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USTAWA 

z dnia 4 maja t982 r. 

o urzędzie Ministra Kultury I Sztuki. 

Art. 1. Minister Kultury Sztuki jest naczelnym 
organem administracji państwowej w d1:iedzinie kultury 
1 sztuki. 

Art. 2. Celem działalności Ministra Kultury i Sztuki 
jest: 
1) stwarzanie warunków dla rozwoju wszystkich dzie

dzin kultury narodowej, 
2) zapewnianie powszechnego l demokratycznego ucze

stnictwa społeczeństwa w życiu kulturalnym, 
3) . ~chrona dóbr kultury oraz tradycji I dziedzictwa 

narodowego, 
4) upowsżechnianie humanistycznych wartości kultury 
• narodowej i światowej, 

. 5) dbanie ci właściwe mtejsce kultury w życiu narodu 
i w rozwoju społeczno~gospodarczym socjalistycznego 
Państwa. 

Art. 3. Do zakresu działania Ministra Kultury i Sztu
ki na leżą sprawy: 

1) określania kierunków polityki kulturalnej i sposo
bów jej realizacji, 

2) p,opierania twórczości artystycznej I literackiej, 
3) działalności artystycznej" widowiskowej I rozryw

kowej, 

4) 
5) 

6) 

1) 

8) 
,-

9) 

10) 

plastyki i wystaw artystycznych, 
kinematografii, 
wydawnictw, księgarstwa, bibliotek l czytelnictwa, 
przemysłu poligraficznego, muzycznego 1 fonogra
ficznego, 
tworzenia warunków dla upowszechniania twórczości 
oraz ochrony praw twórców t artystów wykonawców, 
zapewniania uczestnictwa w życiu kulturalnym po", 
szczególnym środowiskom .społecznym 1 zawodowym, 
tworzenia warunków rozwoju placówek. upowszech
niania kultury~ 

111 popierania rozwoju społecznego ruchu kulturalnego 
i. artystycznego. 

12) ochrony dóbr kultury, muzealnictwa oraz kultury lu· 
dowej i rękodzieła artystycznego, 

. 13) szkolnictwa artystycznego i kształcenia w dziedzinie 
kultury .i sztuki, 

14) edukacji kulturalnej dzieci i mI odzieży, w porozu
mieniu z Ministrem Oświaty i Wychowania, 

15) upowszechniania kultury polskiej za granicą oraz . 
współpracy z zagranicą w dziedzinie kultury i sztuki, 
w . porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych. 

. Art. 4. Minister Kultury i Sztukf, realizując z,akres 
działania określony wart. 3, współdzi.ała zespołecżnymi 
przedstawicielstwami środowisk twórczych, stowarzyszeń 
kulturalnych i organizacji społecznych. 

Art. 5. Minister Kultury i Sztuki, na podstawie prze
pisów ustawO-wych, organizuje ' współdziałanie organów 
państwowych, organizacji społecznych i spółdzielczych 

w dziedzinach objętych zakresem jego działania. 

Art. 6. 1. Rada Ministrów, po zasięgnięCiu opina 
właściwej komisji sejmowej, w drodze rozporządzenia, 
określa szczegółowy żakres i tryb działania Ministra 
Kultury i Sztuki. 

2. Organizację Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz 
jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi 
Kultury i Sztuki określa statut nadany przez Radę Mi
nistrów. 

Art. 7. Traci moc ustawa z dnia 16 lutego 1961 r. 
o zakresie działania. Ministra Kultury i Sztuki (Dz. U. 
Nr lO, poz. 53). 

Art. 8. ' Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłońsk.l 

Sekretarz Rady Państwa: E. Duda 
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UST A W li. 

z dnia 4 maja t982 r; 

o szkolnlctwl. wyższyni. 

· Dział I 

Pos.tanowlenla og6lne. 

Rozdział 1 

I , Zadania szkół wyższych I podstawy Ich samorządności, 

Art. t. 1. Sżkoły wyższe Sil państwowymi jednostka ... 
inl organizacyjnymi, powołanymi do prowadzenia badań 
naukowych, kształcenia I socjalistycznego . wychowania 
studentów zgodnie z Konstytucjl\ Polskiej Rzeczypospoll
tej Ludowej. 

, 2. Szkoly wyższe Sil samorządnymi społecznościami 
hauczycieli akademickich, studentów i innych pracowni
ków szkoły. ' 

. 3. Przepisy ustawy stosuje się do wyzszych szkół 

plepanstwowy:ch w granicach określonych wart. 5. 

Art. 2. 1. Szkoly wyższe uczestniczą w dziele wszech
Itronnego rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowej 
oraz kształcą studentów, zgodnie z ideałami humanizmu 
l sprawiedliwości społecznej, na świadomych swych obo
wiązków i praw obywateli socjalistycznego państwa. 

2. Szkoły wyższe w swej działalności kierują ' si:; 
dobrem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . . 

3. Szkoły wyższe w swej działalności kierują się za
sadami wolności nauki i sztuki. Zgodnie z tymi zasadami 
w Izkołach wyższych jest rozwijana wielość kierunków 
naukowych i artystycznych prży pOsz1111owariiu odrębno
ści Światopoglądowych. 

Art. 3. t. Szkoły wyższę w swej działalności zespa
lają badania naukowe, nauczanie i ' wychowanie mI o
dzieży. 

. ~, PodstawQwymi zadaniami szkoły: wyższej są: 

. \ . 

I. 




