce organizacyjnej Wydział Filolo
giczny w rubryce Nazwa stopnia naukowego 
po wyrazach "doktor nauk humanistycznych 
w zakresie literaturoznawstwa" dodaje się 
przecinek i po nim wyraz "językoznawstwa", 

- przy jednostce organizacyjnej Wydział Socjo
logiczno-Historyczny w rubryce Nazwa stop
nia naukowego po wyrazach "doktor nauk hu
manistycznych w zakresie historii" dodaje się 
przecinek i po nim wyraz "socjologii", 

c) dodaje się lp. 7 w brzmieniu: 

Nazwa stopnia naukowego 

Wydział Humanistyczny doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa" 

4) w pozycji V Wyższe szkoły rolnicze: 

a) pod lp. 3 po wyrazach "Akademia Rolnicza w Po
znaniu" dodaje się wyrazy "im. Augusta Ciesz
kowskiego" , 

b) pod lp. 8 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej
skiego w Warszawie przy jednostce organizacyj
nej Wydział Żywienia Człowieka oraz Gospodar
stwa Domowego w rubryce Nazwa stopnia na
ukowego dodaje się wyrazy "doktor habilitowa
ny nauk rolniczych w zakresie technologii żyw
ności i żywienia", 

c) pod lp. 9 Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna 
w Siedlcach przy jednostce organizacyjnej Wy
dział Rolniczy w rubryce Nazwa stopnia nauko
wego dodaje się wyrazy "doktor habilitowany 
nauk rolniczych w zakresie agronomii"; 

5) w pozycji VI Akademie nauk wojskowych pod lp. 1 
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie: 

Lp. 

,,55 . 

- przy jednostce organizacyjnej Wydział Strate
giczno-Obronny w rubryce Nazwa stopnia na
ukowego dodaje się wyrazy "doktor habilito
wany nauk wojskowych", 

- w rubryce Nazwa jednostki dodaje się wyrazy 
"Wojskowy Instytut Historyczny" i odpowied
nio w rubryce Nazwa stopnia naukowego do-

Nazwa jednostki 

Instytut Informatyki Teoretycznej 

daje się wyrazy "doktor nauk humanistycz
nych w zakresie historii, doktor habilitowany 
nauk humanistycznych w zakresie historii"; 

6) w pozycji IX Akademie wychowania fizycznego pod 
lp. 5 w nazwie "Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie" skreśla się 
skrót "im." 

2. W części B Placówki naukowe Polskiej Akademii 
Nauk: 

1) pod lp. 50 Instytut Slawistyki w rubryce Nazwa 
stopnia naukowego skreśla się wyraz "Iiteraturo
znawstwa" zarówno w nazwie stopnia naukowego 
doktora, jak i w nazwie stopnia naukowego dokto
ra habilitowanego, 

2) pod lp. 51 Instytut Studiów Politycznych w rubryce 
Nazwa stopnia naukowego dodaje się wyrazy 
"doktor habilitowany nauk humanistycznych w za
kresie nauk o polityce", 

3) pod lp. 54 Muzeum i Instytut Zoologii w rubryce 
Nazwa stopnia naukowego dodaje się wyrazy 
"doktor habilitowany nauk biologicznych w zakre
sie biologii", 

4) dodaje się lp. 55 i 56 w brzmieniu: 

Nazwa stopnia naukowego 

i Stosowanej doktor nauk technicznych w zakresie i'nformatyki 

56 Instytut Ochrony Przyrody doktor nauk biologicznych w zakresie biologii" 
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3. W części C Jednostki badawczo-rozwojowe: 

1) pod lp. 50 skreśla się wyrazy "Instytut Ziemniaka" 
w rubryce Nazwa jednostki oraz odnoszące się do 
tej jednostki wyrazy w rubryce Nazwa stopnia na
ukowego, 

2) pod lp. 52 Morski Instytut Rybacki w rubryce Nazwa 
stopnia naukowego dodaje się wyrazy "doktor ha
bilitowany nauk rolniczych w zakresie rybactwa", 

3) pod lp. 56 w rubryce Nazwa jednostki wyrazy "Spe
cjalistyc~ny Zespół Opieki Zdrowotnej - Pomnik 
Centrum Zdrowia Dziecka" zastępuje się wyrazami 
"Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", 

4) pod lp. 58 skreśla się wyrazy "Wojskowy Instytut 
Historyczny" w rubryce Nazwa jednostki oraz od
noszące się do tej jednostki wyrazy w rubryce Na
zwa stopnia naukowego, 

5) dodaje się lp. 61 i pod nią wyrazy "Centralny Insty
tut Ochrony Pracy" w rubryce Nazwa jednostki 
oraz wyrazy "doktor nauk technicznych w zakresie 
inżynierii środowiska" w rubryce Nazwa stopnia 
naukowego. 

Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw 
Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych: J. Tazbir 
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KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

z dnia 12 sierpnia 1997 r. 

w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie. 

Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w spra
wie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejsza
nia emerytury i renty (Dz. U. Nr 58, poz. 290, z 1994 r. 
Nr 122, poz. 599, z 1995 r. Nr 25, poz. 134 i z 1997 r. 
Nr 47, poz. 310) informuję, co następuje: 

Kwota dochodu równa: 

1) 60% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcz
nie wynosi od 1 września 1997 r. - 626,00 zł, 

2) 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcz
nie wynosi od 1 września 1997 r. - 1251,90 zł. 

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 
w z. W Pretkiel 
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