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USTAWJL 

z dnia 31 marca 1965 r. 

o zmianie ustawy o szkołach wyższy·ch. 

Art. t. WusŁawie z dnia 5 listopada 1958r. o szkołacn 
'wyższych (Dz. U. z 1958 r. Nr 68, poz. 336, z 1960 r. , Nr 9, 
poz. :56, Nr 10, poz. 64 i z 1962 r. Nr 20, poz. 88) wprowadza 
się następujilce zffii,any ~ 

1) w tytule ustawy wyrazy "o szl'ołach wyższych"za.stę" 

puje .:'ię wyra'zami "o szkolnictw,ie wy.ższym"; 

2) art. 1 i 2 otrzymują brzmie~ie: 

"Art. 1. 1. Szkolnictwo wyższe obejmuje szkoły wyższe 
i wyższe szkoły zawodowe. 

2. Szkoły wyż~ze i wyższe szkoły zawodowe, 
aktywnie uczestniczą w budowie socjalizmu 
w Polsce Ludowej przez ksztalcenie i wy
chowywanie kadr inteligencji zawodowej , 
prowadzenie badań naukowych, rozwijanie 
i pieięgnowanie kultury narodowej, współ
działanie w rozwoju postępu technicznego. 

3. Szkuły , wyższe kształcą i wychowują kadry 
,wysoko kwalifikowanych spec jalislów, przy
gotowanych do wyk'onywania , zawodów wy
magających naukowego opanowania określo

nej dziedziny wiedzy, do pracy naukowej 
i dydaktyczno-naukowej. 

4. Wyższe szkoły zawodowe kS,ztałcą i wycho
wują kadry wysoko. kwalifikowanych specja
listów dla potrzebgospodar!<-i i kultury naro
ąowej według odrębr;tychprogramów naucza
nia . 

5. Ilekr~ć dalsze ,przepisy ustawy mówią o szko
le bez bliższego określenia , oznacza to z.arów
no szkołę wyższą, jak i wyższą szkolę zawo
dową. 

) 

Art. 2. t. Szkołę tworzy, przekształca i znosi l3,ada Mi
nistrów w drodze rozporządzenia. 

2. Rada Ministrów określa nazwę, siedzibę i kie
runek naukowy szkoły. 

3. Wyższa szkoła zawodowa może być organi
zacyjnie powiązana ze szkołą ' wyższą . 

4. Szkoła posiada o.sobowość prawną; nie doty
czy to wyższejsżkoły zawodowej powiąza
ne j organizacyjnie ze szkołą wyi.szą."; 

/ 

3) w art. 3 po ust. 1 d.odaje się ust. la w brzmieniu: 
"la. Nazwa wyższej szkoły zawodowej powinna zawie

raćekreśl€nie ; wyżS'la szkoła zawodowa lub in\łe 

określenie wskazujące charakter szkoły."; 

4) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu : 

"Art.3a. Nauczanie w szkołach może być prowadzone 
systemem studiów dziennych, wiećzorowycn ' 
lub zaocznych." ; , 

5) art. 4 otrzymuje brzmienie : 
"Art. 4. 1. ' Szkoły wyższe wydają absolwentom dyplomy 

ukończenia studiów 51 wierĆlz~jące ,uzyskan ie 
tytułu magistra, magistra-inżyniera , lekarza 
lub innego równorzędnego tytułu ustalonego 
przez Radę Ministrów w drodze rozponą

dzenia. 
2. Wyższe szkoły zawodowe i studia zawodowe 

w szkołach wyższych wydają absolwentom 
d yplomy ukończenia wyższe j ' szkoły zawodo
wej lub studiów zawodowych; z otrzymaniem 

• dyplomów może być połączone uzyskanie ty
tułów zawodowych, które określi Rada Mini
strów 'w drodze rozporządzenia. 

3. Minister Szkólnictwa Wyższego w porozumie
niu ' z zainteresowanymi ministrami ustala 
bliższe określenie tytułów, o których mowa 
w ust. 1 i 2, w zalp,żności od kierunku ukoń
c~onych studi('>w."i 

6) po art. 4 d .oda je się art. 4a w b rzm ieniu : 
"Art. 4d. 1. Wydzięły i inne . jridnostki organizacyjne 

szkół wyższych, które odpowiadają warun-
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"kom określonym w przepisach o stopniach 
naukowych i tytułach naukowych, mają pra
wo · naąawania stopni\ naukowych na zasa
dach określonych w tych przepisa.ch. 

2: Szkoły wyższe, których jed;:ostki· organiza
cyjne uprawnione 'są do nadawania stopni 
naukowych, mają prawo nadawania tytułu 

honorowego .doktora honoris causa. 
3. Tytuł honorowy doktora honoris causa mo

że być nadawany osobom sz&zególnie zasłu
żonym dla rozwoju nauki, kultury' i gospo
darki narodowej, jak również wybitnym za-

, g~anicznYlIl uczonym i . męż.om ~tanu. 

4. Tytuł . hori!J.~o'YY d.oktq~a h~noris causa na
daje sepa~ ;za . z99dą ,Ministra Szkolnictwa 

. -VV:yżs:z;ego .. " ! 
]) ~ art. 5: . 

. a) ·w llst. .. 2 pkt 4" wyrazy .,placówkami naukowymi" za
, stępuje ,ię wyrazem "instytucjami''., 

b) w ust. 7 wyrazy "art. 4 ust. 3, arL 5 ust. 2 pkt 1-5 
i art. 18 ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 pkt 1, 
2,4 i 5", .' 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
,,8. Rada Ministrów. może w .drodze rozporządzenia 

poddać szkołę nadzorowi inn ego ministra lub in- '. 
11ego naczelnego organu administracji państwo

we j, niż to . wynika z przepisów ust. 1 i 6; prze
pis ust. 7 stosuje się odpowiednio."; 

8) w art. 6: 
a) w lrst. 3 pkt 4 wyrazy "placówkami na'ukowymi" za· 

stępuje się wyrazem "instytucjami'.', 
b) dodaje srę ust. 6 w brzmieniu: 

,,6 . . Udział Rady Głównej ' w nadawaniu stopni nau
kowych . i tytułów naukowych określają przepisy 
o stopniach naukowych i tytułach naukowych."; 

9); tytuł dzialu II otrzymuje ' br zmienie: "Ustrój szkoły"; 
10) w ' tytułach rozdziałów ' 1-3 dZIału II skreśla się wyraz 

"wyższej";" 
11) art. 8-11 otrzymują brzmienie: 

, ."Art. 8. 1. Szkoła' może byĆ ' szkołą' yvielowydziałową 
lub Jednowydziałową. 

2. W:yóziąły są · jednostkami organizacyjnymi 
pracy naukowej i dydaktycznej; wydziały 

odpowiadają głównym dziedzinom stuciiów, 
a wyjątkowo '- grupom pokrewnych specjal
ności w danej dtledzinie studiów. 

3. Wydziały mogą ' być dzielone na q.ddziały lub 
sekcje. . 

Art. 9. Jednostkami organizacyjnymi pracy naukowej 
i dydaktyczno-wychowawczej sąw szkole wyż~ 
sze j ponadto: 
1) instytuty, 
2) kiltedry, 
3} samodzielne zakłady, 

4) zakłady (kliniki) stanowiące jednostki pomoc
nicze , 

,5) laboratoria, pracownie, stacje .badawcze i do
świadczalne; biblioteki, ogrody botaniczne, 
muzea, obserwat.oria i inne, 

6) studia specjalne. 
Art. IQ. 1. Jednostki organizacyjne, wymieniOne wart. g 

mogą być tworzone w ramach wydziału albó 
ja ko jednostki 'pliędzywydziałowe lub poza

· wydziałowe. 

2. Instyt ut y, zakłady C inne .iedno~tki organiza
cy jne mog ą być również tworzone : 
1) jako jednostki międzyuczelniane lub 
2) jako je~nostki dżialające w powiązaniu 

. z placówkami naukowymi Pcilskiej Aka
demiiNauk, instytlltami oaukowo-badaw
czyini, ' zakładapli produkt yjnymi lub in
n ymi instytucjami państwowymi albo 
społecznymi. 

3. Wydziały 'i inne jednostki organizacyjne, 
mogą być tworzone także poza siedzibą 
szkoły. 

Art. 11. 1. W szkołach w rama.ch wydziału lub poza 
wydziałami mogą być prowadzone stHdia dla 
pracujących, studia zawodowe, podyplomo-. 
we studia i kursy doskonalenia zawodowego, . 
studia doktoranckie oraz inne studia i kursy 
specjalne. . 

, . 2. Studia i kursy mogą być rÓwI).ieżorganizo
wane jako samodzi,eine placówki typu nau
kowo-dydaktycznego. . Studia . i kursy jako 
~amodzielne pla c;; ó\'l~i typu naukowO-dydak
tycznego t,worzy, ' oj(r~la ' ich strukturę ' i or- ' 
ganizację oraz znosi Rada Ministrów w dro
dze rozporządzenia,"; 

12) art. 12 i 13 skreśla się; 

13) w art. 14: 
a) w 11St. 1 wyra zy "oraz ma" zastępufe się wyrazami 

"i może mieć",. ' 
b) w ust. 3 skreśla się wyrazy "na zasadach ustalonych 

w statucie s.zkoly"; . 

14) art. 15-18 / otrzymują brzmienie: 
"Art. 15. 1. Jednostki organizacyjne szkoły wyższej 

wymienione wart. 8, g,art. 10 usL 2 pkt l, 
art. 11 ust. 1 i art. 14 tworzy, przekształca 

i znósi Minister na wniosek lub po zasięg
nięciu opinii senatu; w zarządzeniu o utwo
rzeniu jednostki określa się jej szczegółowe 

'zadania. oraz .pó"dporządkowanie. 

2. Utworzenie, . prżekształcenie" lub zniesienie 
jednostki organizacy jnej określonej wart. 10 
ust. 2" pkt 2 oraz określenie zasad powiąza
nia następuje ha podstawie porozumienia 
:zainteresowartych naczelnych organów admi
nistracji państwowej i instytucji. 

3. Minister może na . za~adach przez siebie 
. ustalonych upoważnić rektora do tworzenia, 
przekształcania i znoszenia jednostek orga
nizacyjnych, określonych wart. g pkt 3-6 

~ oraz wart. ' 14 ust. 2. . 

Art. 16.W -c;:elu zbadania efektywności nowych form 
organizacji nauki i nauczania Minister może .po 
zasięgnięciu opmll senatu i Rady GŁQwne j 

wprowadzić w · poszczególnych szkołach wyż 

szych' strukturę organizacyjną odmienną ad 
ustalonej w niniejszym rozdziale. 

Art. 17. Jednostki organizacy jne wyższej szkoły / zawo
dowej, zasady ich tworzenia, zakres ich zadań 
ora z podporządkowani'e określa Minister. 

Art. 18. Szli-oły posi:adają jędnostki administracyjne; go· · 
spodilLcze i usługowe."; .. . 

15) po art. 18 dodaje się art. 18a: 
,!Ar~. J8a. Szczegółową organizację szkoły wyższe j może 

określić statut uchwalony przez senat i za
twierdzony przez Ministra."; 

16) w art. 20: 
a) w ust. 2, 3 i 5 po wyrazie "szkoły" i "szkole" dodaje 

się wyraz "wyl.sze j", 
b) w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie : 

,,6) dokonywańie rozdzialu środków budżetowych 
_. mi ędzy · jednostki organizacyjne szkoły wyższej 

oraz k,ierowanie administracją gospodarką ' 
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szkoły wyższej i dysponowanie środkami ma
terialnymi w ' ramach obowiązujących przepisów 
i zgodnie z wytycznymi i zarządzeniami Mi
nistra." f ' 

17) wart. 21: 

18) 

a) ust, 2 i 6 skreśla się, 

b) w ust. 3 po wyrazie "docent" dodaje się wyraz "eta-
towy", 

c) U5t. 5 otrzymuje brzmienie : 
,,5. Wyboru rektora dokonuje się w maju tego roku, 

w którym kończy się kadencja rektora; d zień 

1 września jest początkiem, a dzień 31 sierpnia
końcem kadencji rektora.", 

d) ust. 7 otrzymuje brzRlienie : 
,,7. Jeżeli stanowisko ~ rektora zwolni się w czasie 

trwania kadencji, dokonuje się w ciągu miesiąca 
wyboru nowego rektora na czas do końca ka
deńcji poprzedniego rektora , Wyboru ' noweg o 
rektora nie dokonuje się, jeże'li do końca kade n
cji poprzedniego rektora pozostaje okles nie 
przekraczający 6 miesięcy; funkcje rektora wy
konuje w ' tym czasie prorektor, a jeżeli jest 
dwóch lub więcej prorektorów - ,prorektor wy-
znaczony przez senat."; 

wart. 25 usi. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Za zgodą Ministra można powolać dwóch lub wię

cej prorektorów; w t ym przypadku podziału czyn
ności iniędzy nimi dokońuje rektor."; 

- 1'9) w art. 26: ' 

20) 

,a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Do , zakresu działania senatu należy w szczegól-

ności: 

1) występowanie z inicjatywą i wypowiadanie 
opinii we wszystkic;h sprawach dotyczących 

,organizac ji i rozwoju szkoły wyższe j oraz jej 
funkcjonowania w zakresie naukowym, gy
daktycznym: i wychowawczym, 

2) rozpatrywanie sprawozdań , rektora, czuwanie 
nad realizacją ' zadań szkoły ' wyższej i jej 
jednoste k or,ganizacy.jnych oraz ocena w yni-
ków ich pracy" .-

3) za twierdzanie uchwał rad wydziałów w spra
wach r,ealizacji planów studiów i programów 
nauczania; 

4) czuwanie nad d ziałalnością wychowawczą 

szkoły oraż zaspokajaniem potrzeb kultur.l
nych i bytowych młodzieży studiującej, ./ 

5) uchwalanie projektu budżetu szkoły wyższej 

i ' opiniowanie pro jektów rozdziału środków 

budżetowych między wydziały i pozawydzia
ł o"ve jednostk i org arrizacy jne , 

6)-występowanie z 'wnioskami ' lub opiniowanie 
wniosków rad wydziałów i rad innych jed
nostek organizacyjny ch w sprawie obsadza
nia stanowisk kierowników jednostek orga
ni zacyjnych szkoły, wyższe j, 

7) wydawanie opinii łub występowanie z wnio
skami w sprawie powoływania na , stanowiska 
profesorów i docentów etatowych, 

8) czuwanie nad rozwojem młodej kadry nauko
wej.", 

b) w ust. 3 po wyrazach (,rady wydziału" dodaje się 
,wy razy "lub rędy inne j jednostki organizacyjnej"; 

art. 28 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 28. 1. W skład senatu wchodzą : rektor. PIorekto

(zy, dziekani, po jedny m przedsta wicielu 
każdej rady _ wyd ziału , d y re l~tor bibliote ki 
główne j, ' dyre ktor administracyjny oraz 
przedstawiciele następujących dwóch grup 

pracowników naukowo-dydaktycznych: 
'l) wykładowców, 
2) adiunktów, starszych asystentów i asy-:. 

ste ntów. 
2. Za , zgodą Ministra senat może powołać do 

swojego składu także kierowników wszy s t
kich lub niektórych międzywydziałow ych 

i pO,zawydziałowych Jędh'ostekorganizaty j-
nych; " 

3. Liczbę przedst.awicieli wy mienionych w 
ust. 1 grup pracowników naukowu-dydak
tycznych w granicach od 2 do 8 łączn ie 

określa rektor, biorąc ' przy tym w szczegól
ność i pod uwagę liczebność , tych grup w 
danej szkole wyż'szel ' 

4. W szkołach wyższych jednowydz iałowych 

do senatu zamiast j e dnego przedstawicie-Ia 
rady wydziału wchodzi 3 przedstawicieli ' 
t e j rady oraz jeden lub dwaj przedstawi
ciele. pośzc zególnych- grup pracownikuw 
naukowo-dydaktycznych, o których mowa 
w ust. 1. Liczbę przedsla'wicieJi poszczeg ól
nych grup pracowników naukowo-dydak
tycznych ' okreś la rektor, kierując się prze- ' 
sIankami określonymi w 'ust. 3. 

5. Wyboru , przedstawicieli rad wydziałów 
i w ymienionych w ust. 1 grup pracownikow 
naukowo-d ydaktycznych dokonuje , się có 
dwa lata przed końcem roku szkolnego; w 
miarę poti'zeby dokonuje się wyborów 
uzupełniających do upływu okresu· dwule t
niego, 

6. W posiedzeniach i pracach sena tuucuist
niczy przedstawiciel zakładowej organizacji 
związkowej. 

7. Za zgodą rektora w posiedzeniach se natu 
mogą brać ~dział ' również inn e osoby zę 
szkoły wyższej lub spoza s'tkoły,"; 

21) w art. 30: -
a) w ust. 1 wyrazy "pomocniczych pracowników nauk i" 

,' zastępuje się wy razami "rozwoju m.łodej kadry nau
kowe j", 

b) ust. 2 skreśla się; 

22) wart. 31 ust. 5 dodaje się pkt 7 w brzmieniu : 
,,7) dokonywanie rozdzia łu srodków budżetowych mię~ 

dzy katedry i inne jednostki organizacyjne wy
d ziału,"; 

23) w ,ar t. 32: 
a) w ust. 1 wyrazy "lat 2" zastępuje się wyrazami 

"lat 3", 
b) w ust. 2 wy razy "art. 21. ust. 4-8" zastępuję się w y

razami "art. 21 ust. 4, 5, ,7 i 8"; 
24) wart. 34 : 

a) ust. 2 i , 3 otrzymują brzmienie: 

, ,,2. Do zakresu działania- rady wydziału ' należy w 
szczególności : 
1) występowanie : z inicjatywą i wypowiadanie 

opinii we wszystkich sprawach dotyczących 

rozwo ju i organizacjiwycl zialu i jego funk
cjonowania w ' zakresie naukowym, dy dak
t ycznym i wychowawczym, 

2) czuwanie nad realiza cją zadań wyd ziału, roz
pa trywanie sluawozclań pos7.czególn ych k a
tedr i innych jednost ek org anizacyjnych, 
wchodzących w skład wydziału .' oraz ocena 
w ynik ów ich pracy, 

3) ' Uchwalanie szczegółov,rych pr~ramów naucza
nia, 

" <,1 
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4) koordynowanie planów , naukowo-badawczych ' 
kątedr i- ocena )ch reallz;ącJi, 

5) czuwanie nad rozwojem młodęj kadry nauko-
~ ! :w.;ej _wy4zi~ł!l ,,:"Qrąz ,_ wyda~anie opinii lub 

~zgłaSzariie wruoskó:ww sPrąwiepowoływaniti 
i 'zwalniania, :,adiunktów, starszych asystentów 

, j ąsy~'eiitow, ' ' 
6) cz,ll~an~e nad przebiegiem , praktyk, studen

ckich, 
7) czuwanie nad działalnością wychowawczą 

wydziału oraz zdspokajaIliem kulturalno-by
towych potrzeb młodzieży studiując.ej. 

8) .'po,d.ęj~n.8wa,n.-i~u~h~,a~ . w,, ~'pnlwie powierzania 
",-,'_,'" ' zle,conycp. zajęć, dy~ł\tyc~nych osobom ,spo-

';' ", ~~ ' W)(d~fa.łu:~- ,: ~' , ::-'-": ' 

.25) 

26) 

9) wypowiadanie opimi lub zgłaszanie wnios
ków w sprawię obsady stanowisk kierowni
'k~w )es:1no~t,ek " orgaIltzatyjnych' wydziału, w 
sprawie , powoływania n,a stanowiska profe
sorów, docentów etatowych i wykładowców, 

10) op~niowanie projektów rozdziału środków bu- o 
dżetowych między poszczególne katedry i in
nejedn'ostlh ' otgarihacyjhe wydZi,llu, 

" 11) występowanie z wnioskami ' lubwypowiildanie 
oQinii w spra:wach twoi-zenia, przekształcania 
i znoszenia katedr, oraźinnych jednostek 
organizacyjnych wchodzących ' w ' skład wy
działu ' oraz w -sprawacllóbśadzania stanowisk 
kierowników tych jednostek. 

3. Udział rady wydziału w uadawaniu stopni nauko
wych i tytułów naukowych określają prz,episy 
o stopniach naukowych , i ' tytułach naukowych.", 

b) w ust. 5 po wyrazach "W stosunku , do" dodaje się 
wyrazy "międzywydz!ałowych i"; 

w art. 36: " ' , 

a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie: _ 
,,1. W skład rady wydziału wchódzą: dziekąn, pro

dziekal}(, profesorowie) docenci etatowi, kierow
nicy naukowych i dydaktycznych jedno.stek 
organizacy jnych wydziału oraz przedstawiciele 
następujących gru.p ' 'pracowników n:aukowo~dy
daktycznych wydziału: ' 
1) ' wykładowc'ów, 
2) adiunktów, starszycl,1 asystentów i asystentów. 

' 2. Liczbę - przedstawiCieli wymienionych w ust. 1 
grup · pracowników naukbwo-dydaktYGznych . Vi. 
granicach od 2 do 8 łączriieokreśla rektor, bio
rąc przy tym w szczególności pod uwagę liczeb
ność tych' grup na danym wydziale. 

3: Przepisy ' art . 28 ust. 5 stosuje się odpowiednio; 
4. W posiedzeniach.i pracach rady', wydziału uczest-

niczy przedstawiciel zakładowej' organizacji 
związkowej.", 

b) w ust. 5 skreśla ~ię wyrazy "stały" i "będący samo
dzielnym pracownikiem nauki", a po · wyrazie "szko
ły" dodaje się wyraz "wyższej", 

c) ust. 6 skreśla się, . 
d) w. ust. 7 po wyrazie "szkoły" dodaje się wyraz 

"wyższej", , 
e) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: ,. 

,,8. ,!łada wydzi<;lłu" w której skład wchodzi więcej 

.niż , 1.5 członków, ·może ' za zgodą rektora prze
kazać, załatwia~'lie :W' jej imieniu określonych 

.spraw zespołom . składającym się z osób wybra-
nych spośród .członków rady wydziału."; 

art. 37 ot~zy.mujebrzmienie: 
"Art 37. L Senat moie . powoiywać rady oddiiałów, 

sekcji. instytutów i st\Jdiów. 
?-. W między wydziałowych pozawydziało-
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wych .instytutach ' i innych jednostkach 
o~9ai,li~acyjnYch uprawnionych do naclawa

' nia stopni naukowythsenat pO\'1ołuje n ~y 
naukowe. 

3 . . Skład i zaI!:res działania rad, o któryc,h 
mowa · w ust. 1 i 2, określa senat; senat 
może przekazać radzie międzywydziałowej 

lub pozawydział6wejjednostki organizacyj
,nej wszystkie ' lub niektóre ' kompetencje 
rady wydziału, 9dn9szące się do tych jed~ 

. nostek. ' 
4. Przepis art 36 ust. 8 stosuje się odpowied

nio do rad określonych w ust. 1 i 2. 
p: :, Z~~a<;ly ';' p(),w~łi,~~~ia Błd, '" ~ , których mowa 
. . ' .. W C u.st. .1 'i 2, okrEiśla lViinister.H; 

27) wart. 39: ··' ,/"""... . , 

a'j w ust. 2 wyrazy "samodzielny ' pracownik riauki" za
stępuje się wyrazami "profesor lub doće,nf etatowy;. 
a -w przypadkach wyjątkowych uzasadnionych sy
tuacfą kadrową śzkoły wyższej , kierownictwo kate
dry może ' byC; powierzone na czas określony starsze-
mU wykładowcy", . 

,hl w ust. 3 wyrf1ZY "w art. 128 ust. 2 { 3" skreśla się, 
c) w ust. 4 . po wyrazie, "szkoły" dodaje się wyraz 

"wyższej", 
d) dodaje się ust. 5-7 w brzmienil,l: 

,,5. W wyjątkowych przypadkach Minister z własnej 
inicjatywy mOŻe powołać kierownika katedry,,, 
dyrektora instytutu i dyrektorę biblioteki głó~
nej po zasięgnięciu opinii Rady Głównej, 

6. W . wyjątkowych przypadkach na stanowisko , 
dyrektora biblioteki głównej można powołać 

osobę, która nie odpowiada warunkom określo~ 
Dym w ust. 3, lecz posiada dostateczne przygo
towanie dla . wykonywania funkcji dyrektora 
biblioteki głównej. 

7. Przy powoływaniu na funkcje -kierowników (dy
rektorów) niektórych jednostek organizacyjnych 
Minister może zarządzić przeprowadzenie , kon

. ,kursu ok~eślając jego warunki i przebieg."; 
28) po art. 39 dodaje -się art. 39a, 39b i 39c w brzmieniu: 

"Art. 39a 1. Wyższą szkołą zawodową kieruje rektor, 
którego powołuje i odwołuje Mini.ster po 
zasięgnięciu opinii Rady Głównej, 

2. I0inister może na wniosek lub po zasięg-, 
nięciuopinii, rektora pow(j)łać i odwołać w 
trybie określ9nym w ust. 1 jednego lub 
więcej prorekto}ów. 

3. Przepisy art. · 20i 25 ust. 1 i 2 stosuje się 

odpowiednio do zakresu działania rektora 
i prorektora wyższej szkoły zawodowej. 

Art. 39b.1. W wielowydziałowej wy~zej szkole zawo
dowej wydziałerri kieruje ' dziekan, którego 
powołuje i odwołuje Minister na wniosek 
lub po zasięgnięciu opinii rektora, 

2. Minister może na wniosek lub> po zasięg

nięciu opinii rektor.a powołać prodziekana. 
3. Przepisy art. 31 i 33 ust: 1 stosuje się od

powiednio do Zakresu działania dziekana 
i prodziekana w wyższej siko,le zawodowej. 

4. Kierowników innych jedncstek organizacyj
nych wyż,s'zej szkoły zawodowej powołuje 
i odwołuje rektor, ' 

. Art. 39t. Minister określa w drodze rozporządzenia orga~ 
ny kolegiąlne wYŻ$,zel szkpł'y zawodowej, ich 
skiad, sposób powóływania ' oraz zakres ich 
działania."; " ' 

29) w art. 40: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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1,2. Dyrektor administracyjn.y' kieru je jednostkami 35) art. 50 skreśla się; 
administracyjnymi, gospodarczymi i usługowymi 36) art. 51 otrzymuje brzmienje: ', 

,' śzkoły w zakresie i w sposób ustalony przez rek- "Art. 51. 1. Dyplomy i tytuł;)' , uzyskane za g J;"anic ą mogą 
tora w oparciu o rozporządzenie wydane na podo być , uznane w ,w'odze '. nostryfikatji za rów-
stawie art. 44.", 110rzędne z dyplomami i ' ty.tulami " okr.eślo-

b) ust. 4 olrzymuje brzmienie: nymi w art~ 4. 
;,4. Dyrektora adminislccICyjnego powołuje i odwo- 2. Dyplomy i tytuły uzyskAne za , gl'anicą są 

łuje Minister ' na , wniosek lub po' z.asięgnięciu uznawane za równorzędne z d yplomami 
opinii rektora, a kwestora - !ektor 7,a zgodą i tytularni określonymi wart. 4 na zasadach ' 
Ministra,"; przewidzianych w umowach , międzynaro- ' 

30) art. 43 otrzym uje brzmienie: dowych. ' 
"Art. 43. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia darowizny lub 3. Minister Szkolnictwa Wyższego określi w 

za'pisu albo przyjęcie lub odrzucenie ,spadku drodze rozporządzenia zasady uznawania w 
wymaga zezwolenia ,Ministra. Zezwolenia jed- drodze nostryfi~acji dyplomów i tytułów 
nak ź,e nie wymaga darowizna dokonana prt.ez 'uzyskanych ia ·grarHcą . za rÓwnonędne 
jednosqtę góspodarki uspołecznionej. "; z dyplomami i ~ tytułami ,określonymi ' .w 

31) rozdz,i.ąly 1 i 2 działu III łączy się w jeden rozdział o t y- art. 4."; 
tuJe "Studia"; " 37) w a(t : 53 dodaje się o.a k,or{cu 'wyra.1;y , ~ or~zinnych stu-

32) w ,art. 45: diów i kursów określonych ~ przez Ministra"; . 
' a) po ust : 2 dodaje się ust. 2a w brzmie ni'U: . 38) wart. 57 pkt 2 otrzymuje. brzmienie: 

,,2a. Minister może w przypadk4 Zasługującym na "2) obowiązki zakładów pracy w zakresię. przyjmowania 
szczególne uwzglqd.nienie zezwolić na dopusz- studentów . na praktyki objęte planem studiów, jak 
C'z.enie do sludiów osoby, która nie odpowiada również na praktyki określone v:v art. 45 ust. '2, wa-
warunkom określonym w ust. l, lecz wykazuje runki odbywania tych praktyk oraz . obowiązki za- ' 
dostateczny stopień przygotowania do studiów kładów pracy ' i szkół w stownku do studentów 
wyzszych.", ?dbywających praktyki." ; , 

b) ust. 4 otrzym uje brzmienie : art. 59 
' 4 Minister ' usta la w ramach d h l ' 39) w ust. 1 pkt 1 wyrazy "organizacji politycznych" 
" . naro owyc p anow zastępuje się wyrazami "organizacji ideowo-wychowaw-

~Iospodarczych, po' zasięgnięciu opinii organów 
szkoły, liczbę studentów przyjmowanych w da
nym, roku szkolnym na poszczegó lne kierunki 
studiów w poszczególnych szkołach."; 

33) w art. 48: , 
a) skre~;la się, ust. 1, 3, 4, i S, 
b) w ust. 2 dodaje się na końcu z/danie "Przepis art. 45 

liSt. 2a stosuje się odpowiednio."; 
34) po art> 43 dodaje się nowe art. 48a, 48b, 48c i 48d w 

brzmi~niu: ' 
"Art. 48a. Osoba, która ukończy fa ' stud ia w szkole wyż

szej lub odpowiada innym warunkom niezbęd
nym dla uzyskan,ia stopnia , nauko'wego dok
tora,' okre ślonym w przepisach o stopniach 
naukowych i tytułach naukowych, . może być 

przy jęta na studia doktoranckie, których ce-
h~m . jest uzyskanie stopnia naukowego dok
tora. 

czych"; 
40) w art. 61 ust. 2 wyraz "senat" zastępuje się wyrazem 

41) 
42) 

"rektor"; 
art. 62 skreśla się; 
w art. 64: 
a) pkt 3_ otrzymuje brzmienie : 

,, 3) pra wa i obowiązki opiekuna organizacji studen
ckich, rektora i senatu' w stosunku do organiza:cji 
studenckich", 

b) pkt S , otrzyum je brzmienie : 
,,5) zasady rozwiązywania organizacji studenckich 
, . oraz tryb ich likwidacji"; 

43) art. (ł5 otq:ymuje brzmienie: 

Art. 48b. 1. Zasady przyjmowania na . studia zawodowe, 
,studia podyplomowe i kursy doskonalenia 
zawodowego, 'Studia i kursy specjalne oraz. 44) 
na inne studia i kursy , jak również, prawa 

"Art. 65. Zasady odbywania zgromadzeń studenckich 
i członków organizacji studenckich na terenie 
szkoły, domu studenckiego' i innych pomiesz- . 
czeń szkoły określi w drodze rozporządzenia 
Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumie-
niu z zainteresowanymi rilinistrami."; 

w art. 67 ust. 2 otrzymuje. brzmienie: 
,,2. W razie wymierzenia kary wymienionej w ust. 1 

pkt 3 student zostaje również zawieszony w prawach 
członka organizacji studenckiej."; 

i obowiązki .9sób uczęszczających na te slu-
. dia i kursy - określa Minister. , 

2. Zasady· odbywania studiów doktoranckich 45) 
okre~lają przepisy o stopniach naukowych 

w arL 68 ust. 1 Wyrazy "pracowników nauki, wykładow
ców" zastępuje się wyrazami "profesorów, docentów 
etatowych, wykładowców, , adiunktów, starszych asy-

Art. 48c. 
i .tytulach naukowy ch. 

Przepisy ' dotyczące studentów stosuje się od
powiednio do osób uczęszczających na studia 
i kursy , o ktorych mowa wart. 48b, o ile prze
pisy ustawy lub przepisy wykonawcze nie sta
nowią inacze j. 

Art. 48d. r. AbsolwencC wyższych szkół zawodowych 
oraz studió'w zawodowych zorgan,izowanych I 

w sz:kołach ' wyższych mogą być przy jm owa
ni do szkól wyższych w celu uzyskania 
dyplomu magistra, magistra-inżyniera lub 
i11nego dyplomu równor~ędneqo . 

2. Zasady przyjmowania absolwentów wyż

szvch szkół zawodowych do szkół wyższych 
określa Minister. "; 

stentow"; 

46) w art. 69 skreśla się zdanie drugie; 
47) w art , 70 ust. 1 w'yrazy "pracowników nauki i wykła- , 

do'wców" zastępuje się wyrazami "profesorów, t;locentów 
elatowych, wykładowców i adiunktów"; 

48) wart. 72 skreśla się ust. 2; . , 
49) skre śla się dzj ał IV o stopniach na'U&owycłr (art. 77'-87); 
50) tytuł dzidłu V otrzymuje brzmi.enie: "P,racownicy na uko'

, wo-dydaklyczni i inni pracownicy szkoły"; 

51) rozdziałowi 1 działu V nadaje się następujące br'lmienie: 
"Rozdział 1. 

S.tanozviska pracowników naukowo-dydaktycznych. 
Art. 88. 1. Osoby zatrudnione w szkole w zakresie nau-

czania, pracy naukowo-badawczej lub . , 
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nauczania są pra<wwnik3mi naukowo-dydak
tycznymi. 

2. ,Sta nowiskami pracówników naukowo-dydak
tycznych w szkole są stanowiska: 
1) a) protesora zwyczajnego, 

b) profesora nadzwyczajnego, 
c) docenta etatowego; 

2) aj st arszego w~kładowcy, 

b) wykładowcy; 
3) a) adiunkta,' 

b) starszego asystenta, <., 

c) asystenta; 
4) a) bibliotekarza dyplomowanego, 

b) dy.plomowanego,' pracownika dokumen
tacji naukowej; 

5) a) )ektora (nauczyciela języków), 

b) ' naucżyciela przedIp iotów, zawodów 
i umiejętności prakty-cznych, 

c) nauczyciela wychowania fizycznego. 

3. Minister może utworzyć także inne stanowi
ska pracowników naukowo-dydaktycznych w 
grupach st~mowisk , wymienionych w ust. 2 
pkt 2-5. 

, 4. Dla wykonyw~nia przez szkołę lub jednostkę 
organizacyjną określoną wart. 10 i 11 za
dań w zakresie pracy naukowo-badawczej -
Minister może utworzyć także przewidzian:e 
w przepisach o Polski e j Akademii Nauk i o 
instytutach naukowo-badawczych stanowiska 
pracowników naukowo-badawczych i okre
śli'ć ich udział w organach kolegialnych szko
.ly. Do osób zatrudnionych na tych stanowi
skach 'stosuje się odpowiedńio pcwołane prze
pisy, dotyczące kwalifikacji, warunków za
trudnienia oraz praw i obowiązków pracow
ników naukowo-badawczych. 

5. Il ekroć w przepisach ustawy mowa jest -o wy
kładowcy ąez bliższego określe nia, należy 

przez to rozumieć również starszego wykła
dowcę. 

Art. 89. Na stanowisko pracownika naukowo-dydak
tycznego można powołać osobę, która posiaca : ( 
1) określone w ustawie kwalifikacje naukowe, 

dydaktyczne lub zawodowe, 
2) kwalifikacje ideowe i moralne niezbędne do 

wykony_wania funkcji naucz,yciela i wycho-
wawcy młodzieży . ' 

Art. 90. Na stanowisko profesora nadzwycza jnego lub 
profesora zwyczajnego powołuje się osobę , któ
ra posiada tytuł naukowy profesora nadzwy
czajnego lub profesora zwyczajnego w zakre
sie danej 'lub pokrewnej dyscypliny naukowej. 

Art. 91. 1. W wyjątkowych przypadkach pełnienie obo
wiązkow związanych ze sta nowiskiem pro
fesora nadzwyczajnego, lub, zwyczajnego 
można powierzyć na określony ' czas jako 
profescrowi Jc-on tr-ak towemu osobie. która 
nie ma.iąc tytułu naukowego, o którym mo
wa wart. 90, posiada od,powied,nio \'JYso kie ' 
kwaliflka cje naukowe i osiąg ni'ęcia w pra
cy naukowo-badawczej lub w pracy zawo
dowej, 

2. W zak resie pracy naukowej i dydaktycznej, 
,urzestn iczenia w organach kolegialnych 
s '7koły oraz zajmowania stanowisk kierow
n ic7yrh ,w jednostkach organizacyjnych wy
m,ienio[)ych wart. 9 profesor kontraktowy 
posiada uprawnienia i obowiązki ' profeso ra. 

------~------------------~----------------

Art. 92. 1. Na stanowisko docenta etatowego mo'żna 
powołać osobę posiada j ącą: 

1)' stopien naukowy docenta w zakresie da
nejlub pokrewnej dziedziny nauki b'ądź 

2) ' slc1pieó naukowy- doktora w zakresie da
r.ej , lub pokrewnej dziedziny nauki oraz 
odpowiedni dorooek naukowy lub' zawo
dowy. osiągnięty po uzyskaniu' tego stop
nia, świadczący o przygotowaniu do pro
wadzenia samodzielnej pracy naukowej 
i dydaktycznej. 

2. W wYjątkowych pr~ypadkach uzasadnionych 
potrzebami szkoły można na stanowisko do
centa etatowego powołać osobę, która, nie 
mając stopnia nauk'oweg o określonego w 
ust. 1 i stażu pracy na stanowisku pracow
nika naukowo-d ydaktycznego ,l ub nau kowo
badawczego, posiada jednak' osiągnięcia w 
pracy naukowej lub w twórczej pracy ~a-

wodowej niezbędne do pełnienia funkcji do
centa etatowego, 

Art. 93. 1. Na stanowisko wykładowty )nożna powołać 
osobę , ' która posiada co najmnie j dyplor,n 

.., magistra, magIstra-inżyniera lub lekarza albo 
dyplom równorzędny- i' osiągnęła poważne 
wyniki w pracy dydaktyczne j lub zawodo
wej i ,posiada kwalifikacje do samodzielne
go prowadzenia pracy dydaktycznej w szko
le wyższej. 

2. W Wyjątkowych przypadkach uzasadl1ionych 
potrzebami szkoły na stanowisko wykładow

cy można powołać również osobę, która po
sia da dyplom ukonczenia wyższej szk.oły za
wodo we j lub równorzędny i kwa lifikacje _ 
oraz %iągnięcia w pracy dydaktycznej lub 
zawodowe j niezbędne do pełnienia funkcji 
wykładowcy . 

3. Minister określa szczegóło,ve kwalifikacje, 
jakie powinni posiadać wykładowcy. 

Art. 94. 1. Na stanowisko adiunk1a, starszego asysten
ta lub asystenta można powołać osobę , któ
ra wykazała się zdolnościami do pracy mm
kowej, 

2. Warunkiem powołania na stanowisko asy
stenta lub starszego asystenta jest posi'ada

,nie dyplomu mag istra, magi stra-inżyniera, 

lekarza lub ' dyplomu równorzędnego, and 
stanowisko adiunkta - posiadanie stopnia 
naukowego doktora. ' 

3. Minister może o kreślić przypadki, w których 
dla powołania na stanowisk'o adiunkta nie 
jest wy magane posiadanie stopnia nauko
w ego doktora. 

Art. 9'5. 1. Powolanie na stanowisko .asystenta następu
je na okres jednego roku i może by ć odno
wione na tym samym stanowisku najwyżej 
jeden raz na okres rOCzny. " 

2. PowołanIe na stanowisko starszego a systen- ,~ 
ta lub adiunkta następuje na okres lat 3 
i może być odnowione na tym samym sta-
nowisku na, ten sam okres tylko raz. ' 

3, Adiunkt wyróżniający si ę w pracy dydak
tycznej może być w szczególnych przypad
kach powołany po upływie <wspomnianego 

, w ust. 2 okresu jednorazowo na ' dalszy 
okres 3 lat albo 'za zgodą Ministra ,na czas 
n ieokreślony , 

4, Na stanow:sko a'ctiunkta lub starszego asy-
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stenta można powołać osobę, która nie zaj
mowała stanowiska starszego asystenta lub 
asystenta albo zajmowała je przez czas 
krótszy od przewidzianego w ust. 1 i 2. 

5. Adiunktowi, starszemu asystentowi lub asy
stentowi, z którym nie odnowiono stosunku 
służbowe'go na tym samym stanowisku bądż 
nie powołano go na stanowisko w,yższe lub 
z którym ' rozwiązano stosunek służbowy 

przed upływem okresu określonego w ust. l , 
i 2, służy odwołanie do Ministr'a. 

6. Adiunkt lub starszy asystent, który uzyskał 
' stopień naukowy docenta, a nie został ~a

trudniony na stanowisku docenta etatowego, 
może 'być powołany za zgodą Ministra na 
stanowisko adi1,lnkta na czas nieokreślony . 

7. Minister określa szczegółowe warunki, któ
rym powinni odpowiadać kandydaci na 
adiunktów, starszych as ystentów i asysten
tow, onłz warunki ich powoływania, .zwal
niania i a,wansowania. 

Art. 96. 1. Bibliotekarzami dyplomowanymi są: 

- starszy kustosz dyplomowany, 
- kustosz dyplomowany, 
- -adiunkt biblioteczny. 
- asystent biblioteczny. 

2. Na stanowisko bibliotekarza dyplomowane
go można powołać osobę, która posiada -dy-

• plom magistra, magistra-inżyniera , albo dy
plom równorzędny oraz staż pracy biblio- ' 
t.ecznej i złożyła egzamin bibliotekarski. 

3. Przepis art. 93 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
4. Rada Ministrów okre śla , szczegółowe wa-

' runki, jakim powinni odpowiadać ' kandyda
ci na bibliotekarzy dyplomowa nych , jak 
również zasady i tryb skladania egzaminów 
bibIlotekarskich. 

, Art. 97. 1. Dyplomowanymi pracownikami dokumenta-
cji naukowej są: I 

- starszy dokumentalista dyplomowany, 
- dokumentalista dyplomowany, 
- adiunkt d okumentacji naukowe j, 
- asystent ,dokumentac ji naukowej. 

2. Na slanowisko dyplomowanego pracown ika 
dokumentacji naukowej można powołać oso
bę, która posiada dyplom magistra, magistra
inżyniera albo dyplQm równorzędny i .odpo
wiednią praktykę. 

3. Przepis art. 93 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
4. Rada Ministrów określi szczegółowe warun

ki, jakim. powinni odpowiadać' .kandydaci na 
dyplomowanych pracowników dokumentacji 
naukowej. 

Art. 98 . . 1. Lekto:rzy prowadzą naukę j~zyków. 
• 2. Na stanowisko lektora można powołać oso

bę posiadającą dyplom magistra, odpowied
pią praktykę dydaktyczną i znajomość da
nego języka. 

3. Pr.zepis art. 93 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
4. Minister , określa zakres niezbędnych kwa li

ljkacji lektorów. 
Art. 9aa. 1. Nauczyc iele wycho.wania fizycznego oraz 

nauczyciele przedmiotów, zawodów i umie
jętności praktycznych prowadzą w szkole 
wyższej zajęcia dydaktyczne w zakresie 
tych przedmiotów. 

2. Minister określi szczegółowe warunki, ja
kim powinni odpowiadać kandydaci na sta-
nowiska określone w ust. l. ' 

------------------------------------------

52) 

Art . 98b. 1. Powołanie na stanowisko profesora zwy
czajnego, profesora nadzwyczpjńego, do
centa e tatowego, adiunkta, starszeg o_ asy
stenta i asystenta następuje , w drodze mia
nowania. 

2. Powołanie profesora k6ntraktowego nastę

puje na podstawie umowy o pracę. 

3. Powołanie na stanowiska okre ślone w 
art. .B8 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3 nastę
puje bądź w drodze mian owania, bądż na 
podstawie umowy o pracę. 

4. Pracownik zatrudniony na podstawie mia
nowania w innej szkole, Polsk ie j Akademii ' 
Nauk. instytucie naukowo-badawczym lub 
w innej placówce naukowej może -byt za
trudniony na stanowisku naukowo~dydak- , 
tycznym w szkole j~dynie na podstawie 
umowy o pr~cę. 

Art. 98c. 1. Na stanowiska profesora zwyczajnego, nad
zwycza jnego, profesora kontraktowego 'i do
centa etatowego powołuje Minisler na 
wniosek ra.dy wydziału zaopiniowany przez 
senat i przedstawiony pfzez rektora . 

2. W wyjątkowych przypadkach Minister 
z własnej inicjatywy może powołać na sta
nowisko okre~ lone w ust. 1 po zasięgnię
ciu opinii 'Rady Główne j . · 

Art. 98d. Na stanow iska pracowników naukowo-dydak
tycznych, wymienione wart. 88 ust. 2 pkt 2-5 
oraz, ust. 3, powołuje rektor na wniosek dzie
kana (kierownika jednostki naukowej lub dy.
daktycźnej ' szkoły) zaopirriowany .przez radę 

wydziału; powołanie w drodze mianowania na 
stanowiska ~kreślone wart _88 ' ust. 2 pkt 2, 
4 i 5 oraz ust. 3 wymaga zgody Ministra. ' 

Art. 98e. 1. Stosunek służbowy osoby powołariej w' dro
dze mianowania zawiązuje się z chwilą do
ręczeni a jej pisma nominacy jnego. 

2. Warunki zawierania umów o pracę z pra
cownikami naukowo-dydaktycznymi okre
śla Minister. 

Arl. 98f. Przy pie rwszym po~ołaniu na stanowisko nau
kowo-dydaktyczne w szkole osoba powołana 

składa ślubowanie" którego brzmienie i tryb 
składania ' ustala ' MinisteI. 

Art. 98g. 1. Prowadzenie wykładów, ćwiczeń i innych 
prac dydaktyczno-organW,acy jnych i nau
k owych może być ' tówni~ż powierzone w 
drodze umowy zlecenia; umowę zawiera 
rektor na 'w niosek dziekana. 

" , 

2. Warunki udzielania zleceń na prowadz_enie 
zajęć określonych w ust. 1 określa Mini-
ster." ; 

art. 99 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 99. 1. Do podstaWOWych obowiązków pracownika 
naukowo-dyd-akt'ycznego- należy: • 
1) kształcenie i wychowywanie młodzieży 

studiującej ~a ideowych i światłych oby
wateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludo~ 

V(ej, oddanych sprawie socjalizmu, 
2) współudział w pracach organizacyjnych, 

' związanych z dydaktyką i badaniami 
naukowymi, 

3) pełnienie funkcji na stanowiskach w ad
ministracji dydaktyczno-naukowej , w ko" 
misjach dyscyplinarnych i innych orga
nach szkoły, 

I~J 

:"-.. .. 
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4t'Ścisłe-' ,p.tzestrz.~ganie prze-pisów -,i zarzą
dzeńdotyczących, szkolnictwa wyższego, 

5) realizowanie w zakfesiezajęć dydaktycz
ny~ch ' planów i progr.amów nauczania. 

2. Pon_adto do podstawowych obowiązków pro-
, fesorów . zwyczajnych, profesorów nadzwy
czaJnych, docentów etatowych, adiunktów, 
starszych ' asystentów i· asystentów nalezy: 
]) ' syslematyczne prowadzenie pracy nauko-

wej dla roz.woju wiedz.y, gospodarki.i kul-
'tury narodowej, ' 

2) praca ńad upowszechnieniem nauki. 
3. ~Do szczególnych zadań profesora zwycząj

nego, ' profesora nadzwyczajnego i docentę 
" etatowegCi ' należykształcenh:i młodej kadry 
,,-naukowej."'; . ' -

53) \vaiLioO 'pkL'3ótrzymuje brzmienie: 
,,3) padi:wsić ' własne , kwalifikacje naukowe 
. ' tyczne. "~ ';' .- ',. .". , ' .' " " 

54) VI ah.łOi;' -' -

pXdak-

jak równ-i-eż do instytutu nauk0w(J-badaw
cze~o IU"b innej placówki , ndukowej -, cho~ 
ciazl?Y nie należały one do lego samego re
sortu."'; 

56) ,art . 104 otrzymuje brzmienie: ' 
"Art. 104. 1. Adiunkci, starsi asystenci i a..;ystenciwy

konują pracę nauk ową i dydakfyczną pod 
kierownictwem profesora zwyczajnego, pro
fesorci nadzwyczajnego lub docenta etato
wego. 

2. Co najmniej raz w ' r'!)ku kCim1sja senatu do 
spraw rozwoju młodej kadry naukowej prze
prowadza ocenę pracy adiunktów, starszych 
asystentów i 'a'systentów, zw taszcza w za
kresie "podnoszenia kwalifiKaCji naukowych 
idydakty-tznych."·;' ' 

57) w art. 106 sk~eśla się ust. 2; 
58) wart. 108 po wyrazach , "zriópin'low~lny'ch przez senaf'! 

dodaje się wyrazy "al1)Q też po zasięgnięciu opinii rek-
tora 'i senatu"; , 

a) w ust. 1 pkt2' wyra~y "pomocniczemu pr-acowrrikowi , 59) 
nauki"~astępujesięwyrazami "pozostałym praco w
nik?:n'J~.riay~wó~d'ydaktyC:inynl", , 

' b) ti;St, 3 o'trzymu jebrzmhmie: ' . ' 

w art. 111 : r '. 
a} w ust. 1 w , wierszu pierwszycn , wyrazy "Pracownika , 

.nauki"z:pstępuje się ' wyra+ami "Pracownika nauko
wo-dydaktycznego, którego powołario w drodze mia
nowania", ,,3. Obciążenie w . czasie wynikające .z dodatkowych 

zajęĆ zaróbkowych nie może łącznie ż zajęciami 
w szkole przekraczać: 

1) dla adiunktów, starszych a'systentów iasysten
tów powołanych na czas określony- półto-

ra etatu; , , , 
2) .dla profesorów zwyczajnych, profesorów: nad

zwyc.zajnyc.h, docentów etatowych,wykładow
,ców ,i innych pracowników naukowo-dydak-
tycznych - dwóch etatów."; , 

55fart: 103 otrzymuje br:imienie : 
, "Art. 103. 1. ~ N~ ) prośbę 'lub' ia zgodą pracownika nauko

wo-dydaktycznego mózna -go przenieść do 

• 

innej szkoły. ' , ',' 
2. O prz.eniesieniu decyduje organ właściwy ' 

do powołania na no'we , stanowisko za zgodą 
organu" któremu pracownik dotychczas 
podlegał. 

3. Przeniesienie profesora zwyczajnego, profe- " 
s.ora nadzwyczajnego lub docenta , etatowego 
może na s tąpić po zasięgnięciu opinii sena
tów oby~~óch s,zkół, pozostałych za$ pra
cowników naukowo-dydaktycznych - po za
sięgnięciu opinii r-ad wydziałów. 

4. W wyjątkowych przypadkach w razie ko- , 
, niecznosci zapewnienia należytej obsady 
stanowisk pracowników naukowo-dydak
tycznych w szkole, zniesienia ll1b przekształ
.renia szkoły albo też przeprowadzenia w 
szkole innych istotnych. zmian organizacy j
nych Minister, moze zarządz ić przeniesienie 
mianowanego ' pracownika naukowo-dydak-
tyc'lneg'o, który nie wyraził na to' zgody . 
Przeniesienie profesora zwyczajnego, profe
sora nadzw~czajnego lub docenta etatowe
go następuje po zasięgnięt: iu opinii Rady 
Głównej. 

5. W trybie przewidzianym w ust. 4 można 
przenieść 'pracownika jeąynie ria stanowisko 
umożliwiające właściwe wykorzystanie jego 
kwalifikacji i nie niższe od stanowiska po
przednio za jmowanego. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio 
przy przeniesieniu pracownika naukówo-dy
daktycznego do wyższej szkoły zawodowej, 

b) list. 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5. Zwolnienia ze stanowiska dokonuje organ upraw

niony ' do po.woływania na to stanowisko.", 
c) w ust. , 6 wyrazy , po średniku otrzymują Lrzmienie: 

, "zwolnienie profeso.ra nadzwycza jneqo lub profesora 
zwycżajneg.o wymaga zgodyPretesa Rady Mini-
strów." , , 

d) wusŁ. 7 'pkt 4 wyrazy "ż pomocniczym pracownikiem 
nauki" zastępuje się wyraząmi "z ędiunktem, star-

, szym asystentem i asystentem".. , 
e) dodaje się ust. 8, 9, 10 i 11 w b-r.zmiimiu: 

"B. Minister w wyjątkowych przypadkach może zwol
nić z za'jmowanego stanowiska pracownika, na u
kowo-dydaktycznego, który nLe zastosował się do 
zarządzenia o ' przeniesi~niu- na inne stano\~isko 
w U-ybi Ei okreslonym w arL 103usL 4 i 6. ' 

9. Stosunek służbowy z adiunktem i starszym asy
stentem może być rozwiązany równiel. przed 
upływem okrE'su wymienionego wart. 95 ust. 2 
na koniec roku szkolnego w prz ypadku ustalenia 
przez komisję, określoną wart. 104 ust. . 2, że 

pracownik nie czyni dostatecznych postępów w 
swoim rozwoju naukowy m. Decyzja rektora o r:oz
wiązani\l 'stosunku służboweg o z wymienione j 
wyżej przyczyny powinna być doręczona zainte
resowanemu nie później niż na 3 miesiące przed 
r ozpoczęciem nowego roku szkolnego; przepis 
aI't. 95 ust. 5' stosu je si ę odpowiednio . 

10. Rozwiązanie stosunku służbowego z pracowni
kiem naukowo-dydaktycznvm w przypadku okre
ślonym w ust. l pkt 3 lub ust. 8 następuje n 
koniec roku szkolnego za co najmniej trżymie
sięcznym wypowiedzeniem, a\ w' przypadku okre
ślonym w ust. 1 pkt 2 - po upływie trzech mie
si ęcy od daty wydania prawomocnego orzecze-
nia, o którym mowa w usL 4. ' 

11. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z pracow
n ikiem n<lukowo-dydaktycznym następuje na ko
nie/c roku szkolnego za co najmnie-j trzymiesięcz
ny m wypowiedzeniem; ' przepisy ust. 6, ust. 7 
pkt i i 3 stosuje się odpowiednio."; 

60) art. 114 otrzymuje brzmienie: 
f; Art. 114. Pra,cownicy ' naukowo-dydaktyczni powołani w 

drodze mianowania podlegają odpowiedzialno-
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SCl dyscyplinarnej za na.ruszenie swych obo
wiązków i ].lch,ybienie godności pracownika 
na ukaw·a,-dydakty czn,ego .. "j . 

61) w art. 119 ust. 1 otrzymuje brzm!~ni,e: 

,,1. Rzeczników dyscyplinarny ch przy komisji dy scypli
narnej dla pracowników naukowo-d ydaktyczny ch 
szkały powału je rektar, .a rzecznika dyscyplinarne
go. przy Wyzszej Kamisji Dyscyplinar!lef - Mini
sterj' rzeczni kiem dyscyplinarnym może być tylko. 
prafesor zwycz·aj.ny, prófesor nadzwyczajny lub da
cent etatawy,. a ' w wyższej szkale zawadawe j -
także wyklacrawca. " ; 

62) w art. 124 ,wyr.azy "asystentowi l:ub starszemu aśysten
' tawi" - ząstępuje się wyraz~mi ",:praca.wni,kowi naukawa
dydaktycznemu" ; 

63) dziat'VI staje sil:; [a~dzialem 4 dziąłu V, przy czym w je
go t ytule skre śla się w yraz "wyższych"j 

64) art. 1'<:6-133 .skre śla sięj ' 
65) wart. 1'34; ".... ".-. 

a j' ust. 1 atrzy muje brzmienie : 
"l. Dla wykany wania zadań związanych' 'l. ' pracą dy

daktyczną i naukawą magą być zatrudniani 'pra
cowliićy . sł'u~ybjbliateczńej, pracawnicy inży
nieryjni, techniczni i równarzędni, organiiacyjna-

. ekonamiczni, " adtninistracyj'ńi, robatnicy i innL", 
b) ust. 2 skresJa się , a w ust. 3 skreśl~ Się' wy razy "i 2" , 
c) ust. .4 atrzymuje brzmie'nie : . 

: ,,4 . . Przepis art. 113 stasllje slę adpawiednia."j 
66) pa art. 134 dadaje się art. 134a w brzmi elli u : 

"Art. 134a: Tabelę ,stanawisk dla' pracawników 'akreśla-
, nych wart. 134 i kwalifikacje wymagane da 

zajmawania paszczeg'ólnych stanawi~k araz 
wysaka ść związan ego. ze stanawiskiem upa
saźenia określa Rad a Ministrów w diOdze 
rozparządzenia , " j . 

67) pa art. 137 dodaje sfę art. l37a w 'brzmienlU: 
"Art. 137a., Przyję~ie lub admowa . przyjęcia darowizny 
" 1ubzapisu albo przyjęcie lub adrzucenie 

spadku wymaga zezwO'lenia , przewidzianego. 
w kodeksie cywilnym dla jednostek. organi
zacyjnych niepaństwawYch." j 

68) art. Hl i 154 skre~la się; ·-
69) użyte wart. 3 ust. 2, art. 5 ust. 1-4 i 7, art. 6 ust. 3 i 4, 

art. 7 ust. l, art. 40, 41, 44, ,art. 45 ust. l, art. 46, 47, 
art. 49 ust. l, art. 57 pkt l, ar t. 59, art. 64 pkt 4, art. 72, 
art. 102 \,1st. l, art. 111. ust: 6 oraZ art. 116 u'st. 2 wy ra
zy "szkała wyższa" w odpowiednim przy padku i liczbie 
zastępuje się wyrazem "szkała" w tymże przypadku 
i liczbiej 

70) użyte wart. 7 ust. l, art. 32 ust. l, a rt. 61 ust. 2, art. 102 
ust. 1 pkt l, art. 107, 108, 111 ust. 3 i 116 wyrazy " sa
mp dzielny prac'awnik nauki" w adpowipdnim przypadku 
i liczbie zastępuje się ' wyrazami "profe sor zwyczajny, 
prafesar nadzwyczajny i doce nt etatawy" w tymże przy
padku i liczbiej 

71) użyte w. art 49 ust. l, w tytule rozdziału 2 działu V, 
wart. 100-102, art. 105, 106, 109; 110-113, 1.16. 117, 123, 
art. 135 u-st. 2 pkt 1 i art. 137 ust. 2 wyrazy "pracownik 
nauki" w odpawiednim przypadku i liczbie ' zastępuje 
się wyrazami "pracawnik naukowa-dydaktyczny" w tym
że przypadku' i liczbiej 

72) wart.' 5 ust. 6 i 7 skre śla się wyrazy "Spraw Zagranicz. 
ny ch" i "Szkołą Główną Służby Zagranicznej" . 
Art. 2. 1. Osoby zajmujące w ,dniu wej~cia w życie ni- \ 

hiejszej ustawy stanawiska 'rektarów i prorektorów zacha
wują te stanowiska da czasu upływu kadenc ji. 

2. Osoby zajmujące' w dniu wejścia w życie ustawy sta
nowiska dziekanów i prodziekanów pazostają na ' ty ch sta
nawiskach da czasu upływu dwuletniej kadencji. 

3. W ciągu 6 miesięcy .od dnia We}SCla w życie t1i-nie j
szej uSllawy senaty, . rady wydziału i inne organy kolegialne 
szkó( wyższych u·kolJ.stytUl)ją się zgadnie z nowymi prze-
pisami o ich , składzie. . -

\Art. 3; Pracownikom naukawa-dydaktycznym wymienia
nym w arl. 88 ust. 2 pkt 1-3 przysługują uprawnienia prze
widZiane w abowiązujących przepisach dlapracawników 
nauki. . 

Art. ,4. 1. Stosunek slużbawy as'ystenl!ów, starszych asy
stentów i adiunk tów, zawiązany na padslćlw i e przepisów do
tychczasow ych, trwa aż do upływu akresu, na który nastą
piła mianowanie . 

2. ,'PIł ,upływie okręsu powqłania adnowienie p'owałania 
!]loże ·nastąpiĆ . . nj;l . pod.stawie przepisów niniejszej usi a wy. 

3. Asys.tentomr ktoryin. prz,ed dniem ' .we jścia w życie 
niniejsze j ustawy adn owiana pawalanie na stanawiska po 
raz 'pierwszy, mażna je . adnawić jeszcze . na jeden akres 

, r?czn,y. " , .,,' ,. '" i ,' " _., .' , " ._ . '., .... ". ,,; .. . 
. Ąrt. 5. 1. Dyplamy ' inżyniera , . wydane prżez ' polskie 

szkoły akademickie przed dniem 27 lutego ·1948 r., są rÓwno
rzędne z dyplomami magistra-inżyniera vvydawimyml prz~z 
szkoły wyżsże na padsta wie ninie j ~ze j ustawy. '. " 

2. " Szkoły wYższP. w ydają na żądanie pu,,:adaczy dyplo
mó~, a któ.rych mowa w ust . l, zaś:wiadczfnia stwierdzające 
pra wo do ' tytułu magistra-inżynIera : . ,,':, . , 

, Art. 6.W. dekreci~ ~ dnia: 25 ' cżer~ca i954 ~ : . a powszech- . 
nym zaapatrzeniu emerytalnymprqcQwników' C ich radzin 
(Dz. U. z 1958 r. Nr 23, PQz. 97) art. ss- atrzymuje . następujące 
brzmienie: . 
"Art. 58.1. Pracownikom, ktorzy wykony.wali pracę nauko

wą, przysługuje , dodatek do ren~y W wy.sakości 

500jorenty. , 
2. Za pracę naukawą w rozumieniu ust. 1 uważa ' 

się pracę: . 
1) w szkqłachwyższych i wvzszych szkołach 

zawadawych na stanawiskach: 
a) profesara, . 
b) docenta etatawega, ' 
c) 'starszego wyktcidowqi lub wykładawcy, 
dl 'ą9ilmkt.a, .. " . . 

ej starszego. asystenta lub asystenta, 
2) w Palskiej Akademii Nauk i je j placówkach 

naukawych na stanawiskach: 
a) samodzielnego. pracownika naukowo-ba

dawczegd, 
b) adiunkta, 

, c) starszego asystenta 'lub asy ste nta, 
d) pracaw!lika tech niczno-b'adawczega, 

3) w insty tutach naukawa-badawczych araz in
nych placówkach uprawnianych ' w myśl prze
pisów a t ych instytutach da zatrudniania pra
cawników naukawo-badawczych na stanowi
skach: 
a) samodzielnego. pracownika mi.\lkawo-ba

dawczega, 
b) adiunkta, 
c) stąrszego asystenta lub asy stenta. 

3. Rada Ministrów określi w drod ze razparządze- I 

nia akres pracy naukawej upra~niające j da do
datku (ust. 1) oraz s'lczegółowe zasady przyzna-
wania i · obliczania tego. dodatku." . 

Art. 7. ' l. Przepis art. 6 ma zastosawanie do wniasków 
o dadatki do rent zgłaszonych po dniu wejścia w życie 

us tawy. . 
2. Decyzje wydane na podstawie przepisów abawiązu

j ących przed dniem wej ścia w życie ustawy pad legają rewi
zji na wniase k zainteresawanych prac·owników. 

Art. 8. W dekrecie z. dnia 14 sierpnia i954 r. a zao patrze
niu inw alidów wajenny ch i wojskowych oraz ich rudzin 
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~J;)z. , [J: z" , 1958, r. ' Nr:, 23" ". p,O'l • • 9B" Nr '3t.i,POZ. , 164, 'l 1959, r. ', wyda:nia , przepisów wykonawczych do, ustawy działają na 
, Nr.. 14,' poż. , 'ł5 , i 'z19gt .;r. ,Nr 6, poz; 39). art .. 19 otrzyrpuje , podstawie dotychczasowych przepi~ów. 

Q,rzmienie: ' ' , 

, .. ,Aft. 19. ŻQłnierzom" któt:zy bezpośrednio ' przed powołaniem 
<10 " ,;łużby wojskowej wykonywali pracę naukową, 
przysługuje dodate;k do renty Vi wysokości i na 
zas'adach określonych w przepisach o powszech
nym za::>patrzeniu 'emerytalnym pracowników i ich 
rodzin." , 

Art. 9. Jednostki organizacyjne i organy szkoły 'wyższej, 

'~stniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, do czasu 

" , : .~. 

, ", ' 

Art. 10. Minister Szkolnictwa Wyższego ogłosi w drodze 
obwieszczenia jednolity tekst ustawy '!-' dnia 5 li:stopada 
1958 r. o szkołach wyższych z uwzględnieniem zmian wy- ..... 
nikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania 
jednolitego tekstu izzastosowaniem ciągłej numeracji dźia~ 
łów" rozdziałów, artykułów. ustępów i punktów. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w 7.ycie ,'z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa :o E. Ochab 
Sekretarz Rady Państwa:, J. Hororlecki 
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z dnia 31 marca 1965 r. 

o zmianie ustawy o Polskiej Akad!!mii Nauk. 

;. . ". . '. 

:., Art, L . Vf u.s,ta';Vie ~ , dnta 17 lutego 1960 r. o Polskie j 
Akademii Nauk (Dz. U. z 1963 r. Nr 40'-poz. 226) wprowadza 
się ,następujące zmiany: 

" 1} art. 35 otrzymuje brzmienie : 

"Art. 35. Placówki naukowe Akademii mogą nadawać 
s'topnie naukowe zgodnie z przepisami o stOP
niach naukowych i , tytu!ach naukowych."; 

2) dotychczasowy dzia'ł IV (art; 37-48) zastępuje się nowy
mi działami IV i V w brzmieniu: 

"Dział IV. 
Pracownicy AkademiI. 

Art. 37. W celu wykonania swych zadań Akademia mo-
ze za t'rudniiłć : ' 

',' 1) pracówili'ków ' nallkowo-bada'tvczych, 
l. 'c 2) pracowników' ' inżynieryjnych, technicznych 

( równorzędnych, , 
3) bibliotekarzy dyplomowanych i ' innych pra

cowników służby bibliotecznej, 
4) dyplomowaąych pracowników dokumentacji 

naukowej, 
5) pracowników organizacyjno-ekonomicznych, 

administracyjnych i innych. 

Art. 38. 1. Powołanie na stanowiska pracowników nau
kowo-badawczych w Akademii następuje w 
drodze mianowania: 

2. Powołanie na stanowiska bibliotekarzy dy
plomowanych i dyplomowanych pracowników 
dokumentacji naukowej następuje w drodze 
mianowania lub na podstawie umowy o pracę. 

3. Pozostałych pracowników zatrudnia się na 
podstawi,e umowy o pracę. 

4. Osoby zatrudnione w innej instytucji na pod
stawie mianowania mogą byĆ zatrw.dnione do
datkow9 w Akademii tylko na podstawie 
umowy o pracę. 

Art. 39. Pracownikami naukowo-badawczymi są osoby, 
które posiadając kwalifikacje określone w ni
niejszej ustawie' zostały powołaIle na następują-
ce stanow iska w Akademii: ' 
1) samodzielnych pracowników naukowo-badaw-

czych. 
2) adiunktów. 
3) staTSzych asystentów, 
4) asystentów. 

Ar t. 40. 1. Na stanowisko samodzielnego pracownika 
naukowo-bada'wczego może być powołana 

osoba, która: 

1) uzyskała stopień naukowy docenta albo 

2) uzyskała stopień naukowy doktora i po
siada dorobek naukowy potwierd ?:ający 

kwalifikacje kandydata ' do samodzielnej 
pracy badawczej, 

2. W pr~ypadkach wyjątkowych , uzasadnionych 
. odpowiednim dorobkiem naukowym, na sta

nowisko samodzielnego pracownika nauko
wo-badawczego może być , powołana osoba 
nie posiadająca stopnia naukowego. 

. 3. Kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 
i w ust. 2. stwierdza Główna Komisja Kwali
fikacyjna. 

4. Osoby, które w sz:kole wyższej lub w insty
tucie naukowo-bada~czym albo w innej pla
cówce działającej na podstawie przepisów 
o instytutach naukowo-badawczych uzyskały 
tytuł docenta lub profesora albo zajmowały 
stanowisko docenta etatowego; profesora lub 
samodzieinego pracownika naukowo-badaw
czego, uWCl 'ża się za kwalifikowane do zajmo" 

, wania stanowiska samodzielnych pracowni
, kównaukowo-badawczych w Akademii. 

Art. 4-1. 1. Na stanowisko adiunkta i starszego asystenta 
może być powołaqa osoba, która posiada sto~ 
pień naukowy, dok tora lub ukończyła studia 
wyższe z tytułem magistra, magistra-inżynie
ra, lekarza lub studia równorzędne i wyka'że 

się osiągnięciami w pracy naukowej na , po
przedn.ich stanowiskach. 

.. 2. Powołanie na stanowisko adiunkta osoby nie 
p::>siadającej stopnia naukowego doktora wy
maga zgody Sekretarza Naukowego Akade" 

, mil. 

Art. 42. Na stanowisko asystenta może być powołana 
osoba, która ukończyła studia wyższe z tytułem 
magistra. magistra-inżyniera, lekarza lub studia 
r ównorzędne i w czasie studiów lub, w pracy, 
zawodowej wykazała uzdolnie nie do pracy nau~ 
kowej. ' 
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