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badanie efektywności gospodarczej szczególnie ważnych 
(i)!;iągnięć postępu technicznego" 

' 15) kontrola i koordynowanie realizacji postanowień Rady 
Z;:l inistrów dotyczących rozwoju te'chniki i innych szcze

gólnie ważnych d.la gospodarki narodowej zadań w zakre- , 
sle postępu te-cłmh::zneg'O, a w szczcgóiności czuwanie nad 

' wprowadzeniem w życie osiągnięć nauki i techniki szcze
gólnie ważnych dla gospoda.rki narodowej lub o zna
czemu międzyresortowym, 

~'6) opracowywan1i-e szcz.ególnych · zagadnień zżakresutecll
niki zleconych przez Radę Ministrów. 

3. W ramacb swego~akr>csu działania KomHet po-
siada uprawnien~a dó wydawania wytycznych i zaleceń. 

. Ał'ł. :ł. L W ~k'ad KQmH:~m WCftoozą · ł"n:ewodn·kzący, 

sa.stępcy PIzewoonicząceg.o, Sekretarz . oraz' członkowie. . .:-

,~ .2. ' Prze'Wcidni f'zą'cy K9mif~tu powoływńny , je~t na wnio
, .. lek P-rezesa R<ldy Ministrów 'w trybie przewidzIąnym wart. 29 

' Konsty'lticji Polsk'·iej Rzecz.ypospolitej Ludowej wchodzi 
~ skład Rady Ministrów. , . 

3. Zastępców PrzewodnicZącego Sekretarza Komitetu 
powolui.e Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczą

·," ce!;jo Komitetu. 

4. Członków Komitetu powołuje Prezes Rady Ministrów 
na wniOSek Przewodniczącego Komitetu, zainteresQwanych 

. naczelnycb organów administracji . państwowej o:i-az .m:gani
zacj'i zawodowych, które okfeśH Rada Ministrów, spośr.ód wy
bitnych znawców podstawowych gałęzi ' gospodarki narodo- , 
wej oraz p09sta,wowych specjalności' technicznych. Rada Mi-
nistrów określi ilość człorikow Komitetu. ; 

Art. 4. I. Organami Komitetu są: 

l) Prezydium, 
2) Pr.zewodni<:zący. 

' 2. Skład ' Prezydium Komitetu, zakres i żasady działania 
organów. KOmil.etuornz organizację jego aparatu .wykonaw

. czego określi statut uchwalony przez ' Rad~ Mi:nistrów . 

Art. S. ,Rada Minis'trów obe.ś1r IW drodze roipofządzenla 
szcz~gółowy zakr€s' i tryb dz.ia1ania Komitetu oraz zasady ' 
wspóldzialania Komitetu .. z Korn~sją PianQwania -przy Radzie ' 
Ministrów, " ministerstwami (u{zędami centralnyliii) Polski} 
Akademią' Nauk. '. . < 

Ar,t. 6. Ustawa wchodzi w żyde z 'dniem ogłoszimia; 

PIzewooni.czący Rady Pailstwa: A.' Zav';adżkl · 

Sekretarz .Rady. Pa{lslwa: J. Howdeckl.· , 
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e Polskiej Akadetll'il Nall\(. 

Dzii:d l. 

Przepisy ogólne. 

Art. 1.. Pols~a Akademja Nauk- oznaczona w dalszych 
przepisacA skrótem "Akadmnia" --J jest najwyższą ins.tytucją 
naukow"ą w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 2. Zadrtniem A.kademii jest: 
1) .zapewnienie nauce polskiej warunków wszechstronnego 

rozwoju; 
2) wytyczanJe badaniom n·aukowym <kierunku, który edpo

wiada potrzebom Narodu budującego ustrój. socjalistycz
ny; 

3) przyczynianie się de rozwoju postępowej myśli naukowej 
' w swiecie; 

-') reprezentowanie nauki polskiej w 'kraju i za granicą. , 

A.rt. 3. W .zakres.i'e .swoich z·adań' Akademia sprawuje 
funkcje 'naczelnego organu państwowego. , 

A,rt. 4. , Do zakresu dzIałania Akiiidemii należy: 
1~organizowanj'e i prowadzeni'€ pr.ac naukowych ze szcze

g'ólnym uwzględnieniem zayadnień mających istotne zna
,czenie dla ';l>uilownictwa socjalistycznego w Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej; , 

2) przyczynianie się do rozwoju 'ba-da.ń naukowych przez 
udzielanie zasHków poszcz'ególnym uczonym łub instytu
cjom na wykonani~ określonycn prac naukowych; 

3) organizowanie sesji i zjazdów naukowych, zaró'wno krajo
wych, jak i międzynarodowyc'h, oraz uczestniczeni'e w se
SJach i zjazdach n imkowych w kraju i za granicą; 4, pTowadzenil') dz.fałah'lOści wyd'awniczej 'w t1ziedzinie ba
dań naukowych; 

5} kształcenie 'kćrdr pra'C'owników n'auki w swoich placów
kacb nallkowo":bad.wczy'cb 'QIa'L nad6'wani~ stopni naUKo-

wycł1, jak równi-eż przyzł1awanie stypendiewnflukowycb 
llll wafunk&ch i w trybi~ Okf~ślonrm W porozurni1miu 
'« Mjnisłr<ftmi Szkolnktw6 W'Y'Ż$z-ego i Finansów; 

6) 'Of!Jl'nizowanie i prowadzeni-e pra.c · IW -diiedz'in-ioe ~po
wszechniania, wiedzy . fi{ spolecz.eństwiec ł w·spółdzI-ałanie · 

w tej dziedzinie ;z 'innymi insty.,tucjllmi7 
7~ o pracowywanie 'Przy wSJ)Óołudz'i ate Mi·nisłr·ft Szkolnictwa 

Wyższego i innych .zainteresowanych 'ministrów oraz 
pr:z.edstaw·ianie Rządowi do zatwierdzenia Qg'Ćlinopaństwo
wych planów badań .R.aukowych, perspektywicznych 
j okresowych; 

8) koordynowanie ba.d~n naukowych obJ~tych pliln!imi per
spektywicznymi i okresowymi; 

9) organi.zowanie w porozumieniu z MiI.1i.slrem Szkolnictwa 
'Vyższ~go i 'inny mi . zainteresowanymi ministr.ami kań
troli wykonania planów badań naukowych; 

10) koordynowan'ie współpracy naukowej z zagranic~ przy 
współudziale Ministra Szkolnictwa Wyższego .i innych 
zajnteresowanych ministrów; 

11) wykonywanJe na zlecenie Rządu . ' nadzoru nad d~iałal~ 
nością naukową polskich placÓwek w kraju ' i z'agranic~ 
nie objętych organizacją .Akademii; 

12) organizowanie ekspertyz naukowych na żądanie Jiączel, 

nych organów władzy lub administrącji państwowej; 
13? prz-edstawiani'e Rządowi w ni o skó"{_ dotyczących potrz-eo ' 

i organizacjinau'ki, wyp()sażenia placówek uaukowycq 
i 'fimmsowanja badań; 

14) roztaczanie opieki nad społecznymi instytucjami ' nauko-
wymi. 

r 
, Art. 5. 1. O'gólnopao'Stwowyplan perspektywiczny ba

dań 'Ilaukowych powinien 'o'bejmować 'badania nau'koweszcze~ 

gÓ'Jnie ważne dla gospooark'i narodowej, fi powiąz'ane z naro
dowym planem '90S'pooa'fcz'rm, (:):faz obeSłać: 
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kierunki rozwoju mmk.i we wS'lyslkich jej dzie- ' 
inach; 

p trzeby ,i zadania w zakresie kształcenia kadr naukowych 
i organiz.acji badań naukowych; 

3) JoporCje wzrostu nakładów na badania naukowe. 
Pliill)' okresowe okJeślają wynikający z I)janu perspek-' 

tywi nego stopiełl rozwoju mmk~, karl'J naukowych, insty
tucji \aukowych oraz wzrostu nakładów na badama Batikowe 
w da ym okresie. ' 

Rada Minis trów O'kreśli w drodze rozpO'rządzenia za-
7.asa~v O'pracowywania planów perspektywicznych j. okre
sowy -h O'faZ sposób j tryb icl1 .p rzygotowywania, .jak ró wnież 

,'5tO'SO 'lanie środków zapewniających koordyndcję badań UdU-

.ko\v ch. ' . ' . 

rt. 6. 1. A'kademla jest stalym doradq Rządu w spra-

: Naczelne O'rgan:}' administracji. państwO'wejza,>ięgają 
O'P·ini Akademii We wszystkich istotnycb spl'<lwadl dotyc-I.ą
cychstunu i . rozwoiu niwiti. 

. fI. 7. 1. Ak~H:lemia. jest osobą prawną z siedzibą w War
szawe. 

2. Ak.~demia może zaklildać ,swoje oddziały i p-lacówki 
nauk we w kl:aju i za granicą ord~ rno:.i!e sp.rawo-wat': za.rząd 

. plac 'wIcami ilaukowym.i za granicą. 
· . Akademia używa pi"e<;:lęci o~rąglej z. godlem państwo

wym pośiodku. zawierającej w O'toku lldZWf: .. Polska Aka~ 
demi Nault". . 

rt. 8. 1. SzczególO'wą organizację we'łm~trzną Akadem,j 
O'raz zakres j, tJyb dzi,ała.nia jej or!Jlu.ów O'k.Fe-Ha w rlłmac:h 

prze :só w niniej5~ej ustawy statut Akademii nadany przez 
Radę Ministrów. 

· Zwierzchni nadzór nad Akademi.ą sprawuje Prezes Ra
dy illisŁrów. 

Dz i a ł II. 

Członkowie Akademit. 

rt. 9. Akademia i~dnoczy w swoim składzie wybitnych 
nelO ych dla twórczej. pracy naukowej. i wykonywania zadań 
Aka emiL 

rt., 10. t. 'Akademia skł<tda si~z członków krajo-wych: 
!zec ywistych i kores,pondentów or az z' członków zagranicz-
nyc . , 

, {' CzłO'nkowie Akademii są wybferani przez Zgromadz.e
nie Og0111e na wniosek Wla.ściwych wydZIałów Akademii 
przę stawiony przez Prezydium Akademii; wybór człO'nków 

Aka emii podlega zatwierdzeniu p.rzez RadE:Pa,l'lstwa, 

· Ogólną liczbę członków krajowych O'kreśla na okresy 
pięc oletllie Prezes Rady Ministrów na wniosek P~ezydiulU ' 

Alta 

rt. II. L Na członków zag.ranicznych Akademii mogą 
ybierani tylkO' uczeni nie będący oo.ywCftelami polSkim". 

· Czł6nkowie zagraniczni nre mog.ą być PO'wolyw<;lni do 
nów Akademii. 

Jt. 12. '1. Czl'O'nkowie Akad'emHO'l;)owią.7.ilni są: 

ł} rowadzić prace naukowe zgodnie z planem p'I de Akil- . 
demiJ; 

2) kladać roczne sprawozdania ze swoich prac właś.ciwym 
wydzia.tO'm Akademii; 

3) clestniczyć w ses.jach Z!}Iroffiaazenia Ogólnego oraz 
" prą<:ach wł<lŚciwych wyd"iałów, komitetów naukowyellI 
i komisji. 

. 2. Członek Akademii pO' ukoń€zeniu 70- lat życia może: 

z:w nić się 00 udziału w pracach wymienionych! w ust. ł 

. pkt 1 i 2. 

Art .13. I. CZłonkow,ie Akademii otrzymują stałe "posa-, 
żenie według norm i zasad; ktÓre określi Rada Miulstrów . . 

? Uposażenie tO' jest wolne od opQdiłtkowama i nleza- ' 
Icżne o-d uposai:enia pobie:ranego Z. innych tytułów. , 

Art. 14. CzłO'nkowie Akademii korzyst.ają ze wszystkich 
uprawnień i ulg p.rzewidzi.anycb prze.z: pi'zepisx szcz.ególne 
dla pracO'wników nauki. ' -

" .ft. 15. Z-e stanowiskiem czfonka Akademii n,re można 
bez T.gody Prezydium Akademii łączyć żadnego 'litTę;cia zarob
kCi)weg ~) z wyjątkrem zaj(;cia w szkole wyższej illb w placów
ce o"lltkowej, nie objętej org<1nizacją !'Izkolnlctwa wy-i:szego. · 
ZiJ.kaz tefll>_ nie c}()tyrz:y -p iastowania 'stanO'wiska .ministra, pod
sekretarza stanu lub stanowiska równorzt;óneg(), 

Art •. ł6. Członek Akademii może być 'l niej w:yk:łuezóny 
u{'nwałą 'Zgrulil'lad'l'enia OgófnetJn ,z;' zadrowanie się ~odzące 
w inte~esy_ Polskiej Rzeczypospomej Ludowej albo' z innych 
JK)wooew n i:egoone: tlczonego. 

A ' , 

art ł7. Szczegóło\vy tryh zgłaszit1lia kandydatIiI oraz . 
wybierania i wyklucżania cz,lonków Akadenrii . ~kteśla requ
J~mill Ilchwafony przez Zgromadzen,ie ,Ogólne .· na wniosek. 
Plezydium Akademii. 

Att. f8. Przepisy lut 12-15 nie mają iastosowan do 
zagranicznych ' c~ionków Akad~miL 

, . f 

D z i a ł nr. 

O rganIzacja wcwnę,trzna Aka<hmHł. 

Zgroinad zenie 

A rł. 19. 1. 
dzenie Og&lne. 

RO'zd:<:iaI l. 

Ogólne, Prezydium, SekretarIat Nauko 'y. 

Naczelnym organeln Akademii jest igr~ma-
2. Zgwmadzeni~ .~ólne uadaJe ogólny k ierunek dz;i'iltał

ności Akademii, sprawuJe< nadzór nad jej organiz(łcj~ i dziił

ła, lności.ą i flecydlt~i e w sprawach z.astrzeżonyth dO' jego właś
ciwO'śc i w nin iejszej usŁawiei w statucie Akademii. 

Art . 20. W Zgromacłzf'niu ()u6!nym I'>iorą udZiał z głO'
sem stilllQwczynl 'czJonkowie krajowi, Akademii. 

Art. 21. Prezydium Akademii czmvlI nad należytym wy
konan iem zadił!l przez Akademię i wszystki.e jej organy zgod
nie z prn~pi siłmi ninie:jszej ustawy, • slatutem AkademiI 
i u chwnł .. 1m·i Zgromadzenia Ogólnego O'raz decyduje w spra
war h zast rze'ionych w ninrej-szej Ils(awie i w statucie Aka
dellli .i do wlaściwości Prezydium Akademii. 

• 
Art. Tl. I. W skl.ad· Prezydium wchodzą: 

l ) Prezes i wiceprezesi -Akademii wybierani przez Zgro
madzeni~ Ogólne spośród rzeczywistydl członków Aka
demii, pr'ly czym liczbę wicepreresów usŁa-J'a ustępujące 

Prezydium AkAdemii za zgO'dą Prezesa Rad'y Minis-trów, 
2) czlmrkowte 'Frezyditim wyhierani przez ZgrO'madzenie 

Ogólne spośród członków kra}owych .Akademii w liczbie 
Ilsla'lonej przez ustępujące Prezydium za zgodą Prezesi! 
R.dy Ministrów; 

3) Sekfeta lZ Naukowy Akad:emii powołany sPO'śród czlonków 
k rajowych Akademii przez Radę Panstwa na 'w'niosek 
Rady Minfstr'ów; 

4) zastępcy Sekretarza NaukowegO' Akademii i sekretarze 
wydziafów Akademii, powołani spośród czionków k ra
jowych Akad.emii przez Prezesa Rady Ministrów na wnio" 
sek Sekretarza, Ni!\llIkowegi(.) Akademii; 

5) prze:wQd'l'l:tczący oddz i·ał.ów x.a miejscQwycb Akademii po-' 
wołani spoŚJód człcmków krai,~vfch Akademii w trybie> 
ustalonym w statutach orgauttacyj'n:yclI oddziarow, 

. / -
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2. Wybór członków Prezydium' przez Zg'romadzenie' Ogól
'ne wymaga zatwierdzenia, przez , Radę Ministrów. 

, 3. Prezes i wiceprezesi ' Akademii, Sekretarz Naukowy; ' 
zastępcy Sekretarza Naukowego i sekretarze wydziałów ' są 
stale urzęduj ącymi cz!onkami Prezydium Akademii. 

Art. 23. Kadencja Prezydium trwa trzy lata i rozpoczyna 
się z początkiem roku kalendarzowego. Jeżeli z upływem ka
dencji nowy skład osobqwy Prezydium nie jest powołany, 
dotychczaso~e Prezydium pełni wszystkie funhje ' do chwili 
objęcia ich przez nowe Prezydium, W razie zmian w składz i e 

Prezydium w ciągu kadencji, okres pełn ienia fun kcji przez 
nowo powolanyćh członków kO:1czy się z upływem kadencji 
calego Prezydi um. ' 

Art. 24. 1. Frez'es , Akademii przewodniczy na sesjach 
I Zgromadzenia Ogólnego, zwoluje posiedzen ia Prezydium 

i przewodniczy na nicb, kieru je , pracą Prezydium. a w ok re
, sach między posiedzeniami Prezydium sprawuje w imieniu 

Prezydium bieżący nadzór nad ' dzia~aJnością Akademii i repre-
zentuje ją mi zewnątrz. . 

2. Wiceprezesi Ako<iemii są . stałymi pomocnikami Preze
sa i zastępują go w rtiiatę potrzeby. 

Art. 25. 1. Sekretariat' Naukowy~ Akademii' sprawu je ogól
ne k ierownictwo ' działalnośdą jednostek organizacyjnych 
Akademii : naukowych, gospodarczych i administracyjnych, 
opracowuje projekt budżetu Akademii i przydziela środki w 
ramach obowiązującego budżetu, przygotow.uje perspekty,viczc 

ne i okresowe plany rozwoju nauki, zbiorcze plany prac ba
dawczych Akademii oraz podejmuje decyzje związane z wy
konaniem budżetu i w innych sprawach zgodnie z ' niniejszą 
ustawą i statutem Akademii. 

2. W skład kolegialnego Sekretariatu N~ukowego Aka
tiem1i wchodzą : ~ekretarz Naukowy Akademii, jego zastępcy 
l sekretarze wyd~iałów. 

Art. 26. 1. Sekretarz Naukowy Akademii przy .pomocy , 
swoich zastępców sprawuje bieżące kiełownictwo calą · dzia
ła.lności-q · Akademii, ·DO'· jego"zakre'su działania naJeiąd~eyzje" 

" we -wszystkkh spra\vacn nie zastrzeżonych.' innym organom .. 
Akad(>mii. " -' '.' 

.' 2.' Sekretarz Naukowy Akademii .b ierze udział. z ',głosem ' 
' doradczym w posiedzeniach ' Rady 'M jnistrów i odjlOwiednich 
komitetów Rady Ministrów. 
, 3. Upra\~nie~iii zastrzeżone .w , przepisach szczególnys:h 

' ministrom w sp'raw} ch ', orgailizatyjnych, .admin istracyjnych, 
, finansowych i gospodarczych przyslug\}ją odpowiedn io Sekre

- tarzowi Naukowemu Aka.demii, O ile niniejsza pstawa lub 
statut nie stanowią inaczej. . ;. . 

4: Selt,;etarz 'Naukowy Ąkademli je~t służbowym p~zelo
żonym wsźy,slkich pracowników zatrudnionych w Akademii. 

'Art. 27. Stale urzędujący człon'kowie Prezydium Aka
ąemii . otrzymują ' wolne od p'odatku, dodatki funkcy jne do 
uposażenia członka Akademii w wysokości IJslalonej przez 
Radę Ministrów. Ograniczenia łączenia płatnych zajęć pra-

" cowniKów nauki nie odnoszą si~ do funkcji członków , Pre
. zydiumAkademii. 

,RO'zdział 2.' 

/ 

Wyd,dały, komitety, placówki naukowe oddziały. 

Art. 28. t. AkademiadzieIi się na wydzialy, z których 
każdy obeJ~uje ok-reśloną gTUpę na,uk. ' 

2. Tworzenie wydziałÓw oraz ich przekształcanie i zno
, szenie następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego 

Akadem;i na wnio.sek P,r.ezydium. Uchwala podle'ga zatwier
dzeniu p rzez Radę Ministrąw. , , 

Art. 29. 1. Każdy członek" Akademii ' jest €złonkiem . jed
nego z jej wydzi ałów zależni e od swojej specjalności nauko
wej . Mo~e on brać udział w pracach innych wydziałów, 
jednakże bez prawa głosowania w sprawach organizacyjnych ' 
i personalnych. 

2. Przy wyborze członka Akademii Zgromadzenie Ogólne 
rozstrzyga o jego przynaJeżnosci do jednego z ' wydziałów. 

Art. 30. Wydział bierze bezpośr~dni udział w pracach 
nad rozwojem nauk obj ętych właściwością wydziału, ' 'spra
wuje ogólne kierownictwo i nadzór naukowy i organizacyjny 
nad placówkami. komitetami i komisjami naukowymi i1ależą
cym i do wydziału, tudzież nnd społecznymi ihstytucjami nau- _ 
kówymi poddanymi opie{:e w ydziału oraz wykonuje inne za
dania zastrzeżone do 'wła ściwości wydziału w przepisach 
u stawy 1. statutu Akademii lub zlecone przez Prezydium Aka- ' 
demii. 

Art. 31. 1. Sekretarz wydziału Akademii kieruje bieżą, 
cymi praci'mi wydziołu, zwoluje jego sesje plenarl)e i prze
wodniczy na nich . przygo~owuje materiały obrad i- wykorluie 
uchwały sesji plenarnych wydzia łII ; jak również uchwały 
Prezydium i Sekretariatu Naukoweuo Akademii odnoszące 
si ę : do wydziału. ( 

2. S~kretariat Nauko~y 'Akademii możepowołaf' jedneqo 
lub więcej zastępców sekretarza wydziału spośrÓd silinodziel
nych p racowników nauki . 

3, Sekretarz wydziału wykonuje swoje zadania ' pr~y po
mocy swoich zastępców oraz sekretariatu naukowego, wydzia-
łu, którym kieruje. . ' 

4 . W skład sekretariatu n iliJkowego wy~z~alu wchodzą: 
l) sekretarz wydzialu jako przewodniczący, 
21 zastępcy sek retarza , , 
3) członkowie Akademii wybrani przez wydzial; wy'rłzi a', 'mo

że wybrać w razie potrzeby tilk7e samodzielnych pracow
' nik';w nauki nie będących członkami Akademii. 

Art. 32. 1. Jako organy pomocnicze dla wydziallJ lub 
,bezpośrednio dla Prezydium A kadem ii w zakresie poszczegól
nych dyscyplin, ich grup lub ' sZc:ZególnY<;1l z~:9adnieÓ-n~ uko- .
wych tworzy s ię kom itety naukówe: . " 

, 2.' Zasady tv.iorzenia komitetów i ich składu, spósÓb po
'·woływaTlia członków oraz :Zflkr es i tryb ich rl'zialania określa, 
statut :Akademii i regulaminy wydane na podstawie st<:tutu'. ' 

Aft.. 33. 1.' , Akademia organizuje ' i prowadzi :sieć w.ł<l'i
nych pla:::ówek nankowych, które działają ' w ' obrębie właści
w}'fh wydzialórv .Akademii,a wyjątkowo bezp.ośredp.io_ przy 
Prezydium Akademii. / ' 

2., Placówki naukowe tworzy się 'na podstawie uchwały 
Prezydium Akademi i na wniosek Sekretariatu' NaUKowego. 

,Utworzenieióstylutu. naukowego wyrilaga zgOdy Rady Mi· 
nistrów. 

3. W każdej- placówce naukowej działa rada naukowa. 
4, Nazwy poszczegf51nych placówek naukowych, ich orga

nizację ' oraz :z.akres dzialania określają statuty nadawane. 
przez Sekret,ariat Naukowy Akarl e mii. 

AFt. 34. ' "W - ohrp,bie Akademii , mogą być Di\ podst wie 
uch,waly Prezydium Akademii tworzone biblioteki naukowe, 
archiwd r ośrodki doku/mentacji naukowej i inne - pomocnicze , 
u rządzenia naukowe i ,techniczne , których naz-wy, organizację 
oraz zak res dziaJilnia okr'eśl'ają statuty nadawane przez Sekre-
tar iat Naukowy ' Akademii. I 

Art. 35. 1. Placówki naukowe Akademii, które .w zakr'e
sie obsady przez samodzielnych pracowników nauki odpowia
dają ' warunkom· określonym przez Radę Ministrów w drodze 
rozpo,rządzen i a, mają prawo - ' w trybie i na zasadach przewi
dzianych tym rozporządzen iem - nadawania stopni nauko- ' 
wych doktora i docenta określonych w ustawie o szkołach 
:wy:iszych; 
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2.1 -Placówka naukowa Akademii może nada~ać stopień 
kowy tyłk6 w zak"fesie tej ' gałęzi nauki lub dyscypliny 
kowej, która stanowi główny kierunek jej prac badaw-
ch. ' 
3. Wykaz placówek nal'kowych Akademii upraw nionych 

, do nadawania stopni naukowych ustala Prezydium Akademii. 
Art. 36. 1. W celu ' wzmożenia pracy naukowej w po

sz zególnych ośrodkach kraju Akademia może tworzyć swoje 
ter nowe oddziały, skupiające 'członków Akadelilii czynnych 
,w danym ośrodku. 

2. Powolanie oddziału Akademii wymaga uchwały Zgro
ma zenia Ogólnego zatwierdzonej p.rzez Radę Ministró~. 

3. Organizację i 'zakres działania oddziału ustala statut 
walr)ny przez Zgromadzenie Ogólne i zatwierdzony przez 
ę- Ministrów~ , 

D z i a ł IV. 

PI acownicy AkademiI. 

Art. 37. ' L Do kwalifiKowania' i zatrudnian,ia pracowni
nau ki Akademii. do ustalania ich · obowi<IZków i praw 
do ich odpowiedzialności dyscyplinarnej mają odpowied
zasŁosowanie ' przepisy o Pracownikach nauki w ustawie 

o s kola·: h wyższych . 

. 2. Przewidziane w , ustawie o szkołach wyższych upraw-
n ie ia: " 

1 I J ministra - przysługują SEkretarzowi Nilukowemu 'Aka
demii, je~li' niniejsza ustawa 'lu b statut Akad,emii nie sta
nowi inaczej, 

2) senatu - przysługują wydziałowi Akademii, 
3) rady wydziału - przysługUją radzie naukowej placówki 

Akademii, ' " 
4) f€ktora - przysługują sekretarzowi wydziału. 

3, Przepisów o Radzie Glównej zawartych w ustawie 
os kolat'hwyż~zych nie stosuje s i ę w Akademii. 

, Art. 38. Sekretariat Naukowy Akademii: 
1) powołuje 90centów etatowych na w niosek rady nauko

wej, ~właś.cLwej płacówki ,. po ,zasięgnięciu opinii, sekFe~ 

fadaŁu ·ni:lukowego wydziału, 
2) określa w porozumieniu z Ministrem 'S-zkolnictwp ' Wyż

szego zasady i tryb wysuwania kandydatów na profesó-
row.z,vyczajn,ych i nadzwyczajnych'. " . 

3) przedstawia, Prezesow.i Rady Ministrów wnioski w spra
wie powolania przeZ' Radę Państw'a, 'n'a stanowiska p rofe
sorów zwyczajnych i nadzwyczajnych, 

4) ustala 'obowiązkowy wymiar zajęć pracowników nauki. 
oŚ} ustała brzmienie i tryb składania przez pracownika ' nauki 

, ślu,bowania przy pierws~ym jego powołaniu. 
, Art. 39. Wniosek Sek-Ie!ariatu Naukowego Akademii 
o p w'oian i,e na stanowisko, profesora zwyczajnego lub nad
zw, czajnego może być przedstawiony po uzyskaniu pozytyw-

, nej opinii Komisji Kwalifikacyjnej. 
Art. 40. 1. Komisję Kwalifikacyjną tworzą priewodniczą

cy członkowit> powołani przez Prezesa Rady Ministrów sp 0-

srp .. samodzielnych pracowllików nau)d na,. wniosek Pre
,zy'd uni Akademii przedstawiony w porozumieniu z .Ministrem 
SzJ( InicŁwa Wyższego. --

2. Organizację i tryb działania Komisji Kwalifikacyjnej. 
usta a ' regul.amin nadć,my przez Radę Ministrów. 

3. ' Zwierzchni nadzór nad działalnością Komisji Kwali
fika yjnej sprawuje Prezes Rady Ministrów. 

It. 41. Pracownik nauki powołańy na podstawie nomi
w szkole wyższej lub w innej instytucji może być za

iony na stapowisku pracownika nauki w Akademii jedy
nie a 'podstawie umowy o pracę zawartej na podstawie 
uch ,aly Sekretariatu Naukowego Akademii. 

h. 42. Rada Ministrów określi w drodze rozporządze.nia 
izację władz dyscyplinarnych, ~osób ich powoływania , 

tryb postępowania dyscyplinarnego" wykonywaniJ kar. dys~ 
cyplinarnych oraz ich darowania IZBtarcia. 

Art. 43. 1. Przy prowadzeńhl prac naukowo-badawczych 
Akademia może zatrudniać pracowników techniczno-badaw
czych w drodze umowy o pracę zawartej na podstawie uchwa~ 
ły Sekretariatu Naukowego Akademii. 

2. Na stanowisku pracow!lika techniczno-badawczego 
może być zatrudniona osoba, która ukoń ~zy ła studia wyższe 
'i posiada poważny dorobek pracy za wodowej. 

Art. 44. Rada Ministrów okreś li w drodze rozporządze
n ia warunki zatrudniania ' p racowników techAiczno-badaw
czych. wymagane kwalifikacje, wysokość uposażenia oraz za
sady zaszeregowania. 

Art. 45. 1. I Do kwalifikowania (zatrudnjania w Aka~ 
demii b ibliotekarzy dyplomowanych, ustalan ia ich obowiąż
k,ów i p raw mają odpowiednie · zastosowanie przepisy o biblio
teka rzach dyplomowanych w ustawie o szkołach wyższych. 

2. Powolanie w drodze mianowania starszych kustąszy 

dyplomowa'nycbi kustoszy dyplomowanych następuje ' na 
podstawie u ch\v'ały Sekretariatu Naukowego Akademii na 
wniosek kierownika biblioteki po zasięgnięciu opinii sekre
tarza właściwego wydziału . 

3. Powolania w drod'ze mianowania adiunktóJ7 biblio
tecznychiasystentów . bibliotecznych dokonuje: 
. 1) w , bibliotekach placówek naukowych - kierownik pla

cówki. 
2) w bibliotekat::h czynnych przy Prezydium Akademii -

k iermv nik bibliofek-i, 
3} 'w bib:iotekach czynnych przy wydziałach - sekretarz 

właściwego wydziału. . 
4. Sekretariat Naukowy Akademii określa' w porozumie

niu z Mini<;trem SzJwlnichva Wyzszcgo szczegółowe warunki, 
jakim powin ni odpowiadać kandydaci na bibliotekąrzy dyplo
mowanych. ja k równi,eż zasady i tryb składania egzaminów 

"bibliotekarskich 
Arl. 46. Zasany uposażenia ' oraz uprawni enia dyplomo

.wan.ych p; acowników dokumentacji" naukQwej" jdk również 
tabe l ę stanowisk pracowników' 'administracyjnych zatrudnio

,nych Y'ł Akademii. kwalifikacje wym}lgane do zajmowania 
"poszczególnych stanowisk i wysokość związanego ze stano
wiskiem uposażenia okr,eś\a .Rada' Ministrów w drodze rozpo- , 

' rządzenia, /' 
Att. 41. Dla wykonywania s\iioich ' zadań Akademia mo~ 

że zatrbdniać oprócz prac'owni ków wymię.nio~ych w ppprzed
nich arty.kułach również inne' ka'iegorie pracownikÓw na ,pod-

'. stawie umowy o pracę . 

Art. 48. \V sprawach nie unorm owanych niniejszą llstawą 
dó pracowników Akademii śtosuje się odpowiednio .przepis y 
o 'Państwowej s!u-zbie cywilnej . 

,-,D z i a ł V . . 

, Pru'pisy przejściowe I końcowe. 

Art. 49. 1. Dotychczasowi ,członkowie rzeczywiści , ko
respondenci i zagraniczni pozostają członkami Akademii w 
Tozumieńiu niniejszej ustawy . . 

2 . . DotychezasowL czlonkowie tyttilaTłli Akademiikorz.'y
stają nadal z <;Iotychczasowych' uprawnień. 

Art. 50. ' Osoby będące w dniu wejścia w żyde mmeJ-
' szej usta·.vy samodzielnymi' pracownikami nauki w Akademii 
zachowują zajmowane--- stanowiska samodzielnych pracowni
ków nauki i mogą być powoływane na stanowiska , profesora . 
nadzwyczajnego i zwyczajnego, chociażby nie posiadały stop-
nia ~aukowego docenta. ." . 

Art 51. O soby zatrudnione W dniu wejścia w żyde ni
,n iejszej ustawy na stanowiskach zastępców profesora W. Ak'ł
demii mogą w okresie do dnia 30 wrześni,a 1961 r . zachowac 
te stanowiska. 
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. Art. 52. Osoby będące w . dniu wejścia w :!ycie niniejszej 
ostawy pomocniczymi pracownikami ' nauki w ', Akademii za
(howują zajmowane stanowiska do dnia 30 września 1962 r. 

~rt.53. · 1. Sprawy dotyczące . nadania tytułów nauko
"'ych 'pr0fesora nadzwyczajnt:!go i profesora I zwyczajnego, 
&kierowane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 
40 Centralnej Komisji Kwalifik~cyjnej, zostaną fozpatrzone 
na podstawie 'przepisów dotychczasowych. 

2. Przepis art. SO stosuje się odpowiednio do osób, które 
uzyskały tytuly naukowe zgodnie z ust. 1. 

Art. 54. Komisja Kwalifikacyjna~ o której mowa W FUt. 40, 
przejmie wszystkie funkcje Centralnej Komisji K walifil~acyj
nej . dzialajiWej dotychczas na podstawie ustawy z dnia 
15 grudnia 1951 r . o .szkolnictwie wyższym i o pracownikach 
nau-ki (Dz. U. z 1956 T. Nr 45, poz. 265) w zakresie instytu
tów -naukowych (naukowo-badawcxych} iitniejących poza 
Akademią · i szkołami wyższymi. .," 

Art. 55. 1. Tracą moc· wszystkie przepisy w ' przedmio
tach· unormowanych niniejszą ustawą, w szczególności: 
1) ust.awa z dnia 30 października 1951 r . o Polskiej Akade-

mii Nauk (Dz. U. ' Nr 57, poz. 391), ' . . 
2) w zakresie dotyczącym Polskiej Akademii Nallk - art. tSi 

ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkó·lach wyższYch ' 
(Dz. U. Nr 68, poz. 336). ' 

2. Do czasu wydania ,przepisów w'yk()nayu:zych przewi
dzianych w niniejszej uslawie zachowują móc przepi~y wy
konawcze wydane na podstawie ustawy . z dnia 30pażdzier
nika 195\ r. o Polskiej Akademii Nauk/Dz.' U. Nr 57, poz. 
391) z'e zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy. 

Art. 56. Ustawa wC,hodli w i 'ycie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Pań!;twa: -A. 'Z(JwadzId 

Sekretarz Rady Państwa: J. HOlodeckl ' 

6S 
USTAWA 

. % dnia ·H lutego .t960r. 

, o ' organizacji sPJ'i'I~ kultury fizycznej turystyki •. 

. Art I. 1. Tworzy si~ Główny Komitet Kultury Fizyc:znej 
l Turystyki, zwany Qalej Komitetem. • 

2. Komitet działa przy Radzie Ministrów i jest central
nym organem administracji państwowej w spra~ch kultury 
f.izycroej I turystyki. 

- Art. 2. t. Zadaniem Komitetu jest stwarzanie warunków 
prawidlow~go rozwoju kultury fizycznej i turystyki oraz kie
rowanie sprawami kultury fizycznej i turystyki'. 

2. Komitet współdziała w .zakresie swoich zadań z maso
wymi organizacjami społecznymi, a w szczególności ze zwierz-o 
'kami zawodowymi, organizacjami .młodzieżowymi i spółdziel
czymi. 

Art. 3. 1. Do zakresu dzialaniaKomiteŁu nale'~y w szcze
gól'nosci: 

1) ustalanie w ramachogółnej polityki Państwa kierunków 
( oraz planów rozwoju kultury fizycznej, krajoznawstwa 

ł innych form turystyki; 
:2) koordynowanie działalności wszelkich organów państwQ

wych, instytucji i orgąnizacji w zakresie spraw kultury ' 
fizycznej i turystyki; 

~) k.>ntrola i nadzór nad instytucjami i organizacjilmi w za
kresie kultury fizycznej i turystyki oraz związ,mej z tym 
działalności finansowej; . 

~). lozwiianie działalności w zakresie kultury fizycznej i tu
rystyki We wszystkich jej formach. .- I 

2. Rada Ministrów określi w 'drod2',e rozporządzeni·a szcze
gOłowyza.kres działania Komitetu oraz formy nadzoru ' miel' 
instytuch.mi i organizacjami. o 'których mowa w ust. 1 pkt 3. 

3. Zakresem działania Komitetu nie jest objęte wychowa-
n ie fizyczne w ·jednostkach wojskowych. 

, Art. 4. 1. Pleny zajęć przedszkoli oraz obowiązkowe pro
gramy naucza·nia. w' szkołach wszystkich typów powinny obej
mować wychowanie fizyczne. 

2. Zilkres i ·sposób nadzorowania wychowania fizyczne
go w przedszkolach i szkołach · wsżystkich typów ' olueśli w 
drodze ' za rządzeni.a Przewodniczący Komitetu w porozumie
'niu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów 
centralnych). . 

Art. 5 . . t. Komitet składa się z: 
l) 'Przewodniczącego, . 
2) zastępców p.rzewodniczącego/ • , 
3) przewodniczących rad działających- przy Komitecie (att. 6), 
4.) członków. 

2. 1) Uchwały Komitetu w sprawach zasCldniczyth. oheF " 
. mujących łącznie .zagadnienia kuHu-ryHzycznej iŁu

rystykI. podejmowane są na posiedzeniach ' plenar
nych Komitetu; 

2) uchwały Komitetu dotyczące tylko spraw. wychowa- ' 
nia fizycznego j sportu mogą być podejmowane 
przez Podkomitet Kultury Fizycznej; ,/ 

3) uchwały Komitetu dotyczące tylko !Wfaw ttirystyki 
mogą być podejmowane przez Podkomitet Turystyki. 

3. Organami Komitetu są: . .... 
I) Prezydium, 
2) Przewodniczący Komitetu .. 

Art. 6. Przy Komitecie działają jako organy doradcze: 
t) Rada \Vychowania Fizycznego, 
2) Rada Turystyki, 
3) Rada Sportu. 

Art. 7. Szczegółową organjzację, tryb działania i skład 
Kom.itetu, zakres i tryb działania oraz skład.. Poq:komitetQWi 
Prewdium Komitetu, jak równi.ez rad działających przy Ko-
mitecie określi statut nadany uchwałą Rady Ministrów. . 

. Art. 8. t. Przewodniczącego Komitetu i jego zastępców 
powołuje i odwołuje Prp.zes Rady Ministrów. .. 

2. Członków Komitetu i przewodniczących rad powołuje 
i odwołllje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodn~czą· · 
cego Komitetu. . 

Art. 9., L Terenowymi organami administracji państwo
wej ~w ,spJawach kultury fizycznej i turystyki są komit~tr 
kultury fizycznej i turystyki prezydiów wojewóązkich. rad na
rodowych (rad narodowych miast wyłączonych z woJewództw) 
oraz prezydiów powiatowych /mietskich) rad narodowych. 

2. Szczegółową organizację, skład i zakres działania tere
nowych komitetów ku.ltury fizycznej i turystyki , określi , Pre
~es. Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu .. 

Art. 10. t. Znos i' się: 
l } Głó,,?ny Komitet Kultury Fizycznej, 
2) Komitet dla Spraw Turystyki. 

2. Dotycp.czasowe uprawnienia Przewodniczącego · Cłów
neg.o KomitetlI Kultury Fizycznej i Przewodniczącego Komite
tu dla Spraw Turystyki przechodzą na Przewodniczqcego Ko
mitetu. 

3. Pracownicy Głównego ' Komitetu Kultury Fizycznej 
1 Komitetu d.la Spraw Turystyki przechodzą do pracy w apa
racie wykonawczym _K0!Ditetu._ -

'\. 
/ -


