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2. Jeżeli pracodawca przez udzielenie 
nieprawdziwychdanych przyÓyni się do bez
prawnej wypłaty 7asiłku - niezależnie oq. 
odpowiedzialności karńej, odpowiada solidar
nie z osobą obowiązaną do zwr'otu. 

3. Decyzja instytucji ubezpieczeń społecz· 
nych w spra'\v1.e zwrotu bezprawniepobr,any:h 
zasiłków stanowi tytuł ' wykonawczy w postę
powaniu przymusowym w . administracji. 

Art. 14. 1. Kto utrudnia wymiar składek 
~ub i,ch ściągnięcie, powoduje nieprawidłowy 
wymiar albo bezprawną wypłatę zasiłków, 
podlega kar ze grzywny do 30.000 zł. 

2. Do orzekania są powołane władzeadmi-
nistrac'ji ogólnej . ' ' 

3. Wymierzane grzywnv przelewa się na 
rachunek Funduszu Zasiłków Rodzinnych. 

Art. 15. Rada Ministrów może zobowiązać 
Fundusz Zasiłków Rodzinnych do pokrywania 
kosztów zaopatrzenia kartkowe~,?:9 dla osób, 
uprawnionych do zasiłków rodzinnych. 

Art. 16. 1. Utworzony na podstawie dekre· 
kretu niniejszego Fundusz Zasiłków Rodzin
nychprzejmuje : 

a) tę część majątku, praw i 'hohowiązań 
Fundusztr Pracy, która odpowiada jeg,l 
działalności w zakresie ustawy z dnia 
16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy 

l (Dz. U . . R. P. Nr 22,. p-oz. 1(3), 
h) wpływy z opłat na Fundusz Pracy, 

przewidzianych vi wymienionej VI pkt 
a) ustawie, za okres od dnia 1 paździer
nika 1946 r. do dnia wejścia w życie 
dekretu niniejszego. 

2. Z wpływów, wskazanych w . ust. 1"" pkt 
b), pokrywa się koszty organizacji Funduszu, 
Zasiłików Rodzinnych oraz wydatki, poniesio-

iie w okresie od dnia 1 października ł946 T, 

do dnia wejśda w życie dekretu niniejszego 
na dodatki rodzinne do płac dla pracowników 
przedsiębiorstw i zakładów państwowych lub 
będących pod :zarządem państwowym. Dodatki 
te od dnia 1 stycznia 1948 r. będą nadal po
krywane z Funduszu Zasiłków Rodzinnych aŻ 
do dnia rozciągnięcia mocy obowiązującej 
dekretu niniejszego na Dowyźsze kategoria 
pracowników. Dodatki te n ie mogą przekra
czać norm, prZewidzianych w układach rzbioro
wych pracy, obovviązujących w dniu 1 pa~-
dziernika 1946 r. . . 

Art. 1'1. Z dniem wejścia w życie dekretu 
niniejszeqo tracą moc obovv-iązującą art. 14-2-34 
ustawy z dnia 16 marca 1933 r. o Furi:duszu 
Pracy (ąz. U. R. P. Nr 22,poz. 163). 

Art. 13. Wykonanie ninieiszello dekretu.. 
Dorucza się Ministrowi Pracy ' i Opieki Spo
łecznej oraz innym zainteresowanym minis
trom, każdemu we właściwym mu' zakresie 
działania. 

Art. 19. Dekret r ';e jszy wch odzi w żvcia 
z dniem 1 stycznia 1948 r . 

Prezyden~ Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Preze3 Rady Ministrów: 
Józef Cyrankiewicz 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
Kazimierz Rusinek 

Minister Admi,nistracji Puhli<;znej: . 
Edward OsóbrJt-M01Qwski 

Minister Ziem Odzyskanych: 
Władysław Gomulka 
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DEKRET 

z dnia 28 . października: 1947 r . 

• o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego. 

Na pod's,tawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 19 lutego 1947 r. o ust,roju i zakresie 
dJzitałania najwyż'stZych organów Rzeczypospolitej . 
Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. o upo
ważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mo
cąustawy (Dz .. U. R. P. Nr 49, .poz. 252) -
R3JdJa Ministr6w postanawia, a Rada Państwa 
z<litwierd'za, co następuje: 

Dział I. 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 

r. Przepisy ogólne. 
Art. I. I. Badania nClJukowe są wolne. 

2. Twórcza praca, pozo::tta;e pod sz,czególną 
opieką Państwa . . 

Art. 2 , I. W celu prowadzenia badań nau
kowyoh i pra.c z nimi związanych organizuje si~ 
placówki naukOIWo - badawcze. 

2. Placówki te mogą być tworzone jako: 
a) zaklaay i instytuty w obrębie szkół wyż

szych, 
b) zakła,dy i instytuty mi~dzyszkolne dla 

drwu lub więcej szkół wyższych, 
c) zakłady i instytuty samodzielne (poza

$zkoine). 
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3. Z:.:kłady . i instytuty w obrębie szk6ł 
wyższych i międ:zY5.1zkollne sIużą równocześnie 
cdom n.tuczania i kształcenia pracowników nau
kowych. 

Art. 3. r. Szkolnictwo wyższe obejmuje 
szkoły wyżerze zawodJowe i szkoły wyższe akade
mickie. 

2. Szkoły wyższe mogą dzielić się na wydziały, 
wydziały na oddziały; w obrębie wydział6w lub 
niezależnie od organizacji wY:Qziałowej można 
również tworzyć studia specjalne. 

Art. 4. Zadaniem szkół wyższych zawodo
wych jes.t kształcenie kandydat6w na/ pracowni
k6w o najwyższym dla danego zawodu przygo

. towaniupnktycznym. 

Art. 5. r. Zadaniem szkół wyŻS1zych aka
tlemiClkidh jest: 

aj org:lJni,wwa.n;e i prowadzenie badań nau
kowych, 

b) kształcen-ie i przygotowywanie kandydat6w 
do naukowej pracy teoretycznej, 

c) kształcenie kandyd~tów dlo zawodó,w' 
praktycznych, pr.zygotow;mych r6wno~ 
cieśnie do ' samodzielnej pracy ba.dawc.zej 
przy wykQlllywaniu zawodów prakty~z
nych. 

2. Szkoły wyższe akademickie mogą r6.WI11o
czcśnie s'Pełniać 7a.diania szk6ł wyżs~ych zawo
dowych. 

3. Ponadw szkoły wyższe zawodowe .i aka
demicJcie współdziałają w szerz.eniu wiedzy w spo
łeczeństwie: 

Art. 6. r. Nazwę "slzkola wyższa" zastrzega 
się wyłą,cmie dla szk6ł wyższych, wrganizowa
nych zgodnie z .niniejszym dekretem. 

. 2. Nazw: akademia, politechnika, szkoła 
akademicka, szkoła gł6wna, uniwersytet, wszech
nica - mogą używać wyłącznie srz.koły , wyższe 
akademickie w rozumieniu niniejszego dekretu. 

3. Nazwy "instytut" mogą używaĆ wyłącz
nie państwCl'we placówki naukowo - badawcze, 

2. Zarząd sprawami nauki szkolnictwa 
wyższego. 

Art. 7. Minister Oświaty Jest władzą naczel' 
ną w siprawach OIl'ganizacj.j nauki, szk6ł wyższych 
i plac6wek naukowo - badawczych z zastrzeże
niami wynikającymi łz art. I6, II2 i lI6 niniej' 
szego dekretu. W tym zakresie sprawuj,e on kie
rownUctwo naczelne oraz opiekę i zwierzchni 
nadzór nad imstytU'cjami. podlegającymi przepisom 
niniejszego dekretu. 

Art. 8. J. Szkoły wyższe, jiak r6wni.eż &a

modzielne placówki naukowo - badawcze przed-

stawiają Ministrowi O~wiaty roczne Slprawo
zdania z całokształtu sw~j działalności oraz pro

. ~ramy prac n.a rok następny, udzielają na jego 
życzenie wszelkich wyja~nień i dostarczają da 
nych faktycznych. 

2. Przedstawic!ele Ministra Oświaty mo 
gą brać udział z głosem &radczym w posiedze. 
uiach kolegialnych organ6w szk6ł wyższych on? 
placówek naukowo - badawczych. 

Art. 9" J. Minister Oświaty wykonywa SIWe 

za,dania przy wsp6Judziale Rady Gł6wnej do 
spraw nauki i szkolnictwa wyższego, zwanej 
w dalszych postanowier..iach dekr<etu Ra.dą Głów-

• ną· 

2. Z Ministrem Oświaty wsp6Łdziała z gło ' 
sem stanowczym lu~ doraac.~ym Rada Główn" ; 
stosownie do postanowień niniejszego dekretu 

przepisów szczególnych. ' 

Art. 10. J. Rada Główna składa SIę: 

a) z przewodniczącego, kt6rym jest z urzę
du Minister Oświaty lub reprezentujący 
go podsekretarz stanu, 

b) z I5 członk6w powohnych na przeciąg 
lat trze,:h prz~· Prezydenta Rzeczypos
politej na wniosek Ministra Oświ.aty 
uzgodniony z PrezeSlem Rady Ministr6w . 
Co najmniej 2/3 członków Rady powołujó" 
się spD'śród czynnych pracowników nau
kowych. 

. 2. Rada Główna wybier:1 spośród swoich ' 
członk6w za:stwcę przewodnicz,ą,cego i ~ekreta
rza generalnego Rady. 

3, Za9tępca przewodniczącego i sekretarz 
generalny pobierają stałe uposażenie, amianowi· 
cie; zastępcaprzewodnirezącego r6wne uposa,żc' 
niu podseKretarza stanu, a sekretarz generalny -
dyrektora departamentu. Inni członkowie Rady 
i jej sekcji pobierają zwrot koszt6w podróży 
i diety za udział w posie;d:zeniach Rady, Prezy
dium i slekcji w wysokoki ustalonej na wniosek 
Rady przez Ministra Oświaty w porozumieniu 
z Ministrem Skarhu. Poza tym zar6wno człon
kowie · Rady, jak i powołani rzeczoznawcy mogą ' 
pobierać wynagrodze;i,e za wyko.nanie s'Pe)ial
nych prac w wYSOkosCl oznaczonej przez Pr'ezy' 
dium Rady w gran;,.:::ach kredytów budżetowych. 

Art. I I. P'rzewoJniczący Rady, jego zastępca, 
sekreta,rz generalny i dwaj inni członkowi,e, wy
brani przez Radę z jej grona, stanowią Prezy
dium Rady Gł6wnej. W czasie pomiędzy posie
dzeniami Rady Gł6wnej Prezydium załatwia 
sprawy bieżące i przedJstawia je do zatwierdz·enia 
Ra;dzic na najbliż'5'zym posiedzeniu. 

Art. 12. 1. Rada Gł6wna wykonuje swoj,e 
za,dania na zebraniach plenarnych , lub przy po-
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mocy Prez~um i sekcyj fachowych, do- kt6-
ryeh powołuje -bądź swoioh członk6w, bądź OSlO

by Z poza swego g.rona. Prezy&um i sek<:i'e 
przygotowują projekty uchwał Rady. Rada może 
upowarż,ITić . f>rezydi:um lub sekcję do podjęcia. _ 
uCi~,,:ał w swoim zastistwie w określonym za
k,reSle. -

2. Rada Główna uchwala sw6j regulamin, 
kt6ry określi sz,czegóŁowo organ~zację wew>nętrz
ną i tryb za:łarwiami,a spraw, a w szczeg61ności 
ukri:e zakl"es działania zas.tępcy przewodniczącego 

_ R3Idy i sekrrtarz-a generalnego; , 
). Obsługę biurową i technicżną Rady wy

konuje Mi'nilsterstwo Oświaty. _ Wydatki Rady 
Głó'Winrej pokrywa się· z bll'dż,etu Ministerstwa 
Oświ;1ty. 

Art. 13. l. POU 'Slprawami, prz.ewi<łzianynU 
w aekrecie ninirejszym lub w przepisq.,ch szcze
gólnych, do zakresu drziala,l1ia Rady Głównej na
leży: 

a) prowadżenie bada.tl w zakresie spraw nau
ki i szkolnictwa wyżsrz:ego, 

b) współdziałJJoie w sprawach nauki i szkol
n.ictwa wyższego przy układaniu i wyko' 
nywaniu planów caństwowych, 

c) inicjc",,:anie projehów, ciotyczacvch fi
nansowania potrzeb _ nauki i &zk6ł wyż
szych, 

ci) p ;-oiektO\vamie zas:1(1 specjalnego kształ
cenia ka!ldyd2.t6w na pr:.-:':::: ..... ,;1ik6w 
naukowych i udzielania stypendiów nau
kowych. 

2. Rada Gt.ówna moż.e, a na 
~tr;1 Oświaty j"st O'howiązana. 
opinie w'e wszystki~h sprawach 
nauki i szkół wyższych. 

żą.danie Mini
wYpowiad:l.,s 

. do-tyczą·cydl 

Art. 14. I. Raca Główna może żądać wy
jaśn:;eń od on~anów s'zkół wyżsych i sa:mod:ziel
nych placówek naukowo-badawczych we wszyst
ki.ch sorawach, wc!hodzą.cych w zakres jej kom
petencjJ. 

, 2. Rada Główna po uprz,ed:nim zawiadomie
niu właściwego ministra (art. 7 100 16) może 
prze7. swoich del-egatów badać bezpośrednio na 
terenie szkół wyższych i samo&zielnyc.h pla.rowek 
naukowo-badaw.-::zych pOSllCzególne' za:;adn:enia, -
wchodzą,ce w ie; zakres działania. 

Art. 15. Udzielanie subwencyj na !>Opieranie 
nauki, placówek naukowo - badawczych i szkol
nictwa wv7.$zego z funduszów pańsn,,"O'wych mo

. ż·e być dokonywane j~dynie po wysłuchan iu opi-
nii Rady GIÓwnej. . 

Art. 16. Bezpo~redni zarzad lub nadzór nad 
szkołą wyższą, placćwk~ międzyhkolną lub 5'a

:nodzielną pbcówką muko'wo - badawczą, pod
leg,ającą pnepisom niniejszego d;kretu, może być 
w drodze rozporz<,dzenia R ady Min:,trów pO" 
wierzony innemu mi,nistrowi, aniżel i Min:!~trowi 
Oświaty. 1)prawnienia z:lstrzeżóne w niniejszym 
dekre::ie Mini, trovvi Oświaty służą wtedy i n n~ :-nu 
wła'ściwemu ministrowi. Jedn;t!cże właściwy m:-

nister podejmuje wstzdkie det;:yzje w sprawach 
ol"ganiza:cji, programów nauczania oraz w spra
wach p~rsondu naukowego i nauczającego w po
,rozumieniu z Mini'strem Oświaty. Prawa i obo
wi~i Rady Głównej poz06tają w tym przypad
Ikil nieusz(;~Plone. 

Art. 17.Prezy,dent Rzeczypospolitej na wnio- "'. 
'sek Ministra Oświ:lJty uchwalony przez Radę Mi-
1llstrów może' rozwiązać Radę Główną przed 
upływem kadencji jej cz.łonków i powołać no
wych czŁOtnlków. Do chwili Ulkonstytuowania się 
Ra,cly Głó'W'ruej w nowym skl-adzie wszystkie 
uprawnienia i ooowiązlki ~aJd'y Głównej wyko
nu je Prezydi'Um Rady Głównej w skłzc!:-zie po
przednim. 

Art. 18. L Minister Oświaty przy współ
udziale Rad.y Głównej zwolujeco najmniej raz na 
drwa lata k(m~res nauki polskiej, na którym po
winny być reprezentowane wszystkie dziedziny 
nauki hez względu na jej formy orgaillizacyjne. 

2. Zadaniem kO:1Jgresów jest rozważenie po
trz,eb nauki polski.ej i zaga,dnhetl, jej orgJJnizacji, 
tud.zież ustalanie postulatów i wypowiadar.ie opi~ 
nii w ,tych sprawach. 

Dział II 

SZKOŁY WYZSZE PAŃSTWOWE. 

I. Przepisy ogólne. 

Art. 19. L Szkoły wyższe mogą być zakła
dane jdyn~e w r;:.m:.-:,ch planu sieci szkół wyż
szych, kt6ry ustala rodzaj i cha,rakter oraz umiej
s,cowier.:e poszczególnych szkół. 

) 2: Proj.ekt ~~a,nu sieci szkół wyższyc.h .. o,p;-a
CbWU]ie Rada G,owna, a ustala Rada Mmlstrow 
na wnio,sek Ministra Oświaty. 

3. Założenie s'Lkoły wyższej jako też nadanie 
szkol,e wyżśzej charakteru szk<{ły akademickiej 
następuje drogą rozpooCZłdzel1ia Rady Ministrów 
na wniosek Ministra OśWiaty, po;:tawiony za zgo
dą Rady Głównej. W tej samej drodze dokonywa 
się przekszrałcenue lub zwinięci\! oraz przenie,ie
:Ile sied'liby sz.koły wyższej. 

Art. 20 •. Min!.sw· Oświaty za zg{~d1 Rady 
Głównej w drodze rozporz;:dze!1ia otwiera nowe 
wydziały oraz prz,eksztaka, łączy, dzieli. zwija, 
z.mienia nazwy ii3 tniejących wydzialów, tworz,y, 
przemianowuj'e i zwija oddziały, studia specjalne, 
zakłady, instytucje oraz katedry. Przed powzię
ciem decyzji Minister O~w;aty zasięga opi;nii orga' 
nów zainteresowanych szkół, które mogą również 
wystęJ:ować z inicjatywą w 'tych sprawach. 

Art. 21. Językiem urzędowym iwykłado' 
wym sz'k6łwyższych jeN: język polski. W wy j;: t
kowych przypadk:'.!ch jednak se·ut za zgodą M:
nis t:ra Oświaty moźe , zezwolić l1a wykładanie 
nidn6rych przedmiot0w w j~zyku ob:ym. 

Art. 22. I. Stopnie naukowe m,?/~istra 20' 
~tora nadają tyl\ o szko:y akademickie. 



'~7 

Dziennik Ustaw Nr 66 ~ 1133 
~~~----------~~~~------------

Poz. 415 

2. Zasady i tryb . nadawania stopni na,uko- profesorów i nauczyciele przedmiotów pomooni
wych mula rozporzą,dzenie MiniJStra Oświaty, ~:fY'ch. Statut szkoły moż·e wprow~d:zi': w ~ład 
wydane za ZJgod:ą Rady Głównej. • rady pedagogicznej szkoły i rad wydziałowych 

, ponaldlto in-nIc osoby. 
Art. 23. I. Sz.c.koły akademickie mogą na- 3. Radzie pedagogicznej przewodniczy rek-

dawać \b.onorowe stopnie naukowe za z~sługi na tor, radom wydziałowym przewodniczą dziekani. 
polu nauki za zgodą Ministra Oświaty. Decyzja 
Ministra Oświaty wym-apa zgody Rady Głównej. 

2. Nadanie honor~wego stopnia naukowego 
za zasługi pańStwowe lub społeczne może na
stąp:ć za zgodą Ministra 0~wiaty. 

Art. 24. I. Szkoły wyższe akademickie i za
wodowe mogą nadawać stopni.e zawodowe. 

2. Rozporządzenie Ministra Oświaty wydane 
w porozumi,eniu z zaintere,ow3Jnymi ministrami 
za zgooą Raldy G:'ównej ustala nazwy stopni za
wodowych oraz w~runki i tryb uzyskiwania dy
plomów zawodowych w szkołach 'aKademickich 

\ i zawodowy,ch. 

Art. 25. Zasady, warunki i tryb nostryfiko
wania stopni n a'u kowy ch i zawodowych ' oraz 
zaliczaniastudi6w wyższych odbytych za granicą 
ustala rozporządz,enie Ministra Oświaty, wydane 
w porozumieniu z z;) ~ntercsowanymi ministrami, 
za zgodą Rady 'Głównej . 

2. Organizacja wewnętrina szkół wyższych. 

A. Organa szkó,ł wyższych. 

~) S z koł y w y Ż s z e z a w o d o w e. 

Art. 26. I. Szkołą wyższą zawodową kieruje' 
re'ktor. 

2. Rektora mianuje na okres trzech lat Mi
nister Oświaty spośród wybitnych specjalistow 
zakwalifikowanych przez Radę Główną. 

3. Do pomocy rektorowi i zastępowania gO' 
\ moż,e być w miarę potrzeby powołany prorektor. 

Prorektora powoluje się tym samym trybem i na 
taki sam ókres czasu, jak rektora. . 

4. Rektor i prorekto1r są obow'iązani pełnić 
jedno,czdnie w szkole funkcje profesorów w za
kresie, ustąlonym przez Ministra Oświaty. 

Art. 27. I. Organem doradczym rektora 
szkoły wyższej zawodowej w sprawach nauczania. 
jest rada pedagogiczna szkoły, a jeśli szkoła ma 
dwa lub więcej wyd'liałów, pon~dto rady wy
działowe. W szkołach o dwóch lub więcej wy
działach bezpośrednie kierownictwo wydziałami 
sprawują pod nad:zór(!m rektora . dziekani, powo
łani przez Ministra Oświaty na okres dw6ch lat 
spośród profesorów szkoły. . 

2. W skład rady pedagogicznej szkoły' i rad 
wydzlalow[ćh' wchodzą profesorowie, zastępcy 

Art. 28. I. Rek.toll' wyższejszkoly zawodo: 
wej jest obowiązany zwołać przynajmniej raz na 
rok og6lne zebranie szkoły w celu przedstawienia 
ilebraniu sprawozdania rektora z działalności szko
ły w roku poprzednim i programu na rok na~ 
stępny, wysłuchania opinii zebrania oraz postu
latów w sprawach potrzeb . ~,zkoły, jej pracowni
ków naukowych , i 3Jcministracyjnych, tudzież 
młodzieży studiującej. 

2. \Yf skład ogólnego zebrania wchodzą wszy
scy członkowie rady pedagogic.znej szkO'ły, tu
dzież prz~edst<lwiciele pO'mo::niczych pracowników 
naukowych i administracyjnych oraz młodzi.eży 
studiuj,ącej. 

Art. 29. SzkoJa wyższa zawodowa może być 
organizacyjnie związana ze szkołą akaldemicką. 
,Zakres i stopień tego związku określa sta,tut 
szkoły. 

b) S z koł y w y Ż s z e a k a d e m i c k ie. 

Art. 30. Organami szkoły akademickiej są: 
I. rektor i prorektolr, 

2 . seaat akademicki w szkołach, składajlących 
się z więcej !liż jednego wydziału, 

3. zebranie ogólne, 
4. dziekani i prodziekani, 
5. rady wydT.ia!owe, 
6. dyrektor administra:cyj:1Y. 

Art. 31. I. Rektora powołuje . Prezydent 
Rzeczypospolitej nawniose,k Ministra Oświaty 
pO' zas,ięgnięcu opinii Rady Głównej sp05ród 
trzech kandydat6w, wybranych przez ze
brani,e wyborcze szkoły spom~zy jej profeso
rów zwyczajnych lub nadzwyczajnych. Wyboru 
dokonuje zehrańie wyborcze w ten sp'm;6b, żr. 
każdy z ohe,cnych na posiedz,eniu członków ze
brania głosuj'e tylko na jednego kandydata. Za 
wybra-nych uważa s i~ trzech kandydatów, którzy 
otrzymali kolejąo naj'wi'ęk:s'zą ilość głos6w. Okres 
urzędowania rektora wynosi trzy lata; rektor 
obejmuje urzędowanie z początkiem roku szkol
nego. 

2. Jeżeli w zakreślonym przez Ministra 
Oświaty' terminie zebranie wyborcze nie dokona 
wyhoru kandydatów, w takIm razie prLe~awia 
ich Rada Główna. , 

3. W skład zebrania wyborczego wchodzą 
profesorowie zwyczajni lub nadzwyczajni, wy-

• 

• 
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brani prz,ez rady. wydziałowe, po Jednym na każde 
pełne eil~ć 'kat,e,dr, wchodlzący.ch w :5Ikbd wyclz.iału. 
W ,szl{ohcn jednowy-iziarowych w skład . zebrania 
wyborczego wchodJzą wszyscy profesol'Owie zwy
czajlflli i n;a,dzwyczajni szkoly . Przewodniczącego 
W)1bicra 'zebra:ruie wy:bofcz,e ze swego grona. 

Art. 32. I. Rektor jest przedstawicielem 
szJkoły na zewmąt'rz, przewodniczącym senatu 
i zebrania ogólnego, wy,konawcą uchwał s,enatu, 
przełoionrym grona nauczycielskiego i pemocni
czych sił naukowych, zwierzchnikiem i cpieku' 
nem m10dzieży studiującej. 'Czuwa en nad pra
widłewym biegiem prac naukowych i nauczania 
w szkole, nad dUia:lalno~cią w!'aJdz i ot1ganów ,aka
demickiJch, mzstrzrga spory kompetencyjne mię' 
dzy nimi, nadlzoruje a;dministralcję szkoły, kierc
waną przez dyrektora administracyjnego oraz 
przedstawia senatowi co najmniej dwa razy do 
foku, z reguły w cz'erwcu i grudniu, - sprawc
zda,n,ie z ogólnej sytulcji naukowej, administra' 
cyjnej i gospodarczej SlZkoły. 

. 2. W r'ęku rektora skupia się koresponden
cja utzędo'wa slZkoły z wła,dzami, dotycząca nauki 
i naucza,nia; wszystkie pisma wy,działów oraz 
urzędowe pisma profesc.r6w kercwa.ne w ty;ch 
sprawach do władz wysyła się za pośreclnictwem 
rektora, który ma prawo zaopatrywać j,e własną 
opinią· 

3. Rektor ogłasza drukiem kronikę szkoły, 
jej skład osobowy i programy ,,-,-ykhd6w. 

4. Rektorowi przysługuje tytuł magn~fi
cencji. 

Art. 33. J. Prorektora powołuje SIę w ten 
sposób jak rektora i ' na t en siam okres czasu. 
Statut szkoły moż,e wpmwadzit większą liczb~ 
prorektor6w. 

2. Prorektor jest stały,,'1l pomocnikiem rek· 
tora w zakresie ustalonym przez ' rektora oraz 
j,egó za&tępcą. \Y/ razie wid~szej liczby prorekto
r6w rektor ustala kolejność zastępstwa . 

Art. 34. W sprawa.ch dys>cyplinarnych rektor 
ipmrektor podlegają wyłączn!e Wyższej Komió<ji 
Dyscyplun:arnej dla profeser6w szk61 akademickich, 
która orzeKa ostateczn ie (rozporządzenie Prezy
denta R z,eczypospolit,ej z dnia 24 lutego 1928 r. 
c sto9Unlm służbowym profesor6w państwowych 
szkół akademickich i pomocniczych sił nauko
wych tych szkół - Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 76, 
poz. 551, z p6źniejszymi zmianami Dz. U. R. P. 
z 1933 r. Nr 85, poz. 659 i z 1934 r. Nr no, 
poz. 976). 

Art. 35. Gdy urzędy rektora i prorektora 
są r6wnocześnie nieob~adzone, Minister Oświaty 
wyznacza tymczasowego rehora, kt6ry spełnia 
funkcję rektora de czasu obsadzenia tych urzę
d6w w trybie art. 3 I i 33. 

Poz. 415 

Art. }6. Senat a,k.a.demicki składa się z rek
,tora, pmrtktora, dziekan6w i prodzi;e:kan6w, de' 
legatów docent6w, dlelega,t6w <1diunkt9w i asy
stentów, dy're:ktofa wministracyjnego oraz innych 
osób, wska.zanycil w statuóe szkoly. ' 

Art. 37. ' I. Senat :tkademioOk.i jest najwyż
szym orrgallem i rz:e::'2n~kiem potrzeb szkoły craz 
opiekunem młodzieży studiującej. 

2. Sen.at uchwala projekt budżetu szkoły nra 
wniosek dY'TCiktora ::tdminrstra,cyj.nego, ustala pOI' 
u'zeby szkoły, ,decydluj,c o podziale kredyt6w na 
oele na:uki i nauczania, o ile podział ni'e został 
dJcken~ny w budżecie, sprawuj,e nra,dzór nad ad
ministra'cją szkoły ze stanowiska potrzeb nauki 
i naucz.ania. Jeż,cli SlZrkota posiida whusny majątek, 
senat reprezentuj'e w1aścici ela., ustala zasady gos
podi<llrowa:Lia tym maj '1tkilcm c raz podejmuje 
uchwały w sprawie nabyóa, zbycia, zam:a,ny i ob, 
ciąż'enia niemchomoki, przyjmowania da,rowizn 
i zapisów; uchwały s,enatu w tych sprawach wy
magają zatwierdzenia Ministra Oświaty . 

3. SeNlt zatwierdza szczególo'we programy 
nauc.zania i zasady korzystania z zllkła:J.ów i urzą
dzeń wydz.ia'lowych i 1)1iędzywyd:ziałowych po 
wysłuchaniu opinii zainteresowanych rad wy
działowych. 

4. Posiedzenia senatu zwołuje i prz,ewodniczy 
. im rektor. 

5. Rektor może z własnej . inicjatywy, a na 
żądanie Ministra Oświaty obowiązany jest, za
wiesić uchwal ę ser;,atu, gdy on lub Minister Oświa
ty uzna to za potrzebne ze wzgłęd'J na interes 
pu:bl i~zny lub dobro szkoły, Pon ad to rektor j,es t 
obowiązany zawiesić uchwałC( , gdy jego żdaniem 

. uchwała sprzeciwia Sli ę obowi,ązującym . przepi' 
som. W tych przypadkach obowiązany jest ~n 
w terminie, kt6ry ustala regulamin senatu, zwalać 
posiedzen:e senatu celem ponownego rozpatrze
ni:!. sDrawy, w której powzięto zawieó'zoną u shwa
łę.<Jcśli senat podtrzyma pierwotną uchwa~ę, 
rektor przedstawia sprawę Mi,nistrowi Oświaty 
do rozst::-zygnięcia. Uchwały zawieszone n:e mogą 
być wprowadzone w życie przedde,cyzją Mini
stra Oiwiaty. 

Art. 38, I. W skład zebrania og6lnego 
wchod~ą wszyscy profesc,rowie zwyczajni, nad
zwyczajni, honorowi, kontrak towi, tytularni, za
stę,pcy profesor6w, docenci, dyrektor administra' 
cy jny, delegaci adiunkt6w i asystent6w, przed
stawicide młodzió,y akademickiej, tudzież przed
stawiciele pracownik6w admini,tracyjnych szkoły. 

2. Zebranie og6lne jest organem opin:odaw' 
czym w sprawa,ch og6lnych potrzeb szkoły jako 
całości, jej pracownik6w nauko\\rych i admini
stracyjnych, tudzież młc,dzieży. 

3. Zebranie ogólne zwołuje i prz.ewo~tniczl 
mu rektor. Rektor jest obowiązany co najmniej 
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Il"aZ .na rok zwolać zebranie og61ne w celu prz.ed
starwrema spr.ólJwoz-dania ze stanu szkoily i zamie' 

. r~eń na: przy~łość, rudzież wysłuchania opinii 
i postulat6w z,ebraJnia. 

Art. 39. Dziebtlla wybiera rada wydziałowa 
&pOŚród profesorów zwyczajnydh 'lu/b nadzwy
c~~jnych zwykłą więksrzością głosów w miesiącu 
czerwcu. Wyb6r dz:'.'!kana zatwierdtza Minister 
Ośw~aty. W razie nie zatwierdzenia ra<la wy
'działowa przys-tępuje ninwłoczrue do nowego 
wybO'ru. Okres urz,ędolwa1nia dziebvna wynosi dwa 
lata; dziekail1 obejmuje urzędowanie z początkiem 
1iOlku szkolnegO'. Jeśli rada wy,działowa nie do' 
kona w:ybortU w termiinie, wtedy powału je gO' 
Minister Oświaty na wniosek Rady Gł6wnej. 

Art~ 40. I. Dzi'*:łIn jest przedstawicielem 
wydziału, przewodnicżący~ . rady wydziałowej 
i wy:kO!l1awcą jej udłlwał. 

2. Dziekan załatwia bieżące s'Prawy wydzia
łu, czuwa nad należytym tokiem spraw, wcho
dzących w zakres działl!..'1ia . rady wydziałO'wej, 
na;d prawidłow}'lJ11. tokiem studi6w i egzamin6w, 
nadzoruje admini.stra1cYę wydziału oraz składa 
radzie wydziałowejl, a za po~rednictwem rektora 
senatowi sprawozdania z działalności -wydziału. 

Art. 4 l. I. Zastępcą dziebna jest prO'dzie
. kan, powołaIly w t,en sa;m spos6b jak dziekan. 

2. Prodziekan j.est r6wnocześnie stałym po
mocnikiem dziekana VI zakresie, ustalonym przez 
dżiekail1a. 

3. Okre<> uru;dowania prodziekana wynosi 
dwa lata ; prodziekan obejmuje urzędowanie 
z po~z.ątkiem r'Oku szkolnego. 

Art. 42. Gdy urz'ędy dziekana i prodziekana 
są równocześnie nicobsadzone, Mini.ster Oświaty 
wyznacza tymczasowego dzieka;na spośr6d pro' 
fesor6w wyd.ziału, który pdni funkcję d'liek;tua 
do czasu obs~dzen;a , tych urzęd6w w trybie 
ano 39 i 4I. 

Art. 43. W skład rady wydziałowej wchodzą 
profesorowie zwyczajni, nadzwy.czajlłi, honorowi, 
tytula'l"lli, kontraktowi, zastępcy profesor6w, do
cenci etatowi, delegaci docentów oraz delegaci 
adiunkt6w i asystent6w. 

Art. 44. I. Rad1 wydziałowa jest kole 
gialnym 'Orga.nem uchwalowym wydziału w spra
wach nauki i nauczania. 

2. Do rady wydziałowej należy w szczeg61-
ności czuwanie nad rozwoj.em nauk reprez.ento
wanych w wydzi.ale, dlbałośćo dob6r odpowied' 
nich sił naukowych, o odpowiednie warunki 
twórczości naukowej, o odp·owiednie warunki 
działalnoś.ci peda,gogicznej" o racjonalny układ 
programu wykładów i ćwiczeń 'Oraz czuwame 
nad należytym wykonaniem ustalonego programu .. 

3. Rada wydziałowa jest 'Odpowied:zia1na za 
poziom pracy naukowej i za poziom naocza;nia 
na wydziale; 

.4. Rada 'wydzia,łorwa ust'łla w ramach ~ 
wiązu jącyrc'h przepis6w . szczegókJ,we pt"OIgl"amy 
nauczallla 'Oraz z'a513.dy korzystania z zakłWów 
wydziału; uchwa~ rady w tym za'kresie podlę' 
gają zatw!Jerdee·ruu sen-atu. 

5. Posiedzenia rady wydziałowej zwoJu.je 
i przewodniczy im dziekan. 

Art. 45. Dla czuwania n~d rozwojem posz
czeg6lnych dyscyplin lub grupy dyscyplin po
krewnych mogą być organizowane specjalne rady 
naukowe 2.arówno w ralffiach jednego wydziału, 
jalk i dla kilku zanntel'e"iOWanych wydziałów. 

Art. 46 . . W S'Zkołach akademickich, składa
ją,cych się z jednego wydziału, rada wydział'Owa 
jest równocześnie senatem szkoły. 

Art. 47• Il,ękroć ustawra rurue)!SZa nie 'Określa 
właściwy'ch organ6w szkoły albo wskazuje je tyl' 
ko og61nie, należy uważać s,enat za 'Organ wła.kf
wy. Senat działa nawnioselk lub po wysłuchanIU 
opinii właściwej rady wydziałowej, jeżeli sprawa 
dotyczy bezpośrecUnio danego wydziału. 

Art. 48. I. Dyrektora !l d minjstracyjneg'O 
szkoły akademickiej mianuje Minister Oświaty 
za zgodą Prezesa Rady Ministr6w i po wysłu' 
chaniu opinii rektora. 

2. Dyrektor adminis,tra,cyjny jest odpowie
dzialnym kierowniikiem administracji szkoły; pod
legają mu bezpośrednio wszyscy a~n:inistra~ini 
i gospodarczy pracownicy szkoły. Mmlster Osw~a
ty może również zlecit dyrektor~wi. ThdzIał 
w sprawowaIniu nadzoru nad zaspaka)amem po
trzeb materialnych młodzieży. . 

3. Dyrektor admini'itracyjn,Y ,,":ykonuje czyn
ności zwykłego 2A1. rządu ma)·ąt!uem · wb:Sil1ym 
szkoły. 

4. Dyrektor administ'fa~yjny podl~a .nad' 
zorowi rektora I jest wobec mego .odpowledzIalny 
za wykonywanie swoich obowi ązk6w. • 

5. Zakres działania dyrektora aJdmrnistra
cyjnego okrdla bliżej ~tatl1t szkoly. 

B. Placówki naukowo - badawcze szkół wyższych 
i międzyszkolne. 

Urządzenia międzyszkolne. Biblioteki. 

Art. 49. I. Kierownik p'hcówki nauk'O' 
wo . badawczej j1cst bezpośrednim priełożonYn: 
personelu naukowego i pomolCn~czego plac6wkI. 

2. Kierownikiem placówki naukowo-badaw-
czej, związanej bezpośrednio z jedną katedrą, 
jest profesor tej katedry. W przypadJku, gdy 
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kierownik pl a,cóv,tk i nie może pemlć swych 
funkcji prz,C'z dłuzsrzy okres czasu lub gdy 
katodIra jest nie obsadzona, tym~zaJSowego kie
rownika poworłujrc MvnDs':'cr Oświaty na wniosek 
rady wydziałowej. 

.3. Kierownik6w phc6wek, nie zwi:ązanych 
z katedl'ią albo obejmujących &Wym zakres.em kil
ka katedr hllb wydział6w oraz plac6wek między
sZ!kolnych, powQłujeS1pośr6d profesorów 
Minister Oświaty za zgodą Rady Głównej:, po za" 
sięgnięciu opinii lub na wni06'ek organ6w zainte
resowanych szk6ł. 

4· Bez;po9redJnią opLekę nałl: pbcówkami, n.a
leżącymi do j'ednego wydziału, \9pm,wuj'e rada 

. wydziałow:a, nad zakładami służącymi celom 
dwu lub więcej wydJziałów - senat. Opieka ta 
moż'e być powierzona również radom nauko
wym, zorgan,i1zorwanym według art. 45 llI1nl'eJ
szego dekretu. 

5. Z kOl kern roku akademickiego skład\l. 
kierorwnik radzie wydziałowej (naukowej) lub 
senatowi sprlw(:ndan'ie z działalności narukowej 
i pedago~iiCZ,nej pl<tc6wki. 

Art_ 50. Minister Oświaty mo.że za zgodą 
Rady Głównej po wysłuchaniu opinii organów 
zainteres;owal!1y~h szkół wyższych zarządzić za
spakajanie potrzeb dw6ch lub więcej szk6ł przez 
ws,;pólne urządzenia (w sza'eg'ólności wspólne wy
kłaJdy , i ćwicz.enia, wykorzystanie plac6wek na'_l~ 
kmy-ó - badawczych szkolnych i międzyszkol
nyth). W tym samym trybie Minister Oświaty 
może zarzą,dzić ob~łl1giwan:i:! potrzeb sz.koły 'prz'ez 
samodzielną pla,cówkę na;ukowo - badawczą; jeśli 
placówka taka podlega innemu ministrowi; Mi
nister Oświaty dfziała w porozumieniu z właści-

' Wyffi ministt'lem. 

Art. 51. Biblioteki szkół wyższyoh sq zakła
Cłami naukowymi, powołanymi do zaspakajania 
potrzeb całej szkoły. 

C. Administracja gospodarcza szkół wyższych. · 

Art. p. • Majątkiem szkolnym. zarządza 
w szkołach zawodowy,ch rektOlr, w szkohch aka
demickich d'yrekto'r ' adminisrra,cyjny pod nadzo
rem rektora. 

Art. 53. I. Ogół 
kaŻJdej szkoły qbejmuje 
rzem budżetowym. 

dochod6w i wydatków 
się ' os.obnYl:ll prelimina-

2 -. Preliminarz 
wyższej zatwiergza 
Rady Gł6W1n-ej. 

budżetowy każdej szkoły 
Minislter Oświaty ~a zgodą 

Art. 54. W szkołach akademickich · dyrektor . 
administracyjny prz1edstawia senatowi co najmniej 
dwa razy do roku, z reguły w cze;wcu i grudniu, 
sprawozdanie z ardministracji szkoly i zarządu jej 

" 

~prawami m.ajątkowymi. 
Wlypowia;dla s,enat \9Wie 
O świia ty. 

O sprawozd~iu tym 
uwagi dla Minil'ltral 

Art. 55. Razporzą:dzenie Ministra Oświaty, 
ustala zasady admi,nistracji i gospodarki oraz za
ror,esi: sposób wykonywania kontroli nad działa!" 
nokią aJdministra,cyjl1ą i gospodarczą s:zkół w ra-: 
mach prz'episów og6lnych, obowiązujący-ch 
w adJministracji państwowej" _I 

" ,,'" D. Statuty . szkół wyższych. 

:Art. 56. I. Każda szkoła wyżsrza posia~a 
st.atut, który w ramach obowi-ązujących przepl'" 
sów i lrozwijając ootaJone w nich zasady określa: 
organirz.aJC j'ę wewnętrzn) szkoły. W szczególności 
'Sltatut określa bli.żej kompeteńcjrę i tryb wykony
wania zadań szkoły, skłaa organów kolegialnycn 
i spo9ób porwoływania ich członrków, a w przy'" 
padku związku organizacyjnego szkoły wyższej 
zaw.odowej ze sz:ko,łą ak::trdemic:ką - zakres i st07 
pi,eń tego związku, tudzireż prawa i obowiązH 
organów szkoły aka.demickej w stOrstlnku do 
szkoły wyższej zawodowej. 

- 2. Statut nadaje szkole Mini9ter Oświaty za 
zgodą R1dy Głównej po wysłuchaniu opinii orga
n6w szkoły. 

3. Zmiany statutu dokonywa Minister Oświa" 
ty w tym samym trybie. 

. Art. )7. r. Rada Ministrów może w drodze 
rozporż-ą.dzerua n ada,ć ,srzkol,;: osobowość prawną. 

2. W tym przypadku statut nadaje się rów'" 
nieżw drodze rozporządzenia Rady Ministrów . 

3. W przypadkach przewidzianych w ust. J. 

i 2 Radzie Ministrów przedstawia wnio,sek Mini- . 
ster Oświaty za zgodą Rady Głównej po wysłu'" 
chaniu opinii orgmów szkoly. 

3. Grono nauczycidskie. 
\ 

Art. ' 58. I. Do grona_ nauczycielskiego szko
ły wyższej zawo dowej należą profesorowie, za" 
stępcy profesorów i nauczyciele przedmiotów 
pomocniczych. 

2. Profesorów i zast,?pc6w , profesorów mia
nuje Minister Oświaty sp0k6d wybitnych slpe
cj,alistów, zakwalifikowanych pr:zez Radę Główną. 

3. Prezydent Rzeczypospolitej może profe
sorowi szkoly wyżs:zej, który wykaz ał , się poważ
nym dorobki,em naukowym, nadać tytruł profe' 
sora zwyczajneg0 na wnioJek Ministra Oświaty, 
złożony za zgodą Rady GIÓwnej. , 

4. Nauczyci,~li przedmiotów pomocniczych 
mi,anuje MinisteI:, Oświaty na wnios,ek rektora. 

5. Jeżeli przejkLowo nie można obSladzić sta
n~wiska DI"of.e:sora, zastępcy profesofa lub nau-



czycic1a przed=niotu pomoonEczego, natenczas 
prowadzenie wykładów i ćwiczeń można powie
rzyć w drodze umowy kandyclatowi sporkód spe
cjal.ils'itów odlanego przedmiotu. Umowę zawiera 
rektor, wymaga ooa jednak 'zatwierdzenia Mini
stlra Oświ~ty. 

"-Art. S 9. Do grona , nauczycielskiego szkoły ' 
atkad:emidcie j należą: 

a) pmfesorolWie (honQrowi, zwyczajni, nard
zwyczajni" tytularni, kontraktowi), do
ooruci i zastępcy profesorów; 

b) na,uczyciele przedmiotów pomocniczych. 

Art. 60. I. Prawo nauczania w szkołach 
akademickich z wyją,tkiem przednliotów pomoc
nicrych uzyskuje się przez haJbiJilta,cję lub w inny 
sposrób przewidziany w dle-krecie niniejszym. 

2. Prawo naucza:tM'a z tytułu ' habilitacj,j 
obejmować ma całość, pewnej nauki lub taką jej 
część, kt6rą można uważa,ć za przedmiot w sobie 
~amknięty. 

3. Prawo nauczania dotyczy tylko tej szkoły 
akademich!j, dla której zOc"lbało uzyskane. 

4. Osoba, po~iadająca prawo 'nauczania z ty-' 
tulu habilitacji, j,est dooentem dane~_szkoły aka-
demickiej. -

Art. 61. Prawo h~lhilitowania z poszczególnych 
gałęzi nauki nadaje szkole akademickiej Minister 
Oświaty ża z.god:ą R~dy Głównej. Prawo to może 
być nadane ty~o takiej szkole, kt6u w ,danej 
gałęzi nauki i w gał~ziach pokrewnych posiada od
powiednie warunki pracy naukowej. 

Art. 62. L Habilitacj~ przeprowadza rada 
wyrdziałowa. Waronkiem do habilitow;!Jnia ~ię 
jest posiadanie stopnia doktora; od tego warunku 
morg'ą być zwolnieni przez Ministra Oświaty za 
zgodą Rady Głównej wybitni bada;cze naukowi. 

2. W przypadkaoh wyjątkowych hahilitację 
przeprowadzać może również Rad~ Główna poza 
UiCzelniami we własnym zakresie działania przy 
pomocy odpo'wiedniej s.ekcji specjalnej. 

3. Przew6d habibtacyjny poprzedza ocena 
kwalifikacyj osobistych kandydata. Podstawą 
przewodu habilita.cyj:nego jest rozprawa naukowa 

, kandydata, przedłoż(ll' :a jakO' praca ha,billitacyjna. 
Rozprawa habilitacyjna musi być opublikowana 
przed rozpoczęciem przewodu ,habilitacyjnego. 

4. Prz.ewód- habilitacyjny zmierza 4P oceny 
kwalifikacji 'naukowych i pedagogicznych kandy
data i obejmuje trzy kolejne stadia: 

a) O'cenę wartości n.aukow~j rozprawy habi-
litacyjnej i -innych publikacyj kandydata; 

b) dyskusję habilitacyjną; 

c) wykład habilita;cyjny. 
5. Rada wydziałowa mDże w drodze wyjątku . 

zwolnić kandydata od drugiego i trzeciegO' sta
dium habilitacyjnego. 
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6. Uchwala rady wyd!zi:ałowej, . nadająca kan 
dydatowi pr,a,wo nauczania z tytuhl habilita,cji, 
podlega zatwiel'dz.enirU Ministra Oświaty za zgodll 
Rady Gł6\"roej. ' . 

7. Od orz ocz eń odmownych rady wydziało
wej służy' bndydatowi prawo odWlOlania do Mi
nistra Oświaty. Decyzja Ministra Oświaty zapada 
za zgodą Rady Głównej. • 

8. Osoby, habilito'Wa.n~ bezpO'średniO' przez 
Radę Główną, Minister. Oświaty przydziiCla do 
odpO'wiednich szkół a!kademickich. 

9. Rozporządzenie Min.ilStra Oświaty, wyda
ne za zgodą Rady Głównej, reguluje postępowa
nie habilitacyjne rad wyrdlziało'wych i Rady Głów- . 
nej w ramach por5tanO'wień niniej ,>zego dekretu. 

Art. 63. 1. PrawO'. nauczania gaśnie, jeżeli 
docent nie kOlrzysta z niego przez dwa pO' sDbie 
J'lastępuj1łce lata sZkolne. Docent moż,e 6trzymać 
.urlop ood Ministra Oświaty po wyduchaniu opi
n~i rady WY1działowej; cza.9U urlopu nie wlicza się 
do okrC9u dwuletnego zaniecha.nia wykład6w. 

2. Docentowi, kt6ry skutkiem Z<lini,echania 
wykładów stracił prawo nauczania';' moż'e je Mi-
nister Oświaty ' na jego prośbę przywrócić. . 

3. Rada wydziałowa może uz.nać kiercwanie 
ćwiczeniami i pra:cami badawczymi przez do
centa za r6:\\~noważne z prowadzeniem wykładów. 

. 4. Mńnffiter Oświaty może za zgodą Ra:dy 
Gł6wnej przrenicść prawo nauczania, nadane 
w jednej ,ze szkół akademickich, na inny wydział 
lub do innej szkoły. Prawo nauczania gaśnie 

. w srz.kole,z kt6rej go przeniesiono. 

5. Prawo nauczania na danym wydzial.e lub 
w danej szkO'le gaśnie r6wnież, jeżeli docent zoo 
stał mianowany docemem etatowym albo profe
sorem na,dzwyczajnym lub zwyczajnym na innym 
wydziale iub w innej sz·kole akademickiej. Na 
prośbę interesowanego prawo to może być 
utrzymane decyzją MinilStra Oświaty za zgodą 
Rady Gł6wnej. W tym ostatnIm przypadku pod-
lega on wszystkim pos;~anowieniom c1ekTetu, do
tyczącym docentÓW. 

6. Prawo nauczUlia może być .rozszerzone 
na inną dziedzinę wied1.Y na mocy -uchw~y rady 
wydziałowej, zatwi'l!r'dzonej przez Ministra O~wia
ty za zgodą Rady Głównej. Podstawą rozszerze
nia prawa nauczania może być tylko działalność 
naukowa w d<Lnej d~iedzinie wiedzy. 

7 .• Minister Oświaty może po wysłuchaniu 
opinii ra<dy wydziałowej i Ra;dy Głównej cofnąć 
docentowi prawo nauczania. 

Art. 64. Rozporządz.ełlire Ministra Oświaty, 
wydane za zgodą Rady Gł6wnej, ustala zasady 
odpowiedzialności dy'Scyplinarnej docentów i tryb 
postępowania dyscyplinarnego. 

j 

• 
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Art. 65. Docent6w etatowych miaIllUje Mi
ruiJllter Oświ'aty spd, ód docentów, przedstawio
nych prz,ez R2.IC11ę Główną po wysłuchaniu oplUn 
org:mów szkoły aJkademickiej. 

. \ 

Art. 66. L Profesorem szkoły abdemickiej 
może być osoba, która wykaza,ła się poważnym 
drorobki€m naukowym w danej dziedzin:ie w;,edzy. 
Hahilita::ja. nie j(!st warunkiem nominacji na sta
nowisko profesorskie. 

2. P.rofesorów zwyczajnych, nadzwY'cza.j.nych 
l tytUllaorny;ch m ianuj.e Prezydent Rzeczypospoli
tej na wnio·sek Ministra Oświaty spośr6d kandy
datów, prz,edstawionych przez Radę Główną po 
wysłuchanlru opini.j orga!nów zainteresowanej 
szkoły aikademidci,ej. T ym ostalln~m organom słu
ży równieź pra~o in,icjatywy. 

Art. 67. 'L Rada Główna przedstawia k an
dydatów fia profesor6w szkół akademickich po 
przeprowadz,eniu postępowania kwalifik.aryjhego~ 
W tym celu R ada Główna mo'Ż·e prz,eprowadzić 
aJl1kietę przez wezwani,e profesQ,r6iV zWY'czajnych 
i nadżwY'czajnyc.h W· szkołach alkademiebch oraz 
kierownik6w samo,dzielnych placówek naukowo
b~daW'czych, j,ak rÓ'Wlnież innych wybitnych 
specjali:st6w, w któ,rych zakres badań wchodzi 
dana gałąź nauki. do nadesłania w określonym 
terminie umotywowanej O'JiniL, jakich kandyda
tów należy uznać za najodpowiedniejszych.' Ra,da 
Główna moż,e również oq;łosić publiczne wezyra
nie do z~łaszania bndydatur, ' Materiał uzyskany 
cLrogą anJ{iety i konkursu oraz innymi sposobami, 
które Rada Glówna uzna za celowe, Rada Głów
na przekazuj,e do o(:eny wła;~ciwej sekcji, uStala 
na tej podstawie kandydatury i przedstawia. je 
Ministrowi Oświaty wrn z całym ma,ceriałem, 
zebr:mym w poSltępowa niu kw~lifi:kacyjnym . 

2. Brak odpowiedzi na ankietę nie stanowi 
przeszkody do dalszego postępowania kwalifika
cyjnego. Rada G!6wna, prz,edstawiając bndyda
tury, nie jest związana wynikami ankiety, ani 
oceną sekcji. 

Art. 68. Minister Ośw;.aty za zgodą R ady 
Gł6wnej przecLs t.aw:~, na wniosek lub po wysłu
chaniu opinii organ6w v .interesowanej szkóły 
profesora nradzwyoza ine,?;o do nominacji na pro
fesora zwycza jne~o. jej:di jego dorohek naukowy 
powi.ększył silę wydarnie w czasie profesury nad
zwyczajnej. 

Art. 69. I. Profesor6w honorowych mianuje 
Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Ministra 
Oświaty, powzięty za zgodą Rady Gł6wnej z ini
cjatywy senatu szkoły akademickiej ~pośr6d wy
l}itnych uczonych, zwłaszcza z grona profesor6w 
ustępujących z katedr. ~ 

2~ Profesor honorowy ma prawo nauczania 
w zakresie ustalonym przez dekret nominacyjny. 

Art. 70. Profesorowi ustępującemu z kallCdJry 
może Minister O~'Wiaty przyzn.ać prawo korzy· 
stania z zakładów szkoły oraz prawo naucza'nia. 

Art. 71. 1. Jeżeli przejściowo nie można 
oh<; acIJzić katecLry, ani też powierzyć docentowi 
etato,wemu prowadJzenia zaj'ę ć , związ.anych z ka
t'edrą, ru,1.eży do pełnienia tych fUl)Ikcyj powołać 
na okreslony czas w drodze umowy - profesora 
kontra:ktowego spośr~ wybitnych specjallisot6w. 
Umow~ .zawiera Mi:nister Oświaty z kandydatem, 
z'akWlahftkow:l!nym przez Radę Gł6wną na wuio-
5'ek lub po , wysłu!Chaniu opinii organ6w &zkoły. 
Zakwalifikowanie kandY'dau nie wyma:ga prZ,e
p rowadzenia postępowania, przewidzianego 
wart. 67. 

2. W bratku kandydatów napr'ofes?rów kon
t~aktowych można, w ~rybie wskazanym w UGtę
ple 17m, przejści~wo prowadJzeni.e zajęć, zwią- ' 
zanych . z katedr'i, na okres nie dłuższy niż trzy 
lata, p<?wierzyć w drodze umowy zastępcy profe
sora albo też 71ecić i'e inn~j osob~e spośród wy. 
bitnych ~pecjalistów. . 

. Art. 72. l:o,Prz,edmioty ?-aoczania objęte . pro~ 
gramem sl uru.ow, dla ktorych nie pcrLewidu.je 
$~ę O'sobn)"Ch kated r, porucza się doc.entom eta' 
t?WY'm lubz!e,ca \Się Łnnym wybitnym specja
li!stom w trybie art. 71. 

2. Naukę praktycz.ną jręzy~ów i inn'Ych 
prz,edmiot6w pomocniczych pOWIerza Się nau
czycielom przedmiotów . pomocniczych, miano
wanym przez Ministra Oświaty, ' albo zleca się 
specjalistom w drodze umowy ' zawartej przez 
Ministra Oświaty. . 

Art. n:Pomor...nicze siły naukowe zar6wpo 
w szkołach wyższych, jak i w szkoł<l!ch akademic
kich przyjmuje i zwalnia rektor na wniosek wła
ściwych rad wyd-z.iałowycł:w ramach przyznanych 
("tat6w, z wy;ątkiem etatów zast,rz,eżou)"Ch do dy
spozycji Ministra Oświaty. O zamierzonym 
przyj·ęciu zawiadami.a rektor Minwora Oświaty, 
który w ciągu miesiąca od dnia zawia.oO'mien.ia 
moŻe sprzeciwić się dokonaniu przyjęcia. 

Art. 74. Zajęcia (wykłady i ewiezenia), pr~ 
wadzone przez nauczycieli przedmiot6w pomoc
niczych lub przez specjalist6w w trybie zleco
nym, znajdują się pod opi;eką naukową profesora. 
wyznaczonego przez radę wydziałową. 

4. Studia w szkołach wyższych. 

Art. 75. I. Rozporządzenia Minisllra Oświa.l 
ty, wy.oaJl1e za zgodą Rady Głównej po wysłu· 
cha,nifu opinii organów właściwych sz.k6ł, ustaLają 
szczeg6łowe przepisy, normujące' program oraz 
porządek stud-ióW i egzamin6w w szkołach wyż
szych. W tym samym trybie · określa się organi
zację stud!i.ów specjalnych w szkołach wyższych. 

l 
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2. W studium ~p'ecjalnym nicwrgan-ilQwanym 
wuma:h Wy,dlZi,aJ,.1 Mimis,tcr Oświaty może 
w trybie OIkrdlonym w ust. I powołać radę pro ' 
fesor6w w analogicznym 5lkładzie, jak raldy wy
działowe, oraz przyznać jej n~ekt6.re uprawnienia, 
przysługujące udom wydziałowym, beroWlUiko
wi za~ stuclllium - niekt6re uprawnienia dziekana. 

Art. 76. I. Rok szkolny w:men zawierać ni~ 
mnie}, niż 30 tygodni wykładowy,eh i egzamina
cyjlnych. NaJdzór bez'P'o$lredni nad przestrzeganiem 
tego przepisu należy d10 dziekana. 

2. Mi,n~($.ter Oświaty U!9tala początek po-
d1ział roku szkolnego. ' 

Art. 77. I. N~luczanie w szkołach wyższych 
~ obejmuje wykl:lidy, lwi,czenia i kierowąictwo 

pracami samodzielnymi. . 
2. Szczegółowe programy wykł.a,dów i ćwi

czeń układają co.rocznie rady wydziałowe. Pro' 
g!ramy te F'rzedstawia rektor do wiadomooc.i Mi
nistrowi Oświllty. 

Art. 78. I. W razie powstania, okolicZ:11ości. 
uniemożliwiających normalny tok pracy w szko· 
le, moź,e być z.arządzo.ne czasowe zawieszenie wy
kładów, ćwiczeń lub czynności zakładów albo 
też zamknj '~c:'e slżko,ły. ./ 

2. Całkowite lub częściowe zawieszenie wy
kładlÓw, ćwiczeń lub czynriości zakłaJd6w zarzą
dza rekt.or, . przedstawiając sprawę .niezwłoczme 
do decyzji Ministra Oświaty. Zawi~szenj,a tego 
dokonać może r6wnież bezpośrednio Minister 
Oświaty, do któ,rego należy w6wcz.as także de
cyzja o wznowieniu zawieszonych czynności. 

3. Jeżeli inne środL.~i zawiodą, Minister Oświa
ty mo.że za,rządzić czasowo. zamknięcie szkoły 
w d.łooci lub części. Decyzja taka może być po-
łą.czona z zarzłidlzeniem ~ nowy,ch wpisów po 
otwar6u przez Mmilst'fa Oświaty szko.:y bądź 
jej części. 

5. , W stęp na studia w szkołach wyższych. 

Art. 79. I. W szkołach wyższych mogą stu
diować w charakterze studentów OSo.by, k.orzy
stają:ce z pełni praw publicznych oraz obywatel
ski,l'IIh i hc)uolrowyć!l, kt.6re otrzymały wykształ ' 
cenie na poziom;,e licealn,ym. Wykształcenie to 
stwierdza się świadectwem ukończenia odpo
wiedniej szkoły lub w inny sposób, przewidziany 
w niniejSlzym dekrecie. ' 

2. W arunkiem dO'Pus~zenia do studi6w 
w szkołach wyższych i uzyskania dyplom6.w za
wodowych moż,e być pvnad'to odbyci,e .odpo ' 
wiedniej praktyki w zaw.odrzie, określonej rozpo-· 
rządzeniem Ministra Oświaty, wydanym W po
rozumieniu z wŁaściwymi min,isnrami za zgoaą 
:Rady Głównej. 

Art. 8o. Oroby wymienione w rurt. 79" kt61:e 
uzyskały świade1ctwa ukończ,enia szkoły, nle oa-

po}Via,d1aj!~cej swoim rodzajem rodzajowi studiów 
, wyższych, na kt6re się ~13'łos.iły"mogą być przyj~
te pOlci wrurunJU.em złożenia egzaminu uzupełnia
ją,cego. 

Art. ' 8 I. ~rzyjęcŁe dOSlZkofy :wyższej w cha
ra:kterze smden,ta moima r6wnież uzyskac bez 
względu na wykształcenie szkolne pod warun
kiem złożenia u~zecLnio odpowiedniego egzami
nu wstępnego. 

Art. 82. Dla 0:>6b, kt6re nie pos:,adaj,ą pełne' 
go przygotowania ,do stud~6w 'Yyższych, może 
Minister Oświity organizować specj,alne'" studia 
wstępne w obrębie szkoły wyżS1Zej lub kmsy 
przygotowawcze poza jej obrębem. 

Art. 83. M:nister ' Oświaty po ' wysłuchaniu _ 
' opinii za.interesowanych uczelni może ustalić 
liczbę st\licbrtt6w, j,aka może być przyjęta w po
szczególnych latach na dany rodzaj studi6w w po
szczeg6.lnych szkołach wyższych. ]ężełi w związku 
z tym albo w związku z faktycznie ograniczoną 
pojemnością szkoły w danym rodzaju studi6w 
zgł.osi się więcej kandydatow, aniżeli sz,koła mo
że przyjąć, natenczas Minister Oświaty mo.że 
zarzą.dzić odpowiedni tryb postępowania selek
cyjnego i elimina,cyjnego. 

Art. 84. Albwlwent se..koły wyższej zawodo
wej ma prawo być pI-zyjęrym na studia w oclpo
wi,edn!lcj szkole wYższej akaJdemickiej. Przyj~cie 
może być uzależnione ód uzupelnien~r.l studiów 
i złożen~a odpowiedniego egzaminu uzupełniają- , 
cego. 

Art. 85. MiniISter Oświ,aty ustala w dro<he 
rozpo.rządzeń, wydanych za zgodą Rady Głównej, 
które ,s:zkoły krajowe i zagraniczne uznane będą 
za równorzędne ze _szkołami poziomu licealnego 
i jakie świadectwa z egzamin6w uznane będą za 
równowart.ościo<w-e ze świadectwami licealnymi 
(art. 79), jakie rodzaje studi6.w licealnych odpo' 
wiadają poszczególnym ro&z.ajom studi6w w szko .. 
łach wyższych (an. 80) oraz normuje zakres 
eo-z:liminów uzupdn:ahcych (2Irt. 80 i 84), wstęp
n;ch (art. 81) i eliminacyjnych (a0'. 83), ~kład 
kom, isj,i egzaminacyjny. ch dl~ymleruonYCh r.o-
dzaj,ów ezpmi.n6w, spos6.b , zepr.owadrzema, 
tudz~eż oro-anizac)"ę' i prozr kurs6w wstęp-
nych i prz~gotowawczych ~ oraz egzamin6.w koń
cf)wych (art. 82). 

Art. 86. I. Kandydaci są przyjmowani prze? 
dziekana lub w przypa,dJku .ognniczenia liczby 
przyjęć , na dany wydział w spolSób, w )aki zarzą
d'zi Minister Oświaty (art. 83). W razie .odmo~- 
nego załatwienia podania o przyję.:ie pr~ez dz,le
kana kandydaci mają prawo odwołać Się do re
ktora, a od jego decyzji do Ministra Oświa:ty, 
który oneka ostateczn~e. 

2. Warunki uczestnictwa w stlioiach specja,~
nych ok,rdlai;ą przepisy, doty:cz,ąc~ ich orgam
zacii. 

.. 
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6. Studenci i wolni słuchacze. 

Art. 87. 1. Kai,dv zapimją.cy ~i.ę do szkoły 
wyższej w charakterz·e studenta ' składa uroczyste 
ślubowanie prLt".strzcgani.a godności studlenta 
szkoły wyższej i przcP1Sów szkO'ły. Złożenie ślu
oowani'a s.twierdJz.:a .s.iJę podpisem. 

2. SIubowani" przyjmuje rektor lub z j,ego 
/ t!pow:lŻnienia dziebn. 

Art. 88. Student ma obowiązek brania udziału 
we wszystkich zaj :;ciJach, przewidzi.aIl1Ych w pro
gJramie studiów, i zJawaniaprzepisowych kolo
kwiÓ'.v i egzaminów. . 

Urlopów udzielt 'studentom dziekan. 

Art. 89. I. Student m~że przenieść s:'ę do 
innej nkołv wyższej tylko po uzyskaniu · świa-
dectwa O'dejścia . . ' . 

, 2. Można być r6wno:::zdnie studentem dwóch 
szkół wyż~zY'ch tyltko za zgodą rektor6w obydwu 
szkół lub Minw.tra Oświaty. 

Art. 90. Student ma prawo ub:egania się 
o s topni.e I)aukowe 'i zawodO'we, przewidziane 
w przepis'a,c:h organizacyjnych i programowych 
<hme.j szko,ły. 

Art. 91. 1. Studenci szkół wyższych mają 
prawo zakłada,nia s!owarzysze/}. studenck:ch, tj. 
dobrO'wolnych, trwałych zrzeszeń student6w 
Q oelach niezarcbkowycn, &ziahj,?,!cychpod nad
zorem i opieką władz szkoły- . i Ministra Oświaty. 

2. Rozporządzen:e Ministra Oświaty usrała 
wa·runki i tryb zakładania i rozwiązywania sto
warzysz.eń swdencki..:h, j,ch zglaszatnia i rej,esrrac ji, 
zatwierdza!lia statut6w i dO'konywania ich zmia
ny, uzyski'wania ?rzez stO'warzysz.~n;a osobowo<ści 
prawnej, .sPO':ób i uhcs sprawowania nadrzoru 
i opieki nad nim~ jako td: odpowiedzialności 
ays1cyolinamej człO'nków stowarzyszenia za dzia
łalność stowarzyszenia. 

3. Nazwa i charakter stowarzyszenia studen
ckiego przysługuje tylko tabm stO'warzyszeniom, 
kt6re z.asto&tJh się do powyż~ych przep:S6w. 

4. Członkami stowarzyszeń studenckich nie 
mogą być osoby nie podlegające dyscyplinamie 
władzom szkoły. 

Art. 92. I tereni,e szk6ł odbywać się 
mogą za każdora;zowym zezwoleniem rektora 
zgromadzenia studenckie . . Na każdym zgroma
dzeniu wini.en być obecny rektO'r lub jego de1~
gat. W zgromadzeniach tych mogą brać udział 
wyłącznie studenci i wolni słu chacze danej szko
ły. Na zgromadzeniach wolno omawiać tylko 
sprawy obj~te zapowiedzianym i przez rektO'ra 
zatwierdzonym porv,dkiem O'br~.d. 

2. Rektor bądź jego delegat może w każdej 
chwili zgromadzenie rozwiązać. 

3. Do zgromadzeń student6w i wolnych 
słuchaczy, odbywają·cyeh s~ę poza terenem- szkoły . 
mają zaswsowaaie prZepISY og61ne o zg,romadze' 
ni.ach. 

Art. 93. 1. Naruszenie przez studenta prze
pis6w szkoły wyŹiszej, dopuszczenie się czyn6w 
przeciw obyczajności, porz.ą.JkO'wi szkolnemu lub 
wolnooci nauczan:';!. i studiowania albo zachowa
nie si~ uchybiaj,ącc godności szkoiy pociąga za 
SO'bą ubranie w dlrO'dze PO'rządkO'wej lub dyscy
plina.rnej. 

2. PO'pdrnenie wykroczeni.a, występku lub 
zbrodni pocią.ga za sobą niezależnie Qd odpowie
dzialności według u~aw powsZicchnych, r6wn:eż 
ukaranie w _ drodze porządkowej lub dyscyplt
narnej. 

. 3. Są:!y karne oraz O'rgana bezpieczeństwa za
wia.damiaj>ą rektora Q wdrożeniu postępowania 
karnego przeciwko studentO'm i wolnym słucha
czom. PO' prawomocnym ukończeniu postępO'wa
n i·a karnego sąd przesyła rektorO'wi odpis orze
czenia. 

4. Karą porządkową jest upomnienie. 
5· Kary dyscypliOlme są następujące: 
a) na;;ana, 
b) pozbawienie prawa ud:zi:ału w życiu stu

'deackim na czas ograniczony lub na ca:y 
CZ1S studiów, . 

c) pozbawienie prawa udziału w życi,u stu
c e!1>ckim z zagrożeniem usunięcia ze 
szkoły w :·azie wykroczenia przeciwko 
obowi~zującym przepisom, 

d) umnięci-c ze szkoły na cz:as ogran:czcny . 
lub na stałe, 

e) pozbawienie pra>ya do studi6w w szko' 
ła :h wyższych w ogóle. 

- Art. 94. I. Ka:'ę porządkową upomnienia 
J;a,lda da dziek<lJn lub rektor. P rzeciw upomnie-
Olu n;e ma odwołania . ~ 

1. W sprawach dy«:yplinarnych orzekają: 
a) komwj.a dyscyplinarna powoła.na spośr6d 

członków grona nauczyc~elskiego w skła
dzie przewodnicz ącego i dw6ch sędzi6w, 

b) wyższa kO'misja dYSlcyplŁnarna VI takim 
samym składzie, kt6ra rozpatruje O'clwo
ł~nj,a rze·cznika dyscyplinarnego lub obwi- · 
monego. 

3. Orz,e:::zen,ie wyżs~ej kom'isji dyscypEnarnej 
jest O'sta.te . .:zne. W przypad~ll. jedna:k nałożll.nia 
na obWInIonego kary U51UruęCla ze szkoły lub 
pozbawienia prawa dO' studiów w szkołach wyż
szych przysługuje mu prośba '0 rewizję sprawy 
przez Ministra Oświaty. 

4. W przyt:>adku przewinień o chaJ;akterze 
zbiO'rowym, kt6rym towa,rzyszą czyny przeciw 
wolności nauczania lub stt:diowa:nia, albo w przy
padku czynnych wystąpień przeciw prO'fesorom 
lub organom szkoły, Minister Oświaty może po
wołać specjalną kom;:s,j~ dyscyplinarną. Od kar 
nałożonych przez t ę kO'misję nie ma odwolania. 
j ednakże Min ~s t cr Oświaty pO' wysłu:haniu opini; 
organów szko,iy moż;:: k,łry prawomo,cJl1ie nało
żóne łagodzić lub darować. 

ł 
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5. Dziekan i rektor 'W zakresie wymierzaru;t 
k ary porządko'wej oraz członkowi,e komisji 
dyscypEmrnej w wykonaniu swych czynności są 
samoc1ziebi i niezależni. . 

6. Rozporządzen'ieMinistra Oświaty ustala 
sposób powoływania rze~zników. i komisji 
dy~cyplinarnych, ich skład i kompetencj'e oraz 

.. tryb postępowania dy~cyplinarnego. 
Art. 95. r. W szkołach wyższych mogą stu

diować wolni słuchacze, tj. osoby dopuszczone do 
studiów mimo braku warunków wymaganych od ' 
studentów lub nie ubieg~jqce się o .zaliczenie ich 
w poczet student6w. 

2. M1nister Oświaty lub właściwy organ szko
ły n13. prawo ograniczyć lub wstrzymać przyj
mowanie wolnych słuchaczy na dany wydnał. 
Decyzja organu szkoły wymaga zatwierdzenia 
przez M:nistra Oświaty. 

3 .. Wolni słucha,cze 
rze:czenle przestrzegama 

, flzkoly. 

składają pisemne przy
godności przepisów 

4. Wolni słuchacze nie ma ją prawa składania 
egzamin6w, mogą jednak składać kolokw:·a z wy
słuchanych wykładów. 

5. Właściwy organ . szkoły mOŻe zaliczyć 
studentom poprzedn,ie studia, odbyte w' charak
terze wolnego słuchacza. 

6. Wolni słuchacze podlegają dyscyplinarnie 
władzom szkoły; stosuje się do nich ten sam tryb 
postępowania dyscyplinarnego, jak do student6w. 
Karą porządkową j1est upomnienie, karami zaś 
dyscyplinarnymi są: nagana i pozbaVlcienia prawa 
studiowania na stale lub na czas ograniczony_ 

DZ I A L III. 

SZKOL Y WYŻSZE NIEPAŃSTWOWE. 

Art. 96. I. Szk.oły wyższe niepaństwowe 
mogą być zakładane i prowadzone jedynie w ra
mach pla.nu sieci szkół ~yższych (art. 19). 

2. Zakładać i prowadzić szkoły wyższe rue
państwowe mogą jedyni,e osoby prawne, mające 
siedzibę· na obsza,rz,e Rzeczypospolitej Polskiej, 
które uzyskały zezwolenie w myśl przepisów ni- _ 
niejs~ego dekretu. 

3. Można odmówić zezwolenia bez ' poda
ma powodóv.;. 

Art. 98. L Zezwolenia na zalożenie i pro, 
wadzenie szkoły wyższej niep~ństwowej udziela 
lub odmawia Minister Oświaty za zgodą Rady 
Gl ' . ( owncJ . 

2. Zezwolenia na założenie i prowadzenie 
niepaństwowej szkoly wyższej akademic.kiej udziela 
lub odmawia Rada Ministrów na' wniosek Mini
stra Oświaty postawi;)ny Za zgodą Rady Gł6wnej . 
W tym samym trybie szkoła wyższa zawodowa 
może uzyskić cha rakter szkoły akademickiej. 

. 3. Naaanie cha'raktcru szkoły a.btclemickiej 
może być ograniczone do· części studiów, zorga
nizowanych w obr~bj,e szkoły wyżsZJej niepań
stwowej. 

Art. 99. I. K~1;'d :l szkoła wyższa niepań
stwowa posi:l.da swój sU.tut organizacyjny. Statut 

'zatwierdza na wa;o',~k zaleLyciela szkoły Minister 
Oświaty za zgodą Rady Głównej. 

2. Statut ustala na7.W:;, siedzibę, charakter 
i zada:1ia szkdy, rodzaj i oi"sanizację studiów, 
rodzaj, zakres działania i sposób powoływania oc' 

\ ganów szkoly ; spos6b powoływania nauczycieli 
i pomocniczych pras:owników naukowych; orga
nizacj'ę dyscypliny i stosunku do student6w. 
wreszcie sposób fin:lnsowania szko!y. 

3. Szkoła może rozpocząć działalność dopiero 
po zatwierdzeniu st'1.tutu. ' 

4. Zmiany statute zatw:,erdza Minister Oświa
ty za zgodą Rady GłÓwnej z głosem stanowczym. 
Ministt"r Oświaty może zażądać zmiany statutu 
pod rygorem cofnięcia zezwolenia :la założenie 
i prowadzenie szkoly. 

Art. 100. I. Organa szk6ł wyższych ni,e
państwowych mogą nos,i ć tarue same nazwy, jak 
analogiczne organa szk6ł wyższych państwowych . 

2. Każda szkoła wyŻSZ'l niepaństwowa musi 
mieć swego rektora, powołanego w spos6b okre
ślony statutem i zatwierdzonego przez MinVsua 
Oświaty. Rektor jest odpow:edzialny wobec 
władz państwowych za prowadzenie szkoły, prze' 
strzeganie obowiązujących przepis6w i dopełnienie 

Art.-'-97. r. Warunkiem zezwolenia na zało- warunk6w, pod jakimi zostało udzielone zezwo · 
żerue szkoły jestzap.:wnieni,ejej: leni,e na. załbżenie i prowadzenie szkoły. 

a) odpowiedn.iego pomieszczenia, urządzeń 3. Jeżeli statut szkoły przewiduje urząd za-
i pomocy naukowych, stępcy rektora, powołanie zastępcy wymaga r6w-

b) dost3tecznej liczby nauczycieli 6 - kwali- nież zatwierdzenia' przez Ministn Oświaty. . 
fikacjach, odpowiadających rodzajOWI 4. Gdy z jakiegokolwiek powodu szkoła n~e 
i ch ~raktcrowi szkoły, - . , ma rektora, odpowiadającego wa.runkom ust. 2, 

c) wystarczających środk6w utrzymania ani zastępcy, odpowiadającego warunkom ust. 3, 
szkoly, przy czym opłaty studenckie nie lub gdy rektor i jego zastępca nie mogą spełn~a~ 
mog~ być wyłą,cznym &rodkiem jej utrzy- - swych funkcji, wtedy Minister Oświaty na wmo
mama. 

2. U dzielenie zezwolenia może 
uzależnione od uczynienia zadość 
runkom. 

być pona.dtó 
dalszym wa-

sek Rady Gł6wnej Powo~uJe tymczasowego rek
tora, kt6ry pełni funkcje do czasu, gdy rektor 

\ lub jego zastępca naleŻYCie powołani ni,e obejmą 
I swoich obowiązków. 
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5. Jeżeli organiza·cja s-zkoły przewXlJuje urząd 
dziekana lub inaczej nazwanego kierownika wy' 
dlziatu Lub ~tudium specjalnego, w takŁm razie 
powołanlie dz:'ekana bądź ki,erownika wymaga za-
twierdzenia Min:stra Oświaty. , 

Art. 101. I. Nauczyciele iJ pomocnicze siły 
nalUikow:e w szkole wyższej niepanstwowej winny 
Pos1:11dać takie same kwalifibcje, jakich s,ię wy
maga od nauczycleli i pomocnicz}'!oh sił nauko
wych w szkoł:1lch wyższych ' państwowych odpo' 
wiednich typ6w. 

2. Sta~ut szko!.y wyŻ:S1z.ej niepaństwowej mo~e 
przyzna·ć. nauczy,cidom i pomc:cn~czym -sidOl? 
naulkowym ~alkie same tytuły, Jakle przysługu Jq 
nauczycielom i pomocni.czym siłom naukowym 
w szkołach W}'iższych państwowych. 

. Art. 101. I. Obsadzenie stanowisk nauczy
c~e1i w szkohiJOh wy:2Jszych niepań'sltW'owych, jak 
równieżcz3:sowe powi.erzenie pełnienia fUlnk'cji 
nauczycieli wymaga w każdym poszczegól~ym 
przypadku 2,atwierdzenia przez Min;stra OŚwlaty 
za zgodą Rady Głó,wnej. 

'. 2. Powoływxnie pomocniczych .sił natlkowych 
dokonywa Siię w trybie przepisanym przez s~a:ut. 
O każ·d!ym zamierzonym powołamu włas~llwe 
organa szJmły' zawiadamiajlą, l\:1inistra OŚw.laty. 
który w ciqgu miesiąca od dUHa zaw:adomllcma 
może sprzeciwić się powołaniu. 

,Art. 103. I. Minister Oświaty za zgodą 
Rady Głównej zatwierdza na wn:osek właściwych 
organów, szkoły programy i porząd.ek studiów 
j egzamin6w oraz ustaL!. imienny skład komi~ji 
egzaminacyjnych . 

2. Minister Oświaty może wyznaczać do ko-
. misji egzaminacyjnych stwo~ch delegatów. Dele' 
gawwi służy prawo sprzeciwu przeci.wko orz·e
cz.eniu komisji egzami:nacyjnej. Sprzeciw mzstrzy
ga ostatecznie Minist,cr O§wiaty za zgodą Rady 
Głównej. 

3. Szkołom wyższym niepanstwowym moZe 
statut s~koły lub osobn,e zarządzenie Ministra 
Oświaty, wydaJne za ~godą Ra.dy Głównej, przy
Znać prawo nadawania dyplomów 'zawodowych 
i stopni naukowych tak~ch samych, jakie wyda'ią 
szkoly państwowe anaIlogicznych typ6w. W tym 
przypadku mają zastosowanie przepisy, wydane 
na podstawie art. 22 ust. 2 i ar):. 24 ust. 2. 

Art. J 04. Do s.zkóI wyższych niepallsltstwo
wy~h mają zastosow:łnilC przepisy art. 78 - 85, 
9 1 l 92. 

Art. J05. 1. Do szkół wyższych niepań
&twowych stosuje s~ przepisy ust I art. 8 i art. 14. 
Ponadto delegaci Minvstra Oświaty mogą ba.dać 
na miejscu funkcjOl.lO'wanie_ szkoły, sprawdzać 
przestrzeganie obowiązujących przepisów i wa
runków zezwolenia na założenie i prowadz.enie 
szkoły. . 

>/ 

2. Na żądanie Ministra Oświaty właściwe 
organa szkoły są obowiązane przedkładać . mu 
wszelki,e wyjaśnienia, dotyczące organ ~zacji i fun
kcj>onowa:n~a szkoły. 

3. Ustalenie opłat szkolnych i taks egzami
nacyjnych wyma:ga zatwierdzenia-Mini9tra Ośw:a-
ty. * 

Art. 106. Minister Oświaty za zgodą Ra.dy 
Gł6wlThej może zarządzić zamknięci,e szkoły 
w czę...~i l,uh w całości, jeżdi stwierdzi, że 

3:) szko,ła nie przestrz,ega ob owi ązuj·ących 
p"L.~p,isów lub postanowień statutu, 

b) brak warunków, od kt6rych uzależnione 
było udzidenie zezwolenia, 

c) poziom nauczania w szkole jest niewy
starczający, 

d) nauczani'e odSywa się w duchlU szkodli
wym dla Pa{lstwa albo organa szkoł~ nie 
przeciwdziałaj'ą skutecznie szkodil~w:ym 

~ pod względem wychowawczym wpływom 
na słuchaczy. 

Art. 107. W przypadka.ch, gdy w założeni:! 
iprowadzen;u szkoły wyższej niepaństwowej 
z,,-interesowany jest .także inny mi,ni"ter, :Mi'nister 
Oświaty działa w porozumieniu z tym m:nistrem. 

D z i a ł IV. 

SAMODZIELNE PLACÓWKI NAUKOWO-
, BADAWCZE. 

Art. 108. I. Samodzidne placówki naukowo
badavrcze tworzy się w drodze rozporządzenia Ra
dy Mi.nistr6w na wnios.~k Ministra Oświaty lub 
wspólny wnios'ek Mi.nistra Oświaty i zaintereso
wanego ministra za zgodą Rady Głównej. Roz
porządzenie to może pla~ówce na!dać osobowość 
prawną· , 

2. W tym samym trybie nadaje się placó\yce 
(I.aukowo - badawa~j statut, który ustala jej orga
n~zacj-ę i zakres działania. 

Art. 109. I. Kiero'.V'nikami i samodzielriymi 
pr<lJcowniikami placówek naukowo - badawczych 
,mogą być tylko osoby, które wykazały s~ę po
ważnym dorobkiem naukow}'!m w dan.ej dzie
dzinie wiedzy. 

2. Kierowników phcówek' naukowo - badaw
czych , mianuje Prezydent Rz,eczypospolitej na 
wniosek Mini.s tra Oświaty spośr6d kandydatów, 
zakwalifikowanych przez Radę GlÓwną. 

3. Samodzielny'.:h pracown ~ków naukowych 
placówek nauko NO • b:lldawczych powołuje M~ni
'ster Oświaty spośr6d osób, zakwalifikowanych 
przez Radę Główną. 

4· Pcmocniaych pracownik6w naukowych 
powojuje kierownik pbcbwki nau:wwo - badaw
czej., Przepi,s art. 73 ma tu odpowiednie zastoso' 
wame. 

I . 
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D z i a ł V. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
I PRZEJŚCIOWE:. 

Art. i 10. I. Przepisy niIl!iejszego dekretu 
storuje 'się do szkół wyższych i plac6wek naukowcr 
badawczych, utworzonych na podstawie dotych
czasowych przepis6w. 

2. Organa siZk6ł wyższych, powołane na 'pod
stawie dotychczas obowiązujących przepi~6w, 

. wykonują o~owiąZJki, unonnowane w niniejszym 
dek,recie, do czasu powołania ~rgan6w na pod
stawie przeplliów niniej,zego deKretu. 

3. Do czasruwydania rozporządzeń i statut6w 
przewidziany.ch w niniejszym dekrecie, OIbowią
zują w sprawach, Któr,e te rozporządzenia i sta
tuty ID"ają 1"egulować, dotychczas-owe przepisy ze 
zmianami WJ1ni:kającymi z niniejszego dekretu. 

4. Rada Ministr6w na wniosek Minis!l1;l 
Oświaty ustali, kt6re z instytucji, istniejących 
w chwili wejścia w życie niniejszego dekTetu, są 
samodzielnymi plac6w'ka.mi naukowo-badawczymi. 
podlegaj~cymi przepilsom niniejSlZego dekretu. 
Przepis ni.ni,ejrszy nie o,dnosi się do instytucji wy
łą,czonych spod działania nmiej-szego deklfetu 
z mocy art. 116_ 

Art. III: I. R<łda Mi.ni&tr·ów w drodze r02-
porządzenia, na. wniosek Mini!$nra Oświaty, prz,ea
stawiony za zgodą Rady Gł6wnej, ustali ,w ciągu 
roku od dnia wejścia w życie dekretu niniejszego, 
kt6re z obecnie istniejących państwowych &zk6ł 
akademickich zachowują osobowość prawną. 

2. Do czaru wejścia w życie rozponądzenia, 
o kt6rym mowa w ust. l, państwowe szkoły 
abdemickic za~howują osobowość praV>'ną. 

3. Maj'ątek państwowych szkół akademickich, 
kt6re osobowości prawnej nie zachowu1ą, przej
dzi,e na rzecz Skarbu Państwa. 

Art. I 12. I I. Szkoły wyższe i' samodzielne 
plac6wki naukO'Wo-bad<łwcze. kt6re z mocy do
tychczas obowiązujących przepiS16w podlegają 
nadzorowi lub zna j.lu ją si.ę w zarządzie innych 
ministr6w poza Ministrem Oświaty, podlegać 
będą nadal tym ministrom z zachowaniem upraw
ni~ń Ministra Oświaty i Rady Gł6wnej, przewi' 
dZianych wart. 16 zdanie 3 i 4. 

2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. l, 
wnioS1ek przewidziany wart. 1 II ust. 1 przed:sta
wioa właściwy minister. 

Art. II:;. I. W okresie reorganizacji, h6ry 
>:'rwa 5 lat od chwili we iścia w życie niniej.szego 
dekretu: 

I) powołuje się rektorow, prorektor6w, Clzi,eka
n6w i prodziekan6w szk6ł abdemiCikicn 
spośród trzech kandydat6w, przeds.tawicr 
nGył6ch na kaJżde z wcih st~I1Qwi§~ p.~ ~:-d,-

wna: -

2) profesorowie i docenci etatowi mogą być 
zwalnia.ni . i przenoszeni z jednej szkoły do 
innej, na kaJtedqoy odpowiadające ich specjal
ności, przy czym wl~~ciwe są władze powcr 
lane ~o mianowania, kr6re działają w trybie, 
przepisanym przy mianowaniu. 
2. P.rzepis ust. 1 pkt 1 niiniejtszego artykułu -'

stos?je się ' r6wnież do Slzk6ł nowo zakładall1Ych 
w Ciągu 5 lat od dnvili założenia. 

. Art. I 14. Szk~y wyższe niepań-stwowe, dzia
łaJące na podstaWie dotychczarowych przepisów~ 
wi'r:ny. w .ci~~u slZeś,ciu miesi~cy od. d?ia .w~jścia 
w zycie nml1eJszego dekretu, pnedłozyc Mmlstro
wi Oświaty wnioski i dane, . przewidziane w m
niejszym dekrecie, w celu dostosowania ich onga
nizacji do przepisów niniejszego dekretu, a tO 
pod rygorem zamknięcia szkoły. 

Art. II 5. I. Do czaw wydania osobnych prze
pis6w o stos:un.ku służbowympracownik6w nauko
wych i nauczycielskiJch w szkołach wyższych i w 
pla<c6wkach naukowo-badawczych, sto'sunki służ- ' 
bowe rektor6w, p~ofesO<r6w, zastępc6w profe
sor6w, nauczyó~.Ji przedmiot6w pomocniczyCh 
i pomocniczych sił naukowych w szkołach wyż
~ych zawodowy'ch oraz nauczycieli przedmiot6w 
pomocniczych w sz.koła'ch wyższych akademie
.kilch. o ile 0000 y te nie pozostajią w stosunk.u 
umownym, normują: 

- a) ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o stosun
kach służbowych nauczycieli (Dz. U. 
R. P. z 1932 r. Nr 104, poz. 873) wraz ' 
z późniejszymi zmia:nami, z wyjątki,em 
przepisu art. 80 ust. 2·pkt I; 

b) usta.wa Z dnia 28 kwietnia -1938 r. o kwa
lifikacjach, zawodowych do nauczania 
w państwowych p~zemysłowych szkołach 
nicakademllCkic..h (Dz. U. R. P. Nr 32, 
poz. 277), 

- ze zmianami wynikającymi z niniej~zego 
dekretu. . 

2. Moc obowiązująq usta'wy z dnia 28 

kwietnia 1938 r. o kwaliOkacjach zawodowych 
do nauczania w pańS1twowych przemysłOwYch 
szkołach nieakademickich (D'l. U. R. P. Nr 32 
poz. 277) ze zmianami wynikającymi z niniej
szego dekretu, rozciąga 'się na wszystkie państwo
we wyższe szkoły zawodowe . . 

. Art. 116. Postanowienia n~niej!szego dekretu 
nie dotyczą szkół artystyczaych, inS1tytucji i SZkól 
organizowanych dla cd.Sw wojskowych oraz in
~tytutów, organieowanych dla cel6w rozwoju 
pmdukcji przemysłowej, tudzież Instytutu Gos
podaTstwa Narodowego. 

. Art. Ix7. Osobne przepisy uregulująsprawCi 
planowania i finansowania badań naukowych. 

\ 

Art. 118. Wykooanie niniejszego dekretu po-
rucza się Preze~owi R<łdy Mirustrów, Ministrowi 
Qświaty i innym mini'Strom, każdemu we wla
Jfiwym mu zakresie działania. 

• 
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Art. 119. 1. Dekret niniejszy wchodzi w ży
o~e z dniem ogłoszenia. 

2. Równocześnie tracą moc obowiązującą -
z za,srtrz,eżenllem wynikającym z art. 116 niniej-
szego dekr'ctu: ' -

I) u3tawal z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach 
akademickich (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr I, 

poe:. 6) wraz z p6źniejS'zymi zm:anami, 
2) art. 51, 52 i H ustawy z dnia II ma'rca 

1932 r~ o ustroju szkolnictwa (Dz. U. R. P. 
N r 30, poz. 389) wraz z p6źniejse;ymi zmia-

• o · -

namI, , 
l) mt av.-a z dnl-\ 22 lutego 1937 r. o prywat

ri'.' ch szkoLtCh wyższych (Dz. U. R. P. Nr 13, 
poz. ,89), 

4) nekret z dnia 24 maJa 1945 r. outworzemu 
wstępnego roku studiów w szkołach wyż
szych (Dz. U. R. P. Nr 21, poz.[" I22), 

5) art. 2 pkt 4 i art. 5 dekretu z dnia 16 listo
pada 1945 r. o zmianie przepisów dotyczą
cych szk6ł , akademi,ckich i stosunku służ
bowego profesorów i pomocniczych siłnau
kowych tych szkól (Dz. U. R. P. Nr 56, 
poz. JI 3), . 

6) vtslelkie inne przepisy w sprawach, unormo
wanych niniejszym dekretem. 
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