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Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65,
poz. 595) uchwala si´, co nast´puje:

§ 1. Dziedzinami nauki i dziedzinami sztuki oraz
wchodzàcymi w ich sk∏ad dyscyplinami naukowymi
i artystycznymi sà:

1. Nauki biologiczne:
1) biochemia;
2) biofizyka;
3) biologia;
4) biotechnologia;
5) ekologia.

2. Nauki chemiczne:
1) biochemia;
2) chemia;
3) technologia chemiczna.

3. Nauki ekonomiczne:
1) ekonomia;
2) nauki o zarzàdzaniu;
3) towaroznawstwo.

4. Nauki farmaceutyczne.
5. Nauki f izyczne:

1) astronomia;
2) biofizyka;
3) fizyka;
4) geofizyka.

6. Nauki humanistyczne:
1) archeologia;
2) bibliologia;
3) etnologia;
4) filozofia;
5) historia;
6) j´zykoznawstwo;
7) literaturoznawstwo;
8) nauki o polityce;
9) nauki o poznaniu i komunikacji;

10) nauki o sztuce;
11) nauki o zarzàdzaniu;
12) pedagogika;
13) psychologia;

14) religioznawstwo;
15) socjologia.

7. Nauki leÊne:
1) drzewnictwo;
2) leÊnictwo.

8. Nauki matematyczne:
1) informatyka;
2) matematyka.

9. Nauki medyczne:
1) biologia medyczna;
2) medycyna;
3) stomatologia.

10. Nauki o kulturze f izycznej.
11. Nauki o Ziemi:

1) geofizyka;
2) geografia;
3) geologia;
4) oceanologia.

12. Nauki prawne:
1) nauka o administracji;
2) prawo;
3) prawo kanoniczne.

13. Nauki rolnicze:
1) agronomia;
2) in˝ynieria rolnicza;
3) kszta∏towanie Êrodowiska;
4) ogrodnictwo;
5) rybactwo;
6) technologia ˝ywnoÊci i ˝ywienia;
7) zootechnika.

14. Nauki techniczne:
1) architektura i urbanistyka;
2) automatyka i robotyka;
3) biocybernetyka i in˝ynieria biomedyczna;
4) budowa i eksploatacja maszyn;
5) budownictwo;
6) elektronika;
7) elektrotechnika;
8) geodezja i kartografia;
9) górnictwo;

10) informatyka;
11) in˝ynieria chemiczna;

3. Przewodniczàcy Zespo∏u, z w∏asnej inicjatywy
lub na wniosek cz∏onków Zespo∏u, mo˝e powo∏ywaç
w ramach Zespo∏u grupy robocze do opracowania po-
szczególnych zagadnieƒ.

4. Szczegó∏owy tryb pracy Zespo∏u okreÊla regula-
min uchwalony na wniosek przewodniczàcego przez
Zespó∏ wi´kszoÊcià g∏osów.

§ 6. Przewodniczàcy Zespo∏u przedstawia Prezeso-
wi Rady Ministrów miesi´czne sprawozdania z realiza-
cji zadaƒ Zespo∏u.

§ 7. Obs∏ug´ Zespo∏u zapewnia urzàd obs∏ugujàcy
ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.

§ 8. Zespó∏ jest powo∏any na okres wykonania za-
daƒ okreÊlonych w § 3, jednak nie d∏u˝szy ni˝ do dnia
31 grudnia 2003 r., z zastrze˝eniem § 4.

§ 9. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.

Prezesa Rady Ministrów: L. Miller
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UCHWA¸A CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTU¸ÓW

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie okreÊlenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
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OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 4 sierpnia 2003 r.

w sprawie okreÊlenia wysokoÊci kwot rekompensat wyp∏acanych osobom, które wnios∏y przedp∏aty 
na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwarta∏ 2003 r.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o zasadach realizacji przedp∏at na samochody
osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776) okreÊla si´, co nast´-
puje:

OkreÊla si´ kwoty rekompensat obowiàzujàcych
w IV kwartale 2003 r., o których mowa w art. 1 ust. 1
pkt 1 i 2 oraz w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o zasadach realizacji przedp∏at na samochody
osobowe:

1) 9 634,00 z∏, je˝eli przedp∏ata zosta∏a wniesiona na
samochód marki Fiat 126p;

2) 13 650,00 z∏, je˝eli przedp∏ata zosta∏a wniesiona na
samochód marki FSO 1500.

Minister Finansów: A. Raczko

12) in˝ynieria materia∏owa;
13) in˝ynieria Êrodowiska;
14) mechanika;
15) metalurgia;
16) technologia chemiczna;
17) telekomunikacja;
18) transport;
19) w∏ókiennictwo.

15. Nauki teologiczne.
16. Nauki weterynaryjne.
17. Nauki wojskowe.
18. Sztuki f i lmowe.
19. Sztuki muzyczne:

1) dyrygentura;
2) instrumentalistyka;
3) kompozycja i teoria muzyki;
4) re˝yseria dêwi´ku;
5) rytmika i taniec;
6) wokalistyka.

20. Sztuki plastyczne:
1) architektura wn´trz;
2) fotografia;

3) grafika;
4) konserwacja dzie∏ sztuki;
5) malarstwo;
6) rzeêba;
7) wzornictwo.

21. Sztuki teatralne.

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.1)

Przewodniczàcy Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tytu∏ów: J. Tazbir

——————————————
1) Niniejsza uchwa∏a poprzedzona by∏a obwieszczeniem Prze-

wodniczàcego Centralnej Komisji do Spraw Tytu∏u Nauko-
wego i Stopni Naukowych z dnia 25 lutego 1992 r. w spra-
wie wykazu dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin nauko-
wych i artystycznych, w zakresie których mogà byç nada-
wane stopnie naukowe (M. P. Nr 16, poz. 123 oraz z 1993 r.
Nr 10, poz. 71), które z dniem wejÊcia uchwa∏y w ˝ycie tra-
ci moc na podstawie art. 53 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595).
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OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 31 lipca 2003 r.

w sprawie wysokoÊci zasi∏ku dla bezrobotnych

Na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z póên. zm.2)) og∏a-
sza si´, ˝e od dnia 1 wrzeÊnia 2003 r. wysokoÊç zasi∏ku

dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 24 ust. 1 po-
wo∏anej ustawy, wynosi 503,20 z∏.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner———————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U.
Nr 1, poz. 5).

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122,
poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302 i Nr 142, poz. 1380.


