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Dziennik Ustaw Nr 12 - 134 Poz. 89 i 90 

1) 

B} 

pracy na stanowisku pracownika na
ukowo-badawczego lub nauczyciela 
akademickiego; lecz wykazująca się 

wybitnymi, zastosowanymi w prakty
ce osiągnięciami w pracy naukowej 
lub zawodowej, niezbędnymi do peł

nienia funkcji docenta. 
3. Posiadanie -kwalifikacji, o których mowa 

w ust. 2 pkt 2 i 3, stwierdza Centralna 
Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Kadr 
Naukowych."; 

wart. 36 ust. 2" pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4) staż pracy wymagany do powołania na stanowiska 

pracowników naukowo-badawczych osób, o któ
rych mowa w art.- 19 pkt ' 2, a także wypadki, w 
których na stanowiska te można powołać osoby 
nie odpowiadające -warunkom określonym w 
art. 18 1 19"; 

art. 37 otrzymuje brzmienie: ' 
"Art. 37. ~nstytutowi lub Pllństwowej jednostce orga

nizacyjnej okreŚlonej wart. 39 ust. 1 mogą 
być przyznllne uprllwnienia do nadawania 
stopni naukowych w t rybie i na warunkach 
określonych w przepisa<;h o stopniach nau
kowych i tytułach naukowych."; 

9) wart. 39: 
a} ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

i'1. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech
niki ustala rodzaje państwowych, społecznych 
i spółdzielczych jednostek organizacyjnych nie 
będących instytutami, a prowadzących lub ko-

. ordynujących prace naukowo-badawcze w ro
zumieniu art. 3, w których mogą być zatrud
nieni pracownicy naukowo-badawczy.", 

b) skreśla się ust. 3, a ust. 4 i 5 otrzymują numera
cję 3 i 4; 

JO) wart. 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Warunkiem powołania oficera na stanowisko pra

cownika naukowo-badawczego jest . pos iadanie 
kwalifikacji określon)'ch w niniejsze j ustawie. 
Kwalifikacje, o których mowa wart. 18 usl. 2 
pkt 2 i 3, w zakresie nauk wojskowych stwierdza 
Rada Wyższego Szkolnictwa Wojskowego.". 
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Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta 
praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16, poz, 114) 
wprowadza si ę następujące zmiany: 

1) wart. 87 ust. 4 wyrazy: "Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego" zastępuje się wyrazami: "Zarządu Główne 

go Związku Nauczycielstwa Polskiego" i 

2) w art. 92 ust. 6 skreśla się wyrazy: "oraz' po zasięg
nięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego", 

Art. 8. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy 
zajmują w instytutach naukowo-badawczych i placówkach 
Polskiej Akademii Nauk stanowiska samodzielnych , pra
cowników naukowo-badawczych, w wypadku gdy: 

1) posiadają tytuł naukowy profesora zwyczajnego lub 
profesora nadzwyczajn.ego - obejmują odpowiednio 
stanowiska profes01 a zwyczajnego lub profesora ńad
zwyczajnego, 

2) nie posiadają tytułu naukowego profesora zwyczajne
go lub profesora nadzwyczajnego- obejmują stano
wisko docenta. 

Art. 9. 1. Minister Nauki, SzkolniCtwa Wyższego 
Techniki ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity 'tekst 

ustaw~ 

1) o stopniach naukowych i tytułach naukowych, 
2) o szkolnictwie wyższym, 
3) o instytutach naukowo-badawczych, 

z uwzględnieniem zmian wynikających z przeplsow ogło
szonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i Z za
stosowaniem ciągłej numeracji artykułów, 'ustępów "i punk
tów. 

2. Postanowienia ust l stosuje się odpowiednio do 
Min istrów Kultury i Sztuki oraz Obrony Narodowej w za
kresie ustawy o wyższych szkołach artystycznych i usta
wy o wyższym szkolnictwie wojskowym. 

3. Prezes Rady Ministrów ogłosi w Dzienniku Ustaw 
jednolity tekst ustawy oPolskiej Akademii Nauk. 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłos~enia. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 

Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 kwietnia 1973 r. 

zmieniające rozporządzenie W sprawie wykonania orzeczeń, nakazów karnych i postanowień k9Iegłów 
do spraw wy~roczeń. 

Na podstawie art. 109 Kodeksu postępowania w spra
wach o wykroczenia (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 116 

- ł z 1972 r. Nr 49, poz. 312) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grud
nia 1971 r. w sprawie wykonania orzeczeń, nakazów kar
nych i postanowień kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. 
Nr 37, poz. 330) wprowadza się następujące zmiany: 

) w§ 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Wykonanie orzeczeń, nakazów karnych i postano

wień kolegiów do spraw wykroczeń przy radach 
narodowych miast nie stanowiących powiatów 
oraz ' przy gminnych radach narodowych (wspól-

nych dla miasta ł grniny) zarządzał rozstrzygnię
cia te wykonuje odpowiednio organ administracji 
do spraw wewnętrznych prezydium rady narodo
wej miasta nie stanowiącego powiatu lub naczel
nik gminy (rniasta i gminy).", 

2) skreśla się § 141 

3) w § 15 wyrazy "Przepisy § 13 1 14" zastępuje się wy
razami "Przepis § 13". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: P.Jaroszewicz 


