
Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze-
Ênia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65,
poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509
i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104,
poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r.
Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115
i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314
oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129 i Nr 111,
poz. 1193 i 1194) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Obs∏ug´ administracyjnà prac Rady G∏ównej
Szkolnictwa Wy˝szego, zwanej dalej „Radà”, oraz Paƒ-
stwowej Komisji Akredytacyjnej, zwanej dalej „Komi-
sjà”, wykonuje wyodr´bniona komórka organizacyjna
urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw
szkolnictwa wy˝szego.

§ 2. Obs∏ug´ finansowà Rady i Komisji wykonujà od-
powiednie komórki organizacyjne urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego.

§ 3. 1. Przewodniczàcy Rady otrzymuje miesi´czne
wynagrodzenie w wysokoÊci 120% stawki, a wiceprze-
wodniczàcy — 80% stawki, o której mowa w art. 43
ust. 2 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie
wy˝szym, zwanej dalej „stawkà”.

2. Cz∏onkowie Rady pe∏niàcy funkcje przewodniczà-
cych organów okreÊlonych w jej statucie otrzymujà za
ka˝dy dzieƒ udzia∏u w posiedzeniach tych organów wy-
nagrodzenie w wysokoÊci 10% stawki, a pozostali
cz∏onkowie Rady — 5% stawki.

3. Za udzia∏ w tym samym dniu w posiedzeniach
wi´cej ni˝ jednego organu przys∏uguje jedno wynagro-
dzenie.

§ 4. 1. Przewodniczàcy Komisji otrzymuje miesi´cz-
ne wynagrodzenie w wysokoÊci 150% stawki, a sekre-
tarz Komisji — 120% stawki.

2. Przewodniczàcy zespo∏ów za ka˝dy dzieƒ udzia∏u
w posiedzeniach organów lub zespo∏ów Komisji otrzy-
mujà wynagrodzenie w wysokoÊci 15% stawki, a pozo-
stali cz∏onkowie — 8% stawki.

3. Przepis § 3 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 5. 1. Za opracowanie pisemnej opinii na zamó-
wienie Rady lub Komisji przys∏uguje wynagrodzenie
w wysokoÊci:

1) do 20% stawki — za opini´ dla Rady lub za opini´
w sprawach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 1
ustawy,

2) do 65% stawki — za opini´ dotyczàcà oceny, o któ-
rej mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy.

2. WysokoÊç wynagrodzenia za opinie, o których
mowa w ust. 1, ustalajà odpowiednio przewodniczàcy
Rady lub przewodniczàcy Komisji.

§ 6. Cz∏onkowie Rady, Komisji oraz wyznaczeni
przez nie recenzenci, w zwiàzku z wykonywaniem po-
wierzonych im obowiàzków, otrzymujà diety i inne na-
le˝noÊci za czas odbywanych podró˝y na zasadach
okreÊlonych w przepisach regulujàcych nale˝noÊci
przys∏ugujàce pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bo-
wych na obszarze kraju oraz poza jego granicami.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 4 paêdziernika 2001 r.

w sprawie sposobu obs∏ugi administracyjnej i finansowej prac Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego i Paƒstwo-
wej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokoÊci wynagrodzenia ich cz∏onków oraz innych Êwiadczeƒ przys∏ugujà-

cych ich cz∏onkom i recenzentom.


