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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. 
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1) · kszta1cenie wysoko kwalifikowanych specjalistów dla 
wszystkich -dziedzin życia spolec:z,nego. a także rozwi
janie w nich umiejętności samodiielnego myślenia 

oraz Spt awnego i twórczego działania. 

2) pro~adzenie badan naukowych oraz rozwijanie twór
czo~ci zawodowej i artystycznej. 

3) kształcenie pracowników nąuki oraz przygotowanie 
ich do pracy twórczej. badawczej i dydaktycznej. 

4) ksztdUowa.nie postaw patriotycznych. poczucia odpo
wiedzialnościobywatełsklej i aktywności społecznej. 
umiłowania prawdy i sprawiedliwości. ' 

5) kształCenie al tystów oraz przygotowanie ich do samo
dzieinej pracy twórczej. 

6)pleJęy-nov.;anie. rozwijanie i ' upowszechnianie wszyst
kich form kultury narodowej. 

'7) wspóludział w praktycznym stosowaniu nauki i sztu
ki w caloksztakieżycia społęcznego i gosIJOdarczego. 

J3) r~alizacja . id~i uez€lniotwartej i zapewnienie . jej 
udziału w procesie stałej edukacji narodowej. 
3. Wyższe , szkoły medyczne uczestniczą ponadto w 

sprawowaniu opieki zdrowotnej w ramach . społecznego 
systemil ochrony zdrowia. Ustalają one we własnym za
kresie proporcjetniędzy badaniami naukowymi. potrzebami 
kształcenia i działalnością ' ,W zakresie ochrony zdrowia. 
która nie niożenaruszać' podstawowych funkcji ' szkoły., 

Art: 4. li ' W zarządzaniu samorządną 'szkołą wyższą 

uczestniczy całaspolecZ'1osć s"l.koly poprzez wybieralne 
. organy kolegialne i jednoosobowe. 

1) 

2) 

,3} 

4) 

5) 
.. 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

2. Szkoła wyższa ma w szczególności prawo do: 
uchwalania statutu szkoły. 
wyboru rektora. prorektorów. dziekanów. prodZIeka
nów oraz innych organów' jednoosobowych i kole
gialnycp •. a także do . ich odwoływania! ; 

określania wewnętrznej struktury i .organizacji szkoły 
na zasadach określor.ych w ustawie. 
ustalania planów i programów badań oraz kierunków 
i treści nauczania w .granicach ol>.re~ło,nych w usta
wie, 
nadawani!'. stopni naukowych i występowania z ... nio
skami o nadanie tytułów naukQwych.zgodnie z prze
pisa mi ustawowymi o stopniach i tytułach na.uko
wych. 
ustalania limitów przyjęć na poszczególne kierunki 
studiów na zasadach określonych w ustawie. 
samod .. ielnegogospodarowania majątkiem i środkami 
tinfłnsowymi w: granicach .. określon yeh w przepisach 
pI,-.3,W,d •... 
powolywania na stanowiska w szkole wyższej .osób ' 
posjadających pdpowiednie kwalifikacje na zasadach 
.określonych w ustawie. 
nawiązywania i prowadzenia współpracy z .zagranicz
nymi szkołami i placówkąmi naukowymi. 
nawiązywania i prowadzenia . współpracy z innymi 
szkołami wyższymi oraz jedr:oslkami nauko\vymi.' go
spodarczymi. kulturalnymi ' i . administracyjnymi w 
kraju. 

11) ' prowadzenia dzi, ałalności wydawniczej w formach Dr-. 
ganizacy~nych określonych statutem id ysponowania 
własną bazą poligraficZną. ' 

12) prowadzenia działalności socjalno-bytowej stosownie 
do -PPtrzebpracOwników i studentów. ' 

13) tworzenia ' odpowiedl\ich warunków dla działalności 
" 'sumorządu ' pracowniczego, i studenckiego oraz orga-' 

niz-ac ji stud~nc kiCh,sp0łeczn ych, pracowniczych 
,~ ' 1 zwiilzkowych; 

14) prowadzenia działalności gospodarczej i usługowej 

nie naruszającej zadań szkoły. 
3. Organy szkolywyższej są właściwe we wszystkich 

sprawach dotyczących jej organizacji i działalności. chyba 
że przepIsy ustawy stanowią inaczej. 

4. Decyzje wszystkich organów szkoły wyższej - są 
jawne. z wyjątkiem decyzji w sprawach objętych przepi
sami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej . 

5. Istotne decyzje dotyczące poszczególnycbgrup spo- , 
łeczności akademickiej są podejmowane po zasięgnięciu 
opinii tych grup lub ich wybieralnych przedstawicieli. 

Art. 5: 1. Przepisy ustawy dotyczą -państwowych 
szkół wyższy-ch. z wyjątkiem szkół wyższych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministroyvi Spraw 
Wewnętrznych. 

2. Państwowe -\vyższeszkoły teologiczne. ze względu 
na swą specyfikę. podlegają również władzom kościel

- ńym.-

. 3. Przepisy ustawy dotyczą wyższych szkół niepań
·stwowych. óileiChstatuty. w zwiążkuż odrębnym cha
rakterem tych Szkół, nie stanowią inaczej. -

4. PJzepisy ustawy nie dotyczą wyższych uczelni pa~ 
pieskich i wyższych seminariów duchownych. których 

- statlls jest regnlowany :umową ·międzyRządem Polskiej 
Rzeczypospolitej ~udowej a władzami kościelnymi. . 

Rozdział 2 

Za'Sady tworzenia I działania ' szkcH wyższych. 

Art. 6. ~.Szkoły wyższe. zwane dalej i,szkołami", 
tworzy się. znosi. -łączy i przekształca w drod-zeusŁawy. 
\ 2. Ustawa b utworzeniu ' szkoły określa jej nazwę', 

siedzibę. ogólny zakres działalności oraz naczelny lub 
cęntralny organ adnlinistracji państwowej sprawujący. nad
zór nad jej działalnością. 

3. Szkola posiada osobowość praw.ną. 

"o 

; \ 

" . 

;. -, 

i 
'\ 

4. Wlilściwe organy państwowe mogą podejmować 
decyzje (~otyczą<;e działalności szkół tylko w wypadkach 
pr}ewidzianych w ustawie. 

.- ~ 

Art. 7. 1. Szkoła działa na podstawie statutu ' uchwa- , :; >, 
lónego prze7. senat. po zasięgnięciu opinii kołegialnych~ ,.. { 
Olganów jednostek organizacyjnych szkoły orazorgani- " , 
zacji poJitycZllycł~ i społecznych, działających . w szkole. ' ; \ ~ 

2. 'Rektor przedstawia statut właściwemu _ ministrowi 
w ciągu miesiąca od dnia jego uchwalenia. 

3. }Vłasciwy minister może zgłosić zastrzeżenia do 
statutu szkoły . w terminie trzech miesięcy od duty jegO 
otrzymania. . 

4. Senat uzgadnia z właściwym ministrem po.prawk,l 
do statutu w terminie trzech miesięcy od duty zgloszenia 
zas·Lrzeżell. Po upłyWIe tego terminu. w razie braku 
u~godnlenia:. ostateczną decyzję w sprawie tre'śCi ' statutu 
podejmUje właściwy minister. za zgodą prezydium Rcidy 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

5. Statut wchodzi w życie z dniem W nim określo
nym, z tym że przy ustalani~ tej , dąty uwzględnia sią 
okresy. o których mowa w ust. 2-4. ' 

Art. 8. 1. NauczanIe w szkołach jest prow'adzone w 
ramach kieniI1ków studiów.- które odpowiadają tlziedzinom / 

• < 

nauki, ' sztuki. specjalnokiOlll, naukowym, artystycznym (' 
l ' Zdwodowym. 

2. Nazwy kierunków studiów określa Rą.da Qłó:wna 
Nauki . i Szk.olnictwa ,Wyższego. 

/ 3. Podstawowym systemem studiówst\sludia-' dzien-
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ne. Szkoła może prowadzić studia wieczorowe, zaoczne, 
eksternistyczne lub inne w sytuacjach uzasadnionych po
. trzebami gospodarki na rodowej. 

4. Szkoły prowadzą także studia podypl omowe oraz 
stud ia i kursy specjalne. ' 

5. Kierunki działa ln ośc i szkoły określa senat szkoły 

w m ys i art. 57 ust. 2 pkt 2. ' 

Art. 9. 1. Szkoły miJją prawo nadawania absolwen
tom tytułów zawodowych magistra, lekarza, inżyniera, 

magi stra Inżyniera i innych określonych na podstawie 
art. 94 ust. 2. 

2. Rada Główna Nauki I Szkolnictwa Wyższego 

qkresla warunki, jakim powinny pdpowladać szkoły upraw
nione do nadawama t ylułów zawodowych wymienionych 
.w ust. 1. 

Art. 10. 1. Szkoła ma prawo nadawania tytułu dok-
· tora honoris causa na wniosek swojej jednostki organiza
cyj llej, uprawnionej do nadawania stopnia naukowego 
d uktora habilitowanego. 

2. Tytuł doktora honoris causa nadaje senat szkoły 
osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kul· 
~UJy l życia s połecznego. 

3. Nadanie t y tułu doktora honoris' causa obywatelowi 
innego państwa następuje za zgodą Ministra Nauki, Szkol. 
nictwa Wyż.szego i Techniki, wyrażonll w porozumieniu 
z Ministrent' Spraw ZagTi:micznych. 

Art. 11. Wykłady w szkołach Si\ otwarte, o il~ statut 
szko ł y nie stil nowi inaczej. 

Art. 12. ' Szkoła zapewnia swoim pracownikom l stu· 
dent.om wolność .swobodnego wyrażania poglądów oru 

.zlzeszania si ę i odbywani a zgromadzeń na zasadach okr.· 
. śl onych ' pr zez przepisy prawa. 

Art. 13. 1. Szkoła prowadzi badania własne, a po· 
n ad to w ramach z1lwarlych pOTozumień bierze udział w 

.realtza cJi pr oglamów Ma awczych wspólnie J: innymi 
szkolaml i instytucjami oraz jednostkami gospodarki na· 
rodowej . 

2. S;,.k oła , w zakresie swojej działalności, może za
wie~ać porozumienia i umoWy z innymi szkołami i insty. 
Łu cjami oraz dysponować uzyskanymi w ich wyniku do
chodami. 

Art. 14. 1. Szkoła zapewnia swobodny obieg infor
mac ji naukowej l nieskrępowany dostęp do piśmiennic

twa. 

2. Publikacja własnych wydawnictw szkoły, czaso· 
pism na ukowych i fach owych oraz druk.ów zwartych na-
5lępu je na pods tawie planu wydawniczego uchwalanego 
p rzez sena t. 

Art. 15. 1. Utrzymanie porządku ł bezpieczeństwa na 
te renie szkoly zapewn ia rektor przy pomocyorg~nów 
szkoł y . 

2. Teren szkoły określ a rektor w porozumieniu z wła
ściwym. terenowym organem administracji państwowej 

· stupn ia wo jewódzkiego. 

3. Organy porząd k u publicznego mogą wkroczyć na 
teren szkol Y t y lko na wezwanie rektora lub osoby przez 

· niego upoważni onej. Jednakże w razie powstania nagIego 
zagrozenia - życia ludzkiego lub katastrofy' żywiołowej 

· organy te mogą same wkroczyć: na teren szkoły, zawia
damiając o t ym niezwłoónie rektora. Organy porządku 

· publicznego powinny opu,; tić teren szkoły niezwłocznie 

po ustaniu przyczyn, które uzasadniły ich wkrocżenie na 
lereuszkoly • . 

Rozdział 3 

Rada Główna NaukJ I Szkolnictwa Wybzego . 

Art. 16. 1. Rada Główna Nauki i S:rkolnictwa Wyż

szego, zwana dalej "Radą Główną", jest wybieralnym 
orgilnem przedstawicielskim szkolnictwa wyższego, posia
dającym uprawnienia stanowiące i opiniodawcze w za
kres ie przewidzianym w ustawie. 

2. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów szkol
nictwa wyższego działają ponadto: Rada Wyższego Szkoi. 
nictwa Med ycznego, Rada Wyższego Szkolnictwa Art y
litycznego oraz Rada Wyższeg o Szkolnictwa Kultury Pi
Eycznej. 

3. Rady, o których mowa w ust. 1 i 2, działają na 
pods tawie uchwalonych przez siebie regulaminów . 

4. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Technik.I 
Ellpewnia obsłllgę administracyjną oraz środki niezbędne 
dla funkcjonow ania Rady Głównej, a właściwi ministro
wie -..: dla funkcjonowania rad, o których mowa w 
ust. 2. 

Art. 17. 1. Kad~ncja Rady Głównej trwa trzy lata. 
2. Rada Główna składa się . z siedemdziesięciu człon

ków. W skład Rady wchodzą przedstawiciele: 
l) szkół podległych Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyt.

Slego i Techniki - w iiczbiepięćdziesięciu, 
2) szkół podległych Ministrowi Zdrowia i Opieki Spo

łecznej ~ w liczbie dziesięciu, 

3) szkół podległych Ministro}Vi Kultury f Sztuki ~ w 
liczbie pięciu, 

4) szkól podległych Głównemu Komitetowi Kultury PI
zyczne j L Sportu - w liczbie trzech, 

5) wyższego szkolnictwa morski~go - w liczbie dwóch • 

Art. 18. 1. Wyboru do Rady Głównej dokonują elek.
torzy w glosowaniu tajnym. W yboru elektorów dokonuje 
lię na wydziałowych i szkoln ych zebraniach osób posia
dających czynne prawo wybof.cze. 

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje osobom za
trudnionym w s/kolach na litanowiskachprofesorówi' do
centów, osobom posiadającym stopień naukowy doktora 
ha-bllitowanego oraz przedstawicielom nauczycieli akade
mickich posiadających stopień naukowy doktora w liczbie 
nie większej niż 1/. ogółu osób posiadających czynne pra
wo wyborcze. 

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom za
trudni onym w szkołach na stanowiskach profe'sorów' i 00· 
centów oraz osobom posiadającym 'stopień naukowy dok. 
tora habilitowanego. Bierne prąwo wyborcze nieprzysłu
guje osobom pełniącym funkcje rektora lub prorektora. 

4. Wybory odbywają się według/zasad , ustalonych 
w regulaminie wyborczym, uchwalonym prze:1 Rad, 
GlóWI1ą. 

Art. 19. t. Rada Główna dzial4 w pełnym! składzie 

albo przez swoje organy, 

2. Organami Rady Głównej s~: 
1) przewodniczący Rady Głów nej, 

2) prezydium Rady Głównej. 

3. Skład prezycli\1ffi Rady GłówIlej okr eJl ćl regulamin 
Rady GłówIlej. . 

- Art. 20. \. 'IIV posierlze ni ćlch Rady Główne] uczestni
czy Mini ste r Nauki, Szkoln ictwa \Vyższe~w i Te·chniki. '.' 

2. W posi cdzeniac'h . Rad y Głównej z ' głosem dorac,i
czy m uczestniczy piGciu przedstawicieli nauczycieli aka
demicl .. ich nie posiadających biernego praWa ,wyborcze.go 
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oraz po jednym przedstawicielu organizacji studenckich 
" zasięgu ogÓlnokrajowym. 

3. W posiedzeniach RRoy Głównej ucz;estniczy przed
Itawiciel wyższego szkolnictwa wojskowego oraz przedsta
wiciel wyższego szkolnictwa resortu spraw wewnętrz
nych. 

4.W posi4::dzeniach RRdy Głównej mogą uczestniczyć 
przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów 
naukowych. z głosem doradczym. 

~. Osoby. o którycl) mowa 'w ust. 2. są wybierane 
na zasadach ~kreślonych regulaminem wyborczym. o któ
rym mowa W 'art. 18 ust. 4. 

6. Posiedzenia Rady Głównej zwoływane są co naj-
mniej raz na pół roku. , 

Art. 21. 1. Rada Główna na wniosek Ministra Nauki. 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki ' rozstrzyga w spra
:wach: 

1) głównych kierunków badań naukowych. kształcenia 
I rozwoju kadry w obszarze szkolnictwa wyższego. 

2) projektów perspektywicznych i okresowych planów 
rozwoju szkolmctwa wyższego. 

3} plojektów planów badań naukowych szkolnictwa wyż
szego. 

4) przyznawania jednostkom organizacyjnym szkól pra
wa riadawania stopni naukowych oraz pozbawi ania 
tych uprawnień, działając w tym zak.resie w porozu
mieniu z Centralną Komisją Kwalifikacyjną do Spraw 
Kadr Naukowych. 

5) kierunków studiów i zasad organizacji studiów. 

2. Rada Główna opiniuje: 

l) zasady i limity przyjęć na pierwszy rok studiów. 

2) zasady opracowywania planów studiów i ramowych, 
programów nauczania. 

3) kierunki i zasady polityki kadrowej i socjalnej w 
szkolnictwie wyższym, 

4) zas ćldy finansowania badań naukowych prow adzonych 
w szkołach oraz zasady współpracy szkól z innymi 
p!acówkaminaukowymi w tym zakresie, 

~) projekty rozdziału środków finansowych material-
nych pomiędzy szkoły. 

6) wnioski w sprawie tworzenia, znoszenia . ł ączeni.a 

1 przekształcania szkól. 

7) zasady współpracy szkól z zagran icą. 

8) projekty aktów normatywnych do-tyczących szk olnic
twa . wyższego, uchvvalanych p rzez Sejm lub Radę 

Ministrów. 

9) inne niż wymienion€ w pkt 1-8 sprawy przedk ł a

dane pru·zMinistra Na uki. Szkolnictwa Wyższego 

I Techniki. senaty szkól lub z własn e j inicjatywy. 

Art. 22. Rada G~ówri a przesyła ' szko ł om roGzne spra-
wozdania ze swej działalno ś ci. 

Art. 23. Do rad, o któr ych mowa w lift. 16 ust. 2. sto
suje się odpoV't iednio przepisy art. 17 ust. L art. 18. 19,20 
ust. 1. 2 i 4-6 O!ilZ art. 21 ust. 2. 

Rozdział .( 

Minister Nauki, Szkolnictwa \'Vyższego 
\ 

TechnikI. 

Art. 24. 1. ~·lini ster Na uki , Szkolnic twa \Vyższego 

Tec~Jliki realizuje polityk I} Palls twa w d'li edzin ie szkJI
nictwa wyższego, koordynuf<l c w tym zakresie d z iała l ność 

szkół, oraz sprawuje nadzór nad pod l egłymi s:.:kolami 
w granicach określonych ustawą. 

2. MinisteI Nauki. Szkohiictwa Wyiszego Techniki: 

1) występuje z wnioskami 'w sprawach tworzenia. :wo
nenia. łączenia i przekształcania szkół. 

2) przygotowuje do rozstrzygnięcia przez Radę Główną: 
fi) projekty głównych kierunków badań naukowych, 

kształcenia i rozvwju kadry w obszarze szkolnic
twa wyższego. 

bl projekty perspektywicznych i okresowych planów 
rozwoju szkolnictwa wyższego. 

e) projekty planów badań naukowych w szkołach, 

d) projekty wyznaczania kierunków studiów i ziisad 
organizacji studiów. 

3) ustala: 
li) zas.ady i limit y przyjęć na pi e rwszy rok studiów, 
bl · zasady opracow ywania planów studiów i ramo

wych prograjllów nauczania. 
c) kierunki i zasady polttyki kadrowej i socja lnej 

w szkolnictwie wyższym. 
d) zasady finansowania badań naukowych prowadzo

nych w szkołach oraz zasady współpracy szkół 
z innymi placówklmi naukowymi w tym żakres i e. 

ej :tiisady współpracy szkół z zagranicą. 
4) dokonuje JOzdziilłu środków finansowych i material

nych pomiędzy szkoły . 

. 3: . Uprawnienia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższe

go i Techniki. o których mowa w ust. 2. przysługują od
powiednio wła5ciwym mi nistrom w stosunku do nadzo
rowanych pJzez nich szkól. 

Art. 25.1. Minister Na uki. Szkolnictwa Wyższego 

l Techniki sprawuje nadzór nad podległymi szkołami w 
zak resie zgodno~ci ich ,dzialania z prawem. W tym cel u 
może: 

l) żądać od organów szkól wyjaśnień w każdej spra wie 
dol yezącej dziala lno(;ci szkoły, 

2) "uchylać deCyZje rek tora i uchwały senatu na rusza-
jące prawo. -

2. Uprawni enia !l.1wistra Nauki. Szkolnictwa W yz
szego i Techniki określone w liSt. 1 przysługują od po: 
wi ednJO właściwym min ist rom w stosunku do nadzorowa
nych przez nich szkól. 

3. Decyzje podj<,;te na podstawie ust. 1 pkt 2 mogą 

być zaskarżane do sądu iHlministracyjnego na zasadach 
I w try bie przewidzian ym przez Kodeks postępowania 

admin istracyjnego. 

Dział II 

Ustrój l administracja szkoły. 

R ozdział 1 

Jednoslkl organll,acyjne szkoły. 

Art. 26. I. Jednostk i organizacy jne szkoły tworzy 
Ili~, znosi. łąC1· Y i przekształca stosownie do potrzeb ba
dawczych. ' artystycznych i dydaktyczno-wychowawczych 
OIIlZ do jej możliwości kadrowych. Decyzje w tych- spra
wi'leh podejmuje się po zasięgnięciu opinii pracowników 
zalllteresowanych jednostek. 

2. Jeżeli statut szkoły nie stanowi Inaczej. podsta
wową jednostką organizacyjną szkoły w zakresie ~zja

łaJności naukowej. artystycznej i dydaktyczno-wychowaw
czej związanej z glównymi kierunkami studiów lest wy
dział. 

3. Jednostki organizacyjne szkoły mogą być jednost
kami wydziałowymi. po:wwydziałowymi. międzywydzialo

wymi lub miądzyuczelnianymi. Jednostki te mogą być po
wiązane OIgani2'.acy)Ole x jednostkami organiżacyjnymi 

Polskiej Akademii Nauk! 2. innymi instytutami 1. placów-

, , 

I -
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karni naukowymi, oswiatowY[!J.i, artystycznymi, a także 
z. jednostkami gospodarczymi. . 

4. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określ a za
scldy współdziałania placówek akademii medycznych z pl a
c(J'Nk ami służby zdrowia. 

Art. 21. Statut szkoly okresla wewnętrzną strukturę 
organizację szkoly 'oraz rodzaj wchodzących w jej skład 

jednostek organizacyjnych. Statut może stallowić również 
o tworzeniu jednostek organizacyjnych nie przewidz'ia
nych w ustawie. 

Art. 28. I. Instytut kierunkowy organizuje i prowa
dzi pracę b<ldawczą lub artystyczną oraz pracę dydak
l yczno-\'\'ychowawczą związaną z określonym kierunkiem 
studiów. 

2. Instytut specjalizacyjny organizuje i prowadzi pra
cę baaawczą lub artystyczną oraz Pf!lCę dydaktyczno-wy
c howawczą związaną z określoną grupą przedmiotów nau
cZeJnia lub specjalizacji badawczych (artystycznych). 

3. Katedra organizuje i prowadzi pracę bild awczą. 

67tys tyczną lub leczniczą oraz pracę dydaktyczno-wycho
wawczą . stanowiącą przedmiot wyodrębnionej dyscypliny 
n aukowej. 

4. W ramach wydzi a łu, Instytutu lub katedry mogą 
być tworzone kliniki. zakłady, pracownie, labordtoria 
i inne jednostki organizacyjne. 

Art. 29. I. Wydział oraz jednostkę organizd<:yjn~ 
o chalakterze poza wydziałowym tworzy właściwy mi
ni ster na wniosek rektora zaopiniowany przez senat. 

2. Jednostki organizacyjne o charakterze miGdzyuczel
nlanym tworzy właściwy minister na wniosek rektora 
szkoły będącej siedzibą jednostki. uzgodniony z żaintere
sowanymi rektorami. Wniosek wymaga zaopiniowania 
przez właściwe senaty. Jednostki te mogą być tworzone 
również z inIcjatywy właściwego ministra, po zasiqgnięciu 
opinii senatów wla sc iwych szkól. 

3. Jednostki orgilnizacyjne działające w ramach wy
dzi a łu tworzy rektor na wniosek dziekana wydziału zaopi
niowany przez radę wydziału. Decyzje w tych spra\vach 
podlegają zatwierdzeniu przez senat szkoly. 

Arl. 30. W szkole mogą być tworzone jednostki orga
nizacyjne o charakterze doświadczalnym, gospodarczym 
lub usługowym. związa ne z jej działalnością podsta wową. 
Jednostki te tworzy rektor w ramach posiadanych przez 
szkołę środków. 

Art. 31. Właściwy minister, działając jako organ 7,d

łożycieiski w rozumieniu ustawy o przedsiębiorstwach pań
stwowych, może powołać przedsiębi'orstwo okreś lonej 
szkoly i ustalić dla niego zadClnia w zakresie realizacji 
zat!;:Iń szkoły. 

Art. 32. I. Szkoła posiada bibliotekę główną. Biblio
teka jest ogólnoszkolną jednostką organizacyjną działal
ności podstawowej o zadaniach usługowych, naukowych 
ł dydaktycznych; pelni funkcję ośrodka informacji nau
kowej oraz flmkcję ogólnodostępnej . biblioteki naukowej; 
j est ogniwem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i ogól
n okrajowej sieci informacji naukowej. 

2. Bibliotekę główną twony się. w trybie p rze wi - ' 
dzianym VI a rt. 29 ust. I. 

3. Szkoła może posiadać tabe inne bibliote ki. 'które 
wspólnię z biblioteką główną tworzą jednolity system 
biblioleczno-informdcyjny szkoły. Nadzór nad dziulalnością 

. _ t ego systemu sprawuje dyrektor biblioteki głó:Wne j VI Zu
k resie. ustalon~m w statucie szkoły'. 

4. Biblioteki, o 'których mowa w ust. 3. tworzy się. 

prze kształca znosi w trybie przewidziClnym przez statut 
szkoly. 

Rozdział 2 

Organy szkoły oraz zasady i tryb ich powoływania. 

Art. 33. I. Kol egialnymi organami szkoły są senat 
rady wydziałów. 

2. J ednoosobowymi organami szkoły są rektQr i dzie
kuni. 

3. W szkołuch jednowydzialowych nie powołuje sią 

rady wydziału ani d7. iekana; ich funkcje spełniają odpo
wiedn io se nat i re ktor. , 

Art. 34. Tryb powoływania na stanowiska obsadzane 
w drodze wybo ru określa sta tut szkoly, przy zachowaniu 
nas tc;pu jqcych zasad: 

1) wszyslkie glosowania wyborcze są tajne, 

2) każd emu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania 

kandyc\ulów, ch yba że us tawa lub statut stanowi<\ ' 
indcze j, "-

3) wybór nastE;p uje WÓWCZ dS, gdy kundydat uzyskał 
więc ej niż polowę głosów, chyba że statut wymaga 
większos<;,i kwalifikowanej, 

4) d la ważności wyborów konieczny jest udzial w glo
sowaniu więcej niż polowy upraw-nionych do głoso

wania. <;hiyba że statut wymaga większej liczby 
uprawnionych. 
\ 

Art. 35. 1. Kad encja organów wybierałnych szkoły 

rozpoczyna się z dniem l 'WrzeSIlla i trwa 3 lata, chyba 
że statut ustanawia krótszy okres kadencji; kończy się 

zawsze z dniem 31 sierpnia ostatniego roku kac!t:incji. 

2. Sta tut szkoł y powinien określić termin i tryb powo
ływa niu orgariow kolegialnych szkoły w taki sposób, aby 
orWllly te dokonały wyboru organów jednoosobowych 
szkoly w mi esiącu Ol a ju ostatniego roku upływającej ka
d encji org ill1ÓW kol egialnych. 

Art. 36. t. Wsklad sena tLL wchodzą~ 

1) rektor, 

2) prorektor lub p rorektorzy, 

3) dziekani i dyrektorzy ins tytutów kierunkowych dzia
łających poza wydziałumi. 

4) wybierdni osobno dla każdej z tych grup przedsta
wiciele: 
a) profesorów, docentów doktorów habilitowa-

11 ~lch, 

hl pozostałych nauczycieli akademickich, 

c) studentów.' 
dl pracowników szkoly niebc;dących nauczycielami 

akademickimi, 

5) po jednym przedstawicielu delegowanym przez orga
ny partii i stronnictw politycznych dzialających w 
szko le. 

6) przedstawiciel studium wojskowego. 

2. Sklacl senatu w 51-66% stanowią profesorowie, 
docellci i doktorz y habilitowa ni .według usta leń statutu 
szkoly. 

Art. 37. 1. UczbQ przed stawicieli. o _ których mOW ;1 
wart. 36 ust. 1 pkt 4, tryb ich wyboru i odwolywdnia. 
a w odniesieniu do p rzedstawic ieli studentów' także 
czas · Lt wania ich kćldencji~ określa statut szkoły . 
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2. Obowiązki wybranych przedstawicieli w dzidłal

n0ści organów kolegialnych szkoły i ryg ory spełniania 

tych obowiązków określq statut szkoły. 

Art. 38. Przedstawiciele zasiadający w senacie, nie 
będący profesorami. docentami i doktorami habilitowa
nymi, mają prawo glosu we wszystkich sprawach, z wy
Jątkiem zastrzeżonych przepisami ustaw, a w szczególno
ści spraw dotyczących: 

1) wniosków o ' nadanie stopni i tytułów naukowych, 
2) wniosków o powołar, ie na stanowiska profesorów. 

Art. 39. W posiedzeniach senatu biorą udział z glo-
lem doradczym: 

1) dyrektor biblioteki głównej, 
2) dyrektor administracyjny i kwestor, 
3) po jednym przedstawicielu organizacji studenckich 

o zasi~gu ogóinokrajowym oraz innych organizacji 
studenckich określonych statutem szkoły, 

.) po jednym przedstawicielu · związków zawodowych 
działających- na terenie szkoly. 

Art. "O. Sk .ład senatu szkoły bezwydziałowej - ustala 
jej statut zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. 

Art. 41. 1. Rektor szkoły jest wybierany przez senat 
lub kolegium elektorów. Statut szkoły określa organ doko
nujący wyboru rektora. 

2. VV skład kolegium elektorów wchodzą elektorzy 
wybrani na warunkach określonych wart. 36 ust. 2 
przez: 

l) profesorów~ docentów i doktorów habilitowanych za
trudnionych w szkole, spośród ich grona, 

2) innych nalIczycieli akademickich zatrudnionych w 
szkole, spośród ich grona, 

3) studentów szkoly, spośród ich grona, 

4) Innych pracowników szkoły, spośród ich grona. 

3. Przewodniczący organu prz_eprowadzającego wybo
ry :liIwiadamja niezwłocznie właściwego ministra o do-
konanym wyborze. . 

4. Właściwy · minister_ w terminie czternastu dni od 
dnia zawiadomienia może ~głosić, w porozumieniu z pre
:r:ydium Rady Glównej, uzasadniony sprzećiw w stosunku 
do dokonanego wyboru. W terminie czternastu dni od 
.dor~czenia szkole sprzeciwu .wldściwy organ szkoły prze
prowadza ponowne wybory. 

5. W ponownych wyborach nie może kandydować 

osoba, w stosunku do której zgłoszono sprzeciw, o którym 
mowa W. ust. 4. ' 

6. WłaŚciwy minister potwierdza nominacją wybór 
reUoraszkoly. 

7. W wypadku utworzenia szkoły, pierwszego rektora 
powołuje właściwy minister. 

Art. 42. Rektorem szkoly może być profesor albo 
docent zestoppiem doktora habilitowanego, a gdy szkola 
zatrudnia więcej niż 10 profesorów - rektorem może . 

być tyłko profesor. Wymóg posiadania stopnia doktora 
habilitowanego nie dotyczy szkół artystycznych. 

Art. 43. 1. ', Liczl?ę prorektorÓw szkoly określa statut 
szkoly. . . . 

2. ''''yboru prorektorów dokonuje orgrlll, który wy
biera rektora, j na osobnym posiedze.niu, po dokonaniu 
wyboru reklora i w terminie określonym prz~z statut 
alkoły. 

3. Pta'~o do zgłaszania kandydatów na prorektorów 
Ipośród profesorów, docentów i doktorów ha bilitowanych 
przysługuje wyłącznie rektorowi elektowi. Przy wyborze 
prorektorów stosuje się oapowiednio przepisy dotyczące 
Y/)'bQru rektora.· 

4. Statut szkoly może przewidywać uprawnienia wy
borców do zgłaszania rektorowi elektowi - spośród osób, 
o których mowa w ust. 3 - propozycji kandydatur na 
prorektorów. Rektor elekt nie jest związany zgłoszonymi 
propozycjami. 

5. Wybór każdego prorektora odbywa się osobno. 

6. ·Wysunięcie przez rektora szkoły kandydatury na 
prorektora do spra~ studenckich · wymaga zgody więk
szości przedstawicieli studentów wchodzących w skład 
senatu lub kolegium elektorów. 

Art. 44. 1. VV sklad rady wydziału wchodzą: 

1) dziekan, 

2) prodziekan lub prodziekani. 

3) pozostali profesorowie, docenci doktorzy. habilito-
wani zatrudnieni w wydziale, 

.() wybrani w sposób określony . przez _statut szkoły. 
pll.etlstawiciełe: 

a) innych nauczyci e li ak:ldemickich niż wymienieni 
w pkt 3, zatrudmonych w wydziale, 

b) stutlentów wydziału, 

c) praco}Vników szkoły zatrudnionych w . wydziale, 
a nie będących nauczycielami akademickimi. 

2. Do składu rady wydzialu stosuje się odpowiednIo 
postanowienia art. 36 ust. 2 oraz art. 37 i 38. 

3. Wposiedzeniaeh rady wydziału mają prawo brać 
uóział z głosem doradczym emerytowani profesorowie· 
i docenci. 

Art. 45. Dziekanem może być wybrany profesor, do-. 
cent lub .doktor habilitowany zatrudniony w wydziale. 

Art. 46. Wyboru . dziekana dokonuje rada wydziału 

w trybie określonym przez statut szkoly. 

Art. 47. 1. Liczbę prodziekanów określa statut s zko ły. 

2. Prodziekanów wybiera rada wydziału . spośród pro
fesorów, docentów l doktorów habilitowanych przędsta

wionych p rzez dziekana elekta. Statut szkoły może okre
ślać uprawnienia wyborców do zglaszania dziekanowi 
elektowi propozycji kandydatur na prodziekanów. Dzie kan, 
elekt nie jest związany zgłoszonyrrii propozycjami. 

3. \"'ysunięcie przez dziekana kandydatury na pro
dzieklma do spraw studenckich . wymaga zgody większości 
przedstawicie li studentów, wchodzących w sklad rady. 
wydziału. 

Art. 48. Rektor, prorektorzy, dziekan I prodziekani 
mogą być wybrani na to samo stanowisko nie więcej niż 
na dwie następujące po sobie kadencje. 

Art. 49. Przepisy dotyczące składu rady wydziału sto
luje się odpowiednio do rady instytutu kierunkowego. 

Art. 50. Dyrektorów instytutów specjalistycznych oraz 
kierowników katedr, zakladów i klinik powołuje rektor 
na wniosek rady wydziału (rady instytutu) po zasięgnięciu 
opinii senatu szkoly. 

Art. 51. 1. Skład . rady bibliotecznej I tryb jej powo
ływania określa statut szkoły. 

2. Przewodniczącym rady biplioteczn/ej jest dyrektor 
biblioteki głównej, jeżeli statut szk<ł1y nie stanowi ina
czej. 

Art. 52. 1. Dyrektof<l biblioteki .główne j wybiera ra,,; , 
da biblioteczna. Tryb dokonywania wyboru dyrektora bf~ 
blioteki głównej określa statut szkoły. 

2. Dyrektor bibli oteki głównej powinien mieć kwal!. 
fikacjesta'rszego kustosza dyplomowanego lub .kustoszll 
dyplomowanego; a ponadto stopień naukowy oraz co naj
mniej pięcioletni staż pracy. Vi bibliotece naukowej. n4 
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stanowisk,.! kierowniczym. W wypadkach wyjątkowych 
na stanowisko dyrektora biblioteki głównej można wy
brać, osoiJę mającą kwalifikacje kustosza dyplomowanego, 
lecz nie mającą stopma naukowego. 

Art. 53. Statut szkoły określa wykaz stanowisk w 
szkole, które nie mogą być łączone. . 

Art. 54. 1. Jeżeli osoba pełniąca funkcję organu 
jednoosobowego przestanie ją pełnić w czasie trwania 
kadencji. należy w ciągu miesiąca dokonać wyboru inne j 
osoby na lo stanowisko. Kadencja takie j osoby kończy 

si ę wówczus z upływem dnia, na który przypadałby koniec 
kad encji je j poprzędnika. ' 

2. Tryb wyboru na stanowisko zwolnione w sposób, 
o któlym mowa w ust. L określa statut szkoły, 

Art. 55. Organy kolegialne i jednoosobowe szkoły 

pełnią swe funkcje do czasu ukonstytuowania się orga
nów nowej kadencji. 

Art. 56. I. Osoby pełniące w szkole funkcje orga
nów jednoosobowych. w razie rażącego naruszenia obo
wiązków związanych z pełnioną funkcją. mogą być odwo. 
łane pl:zez organ. który dokona ł ich wyboru. W wypadku 
lektora ' wybranego przez kolegium elektorów, z odpowied
nim wniosk ,iem występuje senat szkoły. , 

2: ' Odwolania, 'o którym mowa w ust. 1. dokonuje 
się w ciągu miesiąca od dnia ' powzięcia wiadomości o ra
żącym n c:rn'szeni u obowiązków. Odwołania nie można 
d okona/:: po upływie sześciu miesięcy od dnia dopuszcze
nia si~ tego naruszenia. 

3. W' razie bezczynności organu. o którym mowa w 
ust. 1. oclwołunia dokonuje odpowiednio właściwy mini
~tef' w IJor07.llmieniu z prezydium Rady Głównej lub rek
or szkoly w porozumieniu z senatem szkoły. Przepis 
~st. 2 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 3 

Kompetencje organów szkoły. 

Art. 57. 1. Senat jest najwyższym organem szkoły, 

2. Senat w szczególności: 

1) uchwala statut szkoły! regulamin studiów, 

2) ustala ogólne kierunki działalności szkoły, 

3) zatwierdza plany studiów i programy nauczania, 

4) sprawuje kontrolę nad działalnością szkoły, 

5) upoważnia rektora do zawierania porozumień z inny
mi szko łilmi lub innymi instytucjami i jednostkarpi 
o19ur. izacyjnymi w sprawach dotyczących prowadze':' ' 
nia wspólnej działalności. 

G) zalV:'i erdza plan rzeczowo-finansowy szkoły l rozpa
, o truje sprawozdania z jego wyk bnalfia, 

7) zatwierdza roczne sprawozdania rektora z· działal· " 
I1o~ci sżkoły, 

8) okresia wielkość i -zakres działalnościgospodarcżej 
l uh lfslugowej szkoły, 

9) decyduje w sprawach określonych w ustawia l sla-, 
tucie szkoły. ' 

3. Zada~la wynikające z ust. 2 pkt 3 nie dotyczą 
ustal anych w odrębnym trybie planów i programów zajęć 
wojskowych oraz szkolenia olłronnego. : 

4: Szczegółowe kompetencje senatu określa statut 
szkoły. 

A.rt. 58. Uchwały senatu są wiążą~e dla rektora, In: 
nych organów szkoły oraz wszystkich człóiikÓ\ł spo~ecz
pości akademickiej. 

Art. 59. 1. Rektor jest najwy'Ższym organem wyko
nawczym szkoly. 

2. Rektor kieruje szkołą, a , w szczególności: 

1) reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

2) zwołuje posiedzenia senatu i przewodniczy jego obrci
dom, z wy jątkierri posiedzeń, na których ocenia się 
działalność rektora, ' 

3) jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły oraz 
przełożonym i opiekunem studentów, 

4) podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania szkoły, 

nie należące do zakresu działania innych jej organów, 

5) sprawuje nadzór bieżący nad administracją szkoły, 

6} zapewnia przestrzeg'anie prawa na terenie szkoły, 

7) działa na rzecz zapewnienia właściwych warunków 
funkcjonowania szkoly, 

8) działa na rzecz zaspokajania potrzeb socjalno.byto
w,ych. zdrowotnych i kulturalnych studentów i pra
cowników szkoły. 

9) podejmuje decyzje w sprawac,h współpracy , s,zkoly 
z zagranką. 

10) wyznacza ząkres dzi a łania prorektorów, 

11) decyduje w sprawach ' określonyck w ustawie sta-
tucie szkoły. 

Art. 60. 'Rada wydziału Vi ,szczególności: 

1) wybiera oraz odwołuje dziekana i prodziekanów, 
2) ustala" ogólne kierunki działa nia wydziału, ' 

3) przedkłada wnioski w przedmiocie ustalenia kierun
ków studiów i specjalności oraz limitów przyjęć na 
kierunki studiów i specjalności, 

4) uchwala projek ty planów studiów i programów nau-
czania, 

5) sprawuje nadzór nad działalnością wydziału, 

6) powierza zajęcia dydaktyczne osobom spoza szkoły, 

,7) działa na rzecz zapewnienia właściwych warunków 
i kierunków rozwoju młod.ej kadry naukowo-dydak
tycznej wydziału, 

8) uchwala wnioski w sprawie urlopów naukowych dla 
p racowników i kontroluje ich wykorzystanie, 

9) zatwierdza roczne sprawozdania dziekana, 

10) decyduje w sJlrawach zastrzeżonych dla niej w usta
wie i statucie szkoły . 

Art. 61. Uchwałi rady wydziału wiążą dziekana praz 
wszystkich- członków społeczności akademickiej , wy~ziału; 

Art. 62. 1. Dziekan jest organem wykonawczymvl Y
działu. 

2. Dziekan kieruje wydziaJem; aw szczególności: 
1) reprezentuje wydział na zewnątrz, 
2) prze\vodniczy obradom t'ady wydzia')u, ' z wyjątkiem ' 

posiedzeń. na których ocenia się działalność dżiek(J ij~l;" 

3) jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału ," 
oraz przełożonym i opiekunem studentów, , . 

4) podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania ~y
działu, nie należące do zakresu działania innych orga-
nów, 

5) ustala , szczegółowy plan zajęć prowaazonychprzez 
wydział, 

6) sprawuje nadzór bieżący nad działalnością wydziału, 

7) dba o zaspokaJanię potrzeb Socjaino:bylci~ych stu
dentoworaz o należyte traktowanie potrzeb pracow-
ników, · -, ", ' . -:' , 

8) wyzna~zazakres dzi~łairióści prodztekan6wt 
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9) decyduje w sprawach zastrzeżonych dla ' nIego w usta
wie i statucie szkoły. 
Art. 63. Przepisy dotyczące kompetencji rady wy

aziału oraz dziekana stosuje się odpowiednio do rad oraz 
dyrektorów instytutów kierunkowych, nie będących jed
'nostkami organizacyjnymi wydziału. 

Art. 64. Zakres kompetencji rad i dyrektorów insty
tutów innych niż te" o których mowa wart. 63, oraz kie
rowników katedr, klinik, zakładów i innych jednostek 
organizacyjnych szkoły okresla statut szkoły. 

Art. 65. 1. Organami kierującymi biblioteką główną 

szkuly są rada biblioteczna i dyrektor biblicteki głównej. 
2. Rada biblioteczna współdziała z dyrektorem biblio~ 

teki glównej w kierowaniu biblioteką i związanym z nią 
systemem biblIoteczno-informacyjnym, na zasadach okre
ślonych w statucie szkoly. 

3. Do kompetencji rady biblioteczne} należy: 

t

' 'tl ,1) ustalanie kierunków działalności biblioteczno-infor
macyjnej stosownie do potrzeb procesu badawczego 
i dydaktycznego szkoły, 

2) ' występowanie z wnioskami dotyczącymI struktury 

i 3) 
II 
ił 

' ~ ~) 

i organizacji biblioteki główneJ oraz -związanego' z nią 
systemu biblioteczno-informacyjnego sżkoły, 
czuwanie ' mld rozwojem . kadry bibliotecznej i wypo
wiadanie się w sprawach obsady stanowisk biblio
tekarskich, 
wsp.óludział w planowaniu i kontroli realizacji żadań 
bibliotek szkoły. 

Art. 66~ 1. Organ kolegialny wyższego stopnia uchy
la uchwały orgilllu kolegialnego niższego stopnia, sprzecz
ne z usta Wg bądź statutem lub gdy godzą ' one w dobro 
szkoly. 

2. Organ jednoosobowy wyższego stopnia uchyla de
cyzje orgaI1ÓW jednoosobowych niższego stopnia, sprzecz
ne z ustawą bądź 'statutem ILlb gdy godzą ,one w dobro 
szkoly. 

3. Organ jednoo'sobowy 'zawiesza wykonanie uchwał 
organu kolegialnego tego samego stopnia, sprzecznych 
z , ustawą bądż _,statutem lub gdy godzą one, w ' dobro 
szkoły, . i kieruje je do poriownego rozpatrzenia ' przez 
ten sam organ kolegialny, W wypadku podtrzymania za
wie,s,zonej uchwały , organ jednoosobowy kieruje , sprawę 

do organu kolegialnego wyższego stopnia. 

Art. 67. 1. Od decyzji organu jednoosobowego przy- ' 
sługuje odwołanie do organu jednoosobowego wyższego 
stopnia. 

2. Od decyzji organu kolegialnego przysługuje odwo
łanie do organu kolegialnego wyższego stopnia. 

Art. 68. Posie~zenia organów kolegialnych szkoły 

zwołują i~h przewodniczący z własnej _inicjatywy lub na 
żądanie co najmniej l/S członków tych organów, jednak 
nie rzadziej niż cztery razy do roku. 

Art. 69. 1. Uchwały organów kolegialnych szkoły za
padają bezwzględną większością głosów, przy obecności 

co najmniej połowy ogólnej liczby członkÓw danego orga-
nu, o ile ustawa lub statut nie stanowią inaczej. ' 

2 . . Uchwały senatu dotyczące przyjęcia i zmiany sta
tutu szkoly zapadają większością l/a głosów, przy obec
ności co najmniej 2/ 8 osób uprawnion'ych do głosowania. 

Art. 70. 1. Senat szkoły, rady wydziałów oraz rady 
instytutów mogą powoływać w drodze wyboru komisje 
stałe i dorażne. Zadania i kompetencje tych komisji 

' pkreślają statut szkoły oraz uchwały o ich powołaniu. 
,2. Statut szkQly mąż e przewidywać powołanie kolę-

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

gium rektor.skiego oraz kolegiów dziekańskich jako ofga
nów doradczych i opiniodawGzych. 

Art. 71. Organy kolegialne szkoły mogą p"owolyw'ać ' 
sądy koleżeńskie rozpatrujące sprawy . związane ' z etyką 
zawodu nauczyciela akademickiego, które nie należą 'do 
właściwości komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli aka
demickich, 

Rozdział 4 

Administracja szkoły. 

Art. 72. Administracja szkoły oparta jest na zasadzie 
jednoosolJowego kierownictwa, sprawowanego przez rek
tora szkoły przy pomocy prorektorów oraz dyrektora 
administracyjnego i kwesto~a. 

Art. 13. Dyrektora administracyjnego szkoły, kwesto
ra oraz kierowników jednostek organizacy jn ych określo

nych w statucie ' powołuje rektor szkoły za' Zgodą senatu. 

Art. 74. 1. Dyrektor administracyjny kierujeadrni
nistracją szkoły.i zarządza jej majątkięm w zakresie okre
~;]onyll1 przez przepisy prawa i statut szkoły. 

2. Dyrektor administracyjny jest bezpośrednimprze~ 
łożonym pracowników administracji " i obsługi jednostek 

. organizacyjnych szkoły. .. 

3 . . Dyrektor administracyjny, z ty,tułu pełnionej fun!);
tji, odllOwiada przed rektor e,? szkoły L senatem. 

Art. 75. 1. KwestoI: pe:ni ' funkcje głównego księgo
wego szkoly. 

2. Obowiązki i uprawnienia kwestora jako głównego 
księgowego regulują odrębne przepisy. 

Art. ·76. Statut szkoly określa liczbę stanowisk za
stępców 'dyrektora administracyjnego i zastępców I kwe
stena, a także ich kompetencje i obowiązki. 

Art. 77. Strukturę administracji szkoly określa statut 
szkoly. 

Art. 78. Zakres czynności pracowników administracjI 
szkoły ustala dyrektor administracyjny lub upoważnieni 
przez niego kierownicy jednostek~dministracyjnych, W 

ramach regulaminu organizacyjnego szkoły. 

Arł.79. Administracja szkoły realizuje zadania szko
ły w zakresie czynności administracyjnych, gospodarczych 
i finansowych. 

Rozdział 5 

Zasady finansowania działalności szkoły. 

A,rł. 80. Szkoła prowadzi samoqzielną gospoda rkę fi .. , 
nansową· 

Art. 81. t. Gospodarkę finansową szkoła prowadzi w 
sposób samorządny w ramach środków pochodzących z: 

1) dotacji z budżetu centralnego na finansowanie dzia
łalności dydaktyczno-wychowawczej, kształcenia kad~ 
naukowych, własne badania naukowe oraz zaspoko
jenie potrzeb socjalno-bytowych studentów i pr.
cowników, 

2) dochodów uzyskiwanych z tytułu odpłatnie prowa
dzone) działalności, w tym: badań naukowych, dzia
łalności w zakresie dokształcania kadr, opłat za wy
najem pomieszczeń, opłat administra:yjno-manipula
cyjnych i innych, 

3) wpływów z innych źródeł, uzyskiwanych w związku 
z działalnością usługową szkoły na rzecz regionu! 
gospodarki narodowej i kultury. . 

.( 
I 

, , ..:, 

~, ',,-
, -

. ' 
, " 

" , 

, " 

'I' 

,. 
' ... : 

, -



....,.,.....,.--.:--:-., -:-,.· ..-~-'l:'/'"'·~----.".."..---,......,..-~,.......,----.....---;~-:\-.I-.---; - \.:--:--.... -~:r--:- ~ .~ . 
. ..•. ~ 

/' 

'.'." 

l>_'z_le_n_n_ik_ Ustaw Nr (4 _____________ ---=.._· ~67 _ .:..·_. ____ --'-' .,..._·iIiiI'_: _____ ~__'_,...._----=.--P-'-oz . . 113 

. , 2. Szkola ma .prawo .do dysponowania . środkami d~-
_ w izo"Y ynli uzyskanYłni: 

l) z przydziałów centralnych w planie dewizowym, 
2) J/v wyniku własn,ej działaln oś~i. 

3. Rada Ministrów w rozporZądzeniu, o którym mo
wa wart. 85 ust. 1. usta la udział szkoły we wpływ ach 

dewizowych określonych '!" usL 2 pkt 2. 

4. Nie wykorzystane w danym roku bud.żetowym 
środki fin,lllsowe, w tym także dewizowe, pozostają w 
dyspozycji. szko~. 

Art. 82. L Szkoła mQże przyjmować darowizny, za
pisy i spadki pochodzenia krajowego, jak i zagr.anicz
neyo. 

2. Decyzje w sprawie przyjęcia lub odrzucenia daro
wizny, zapisu lub spadku podejmuje senat szkoły. 

Art.: 83 . . Gospodarka finansowa szkoły jest prowa
dzonana p.odstawie planu rzeczowo-finansowego, ustalo
nego sillllodzl.elnie przez szkołę i określającego podział 
zadań . i srodk.ów na poszczególne rodżaje, ąziałillności oraZ 
pomi F:dzy podstawowe .jednostk.i organizacyjne szkoły~ 

Art. 84. 1. Projekt planu rzeczowo-finanśowego szko
ły, łącznie z projelltami planów finansowych jednostęk . 
powiązanych organIzacyjnie ze szkołą, pq:edstawia rektor 
lizkoły . do zatwierdzenia senatowi. Rektor przedstawia też 
senatowi do zatwierdzenia roczne . sprawozdanie z wyko
nania planurzeczowo-finansow,ego szkoły. 

, 2. Tryb zatwierdzania bilansu szkoły regulują od
rębne przepisy. 

Art. 85 . . L Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii 
Rady Głównej, w drodze rozporządzenia, określa 'szczegó
łowe zasady gospodarki finansowej szkół. 

2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozu
mieniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech
niki. ok.reśla zasady! finansowania w akademiach medycz
nych działalności diagnostycznej. leczniczej i 'rehabilita
cyjnej, prowadzonej w ramach szkoły. 

Dział III 

Studia ł studenci. 

Rozdział 1 

Studia. 

Art. 86. t. Do ódbywania studiów w szkole może być 
(Jopusżczona jedynie osoba posiadająca świadectwo doj
rzałości. 

2. Decydującym . kryterium . przyjęcia na studia jest 
merytoryczna ocena wii!domości, a także umiejętności lub 

'uzdolnien artystycznych kandydata bądź też ocena jego 
Iprawności fizycznej, o ile wymaga tego profil , studiów. 

3. Przyjęcia na studia odbywają się w drodze egza
minów wsl~pnych. Zakres egzaminu wstępnego ustala 
właściwy minister w porozumieniu z Radą Główną. 

4. Rektor szkoły, po zasięgnięciu opinii senatu . i od
powiednich rad wydziałów oraz w porozumieniu ' z Rad" 
Główną. może zastosować szczególne postępowanie egza
minacyjne. 

5. Właściwy minister po zasięgnięciu opinii Rady 
Głównej oraz w porozumieniu z naczelnymi .organami 
ogólnokraJ'owych organizacji mlodzieżowych może ohe-. 

. ślać inne warunki. które obok wyników egzaminu, 
uwzglE;dniając losowe lub ś rodowiskowe zr?żnicowanie 
przygotowania kandydatów, mogą mieć wpływ na dopusz
czenie do odbywania studiów. 

6. Ministrowie . Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech-

Iliki oraz Oświaty i Wychowania, w drodze· rozporządze
nia, okleślają zasady organizowania bezpłatnych form 
pomocy w przygotowaniu do egzaminów wstęp~ych na 
studia dla kand ydatów. których ' uwarunkowania środó
wiskowe uzasadniają taki:! pomoc. 

7. W stosunku do laureatów oraz finalistów olimpiad 
stopnia centralnego Minister Nauki, ~zkolnictwa Wyższe
go i Teehniki~ w porozumieniu z właściwymi ministrami 
i naczelnymi organi:llni ogólnokrajowych organizacji mło
dzieżowych, okreś la związane z tymi olimpiadami zasady 
przyjmowania na studia, aż do zwolnienia z egzaminów 
wstępnych włą<:znie. Zwolnienie z egzaminu wstępnego nie 
obejmuje sprawdzi anu uzdolnień kierunkowych. 

Ś. Ustalenia wynikające z ust. 3-5 podaje się do 
publicznej wiadomośCi co ' n'ijmniej na sżeśćmiesięcy 
przed upływem terminu składania podań przez .kandyda
tów na studia. . 

Art. 87. Minister Nauki. Szkolnictwa Wyższego i Tech
niki. w porozuniieni u z Ministrem Spraw Zagranicznych, 
okieślawarunki przyjmowania cudzoziemców i odbywa-
nia przez nich·. studiów. . 

Art. 88. 1. Przyjęcie na pierwśzy rok studlów osoby, 
która rozpoczęła studia za granicą, odbywa się ! w drodze 

. egzaminu w~tępnego. . 

2. O przyjęciu na wyższ!,!! lata studiów ósoby, która 
rozpoczęła studia za · granicą, ,decyduje . 'rada wydziału; 
która może uzależnić przyjęcie takiej osoby od oceny jej 
wiedzy i kwalifikacji. 

Art. 89. ' l. Rekrutację na studia przeprowadzają wy
działowe (instytutowe) komisje rekrutacyjne, powołane 
pJZez radę wydziału (instytu~u kierunkowego). Koinisje 
te . podejmują również decyzje w sprawie prżyjęcia .na 
studia. . 

2. Wyniki egzarpinów -wstępnych są jawne. 

3. Od decyzji wydziałowej (instytutowej) komisji re
krutacyjnej przysługuje odwołanie, . w terminie czternastu 
dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia, 

. do uczelnianej komisji rekrutacyjnej ' powołanej przez 
senat szkoły. 

Art. 90. 1. Przyjęcie w poczet studentów szkoły na
stępuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania 
następującej treści : 

.. Swiadomy obowiązków obywatela . Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej ślubuję uroczyście: 

zdobywa~wytrwale wiedzę i · umiejętności , przy
gotowują{; się do pracy dla dobra socjalistycżnej 
Ojczyzny, . 

- dbać o godność studenta i dobre imię mojej 
szkoly, 

- darzyć szacunkiem pracowników szkoły i prze
strzegać zasad współżycia koleżeńskiego, 

- przestrzegać przepisów obowiązujących w szkole.". 
2. Senat może uzupełnić ślubowanie o treści wyni

kające z tradycji szkoły. 
3. Do osób przyjętych na studia, a jeszcze nie imma

trykulowanych, 'w 'zakresie ich praw i oiJowiązków sto
sUJe się odpqwiednio przepisy ustawy. 

Art •. 91. 1. Ramowy regulamin studiów ustala wła

ściwy minister. po zasi ęgnięciu opinii Rady Głównej oraz 
w porozumieniu z naczelnymi organami ogó lnok raj owych 
organizacji studenckich . 

2. Regulamin studiów ustala sena t szkoły w porozu
mieniu z ucze lnian ym samorządem studenckim. 

Art. 92. 1. Student może przenieść się d o innejszk o
ły za zgodą dziekana wydziaJu szko ły przyjmującej, 

, 
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o ile wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z prze
pisów porządkowych s~koly . . 

' 2. Student może za zgodą właściwych dziekanów 
atudiowac poza swoim kierunkiem podstawowym na do
wolneJ liczbie kierunków lub dowolne przedmioty także 

' w różnych szkołach. o ile wypełnia wszystkie obowiązki 
związane z tokiem studiów. 

3. Studenci mogą studiować według indywiduałn!:'go 

planu i programu studiów na zasadach ustał onych przez 
radę wydziału (instytutu kierunkowego). 

4. Przepis ust. 2 nie narusza art. 86 ust. 2 i 3. 

Art.D3. Dziekan może skreślić , studenta z listy stu
dentów w wypadkach określonych w reg,ulaminie 'studiów. 
Od decyzji wydanej w tej sprawie słuzy ' odwolanie do · 

,rektora szkoły. 

, Art. 94. 1. Absołwent szkoły otrzymuje dypłom ukoń
czenia ,studiów. Dyplom. oprócz określenia tytułu zawo
dowego •. może zawiera<; także nazwę specjalności. tytuł 

WACy dyplomowej. jej ocenę oraz wyniki egzaminu kOl'!-' 
cowego. 

2. Minister Nauki.Szkołnictwa Wyższego i Techniki. 
'W porozumip.niu ż właściwymi ministrami. ' określa rodzaje 
dyplomów i tytlllów oraz WZOTY dyplomów 'nadawanych 
p~ez szkoły. 

Art. 95. 1. Zasady uznawania dypłomów. stopni i ty
tułów ' naukowych uzyskanych za granicą za równorzędae 
• dyplomami. stopniami i tytularni naukowymi nadawany
mi w kraju określają umowy międzynarodow,e. 

2. W braku postanowień umów międzynarodowych 
dyplomy, stopnie i tytuiy naukowe uzyskane za granicą 
mogłł być ria zasadzie wzajemności uznane. w drodze 
nostryfikacji. ia .równorzędne z dyplomami, stopniami 
ł tytularni naukowymi nadawanymi w kraju. Minister 
Nauki. Szkolnictwa Wyższego i Techniki. w porozumie-
niu z Radą Gł,ówną. w drodze rozporządzenia. ok'reśla 
zasady nostryfikacji dypłomów uzyskanych za granicą. 

Art. 96. 1. Rada wydziału mOŻe określać zasady 
ł kierunki studiów. na jakich~' można dopuścić kandydata 
do studiów w charakterze wol~ego sluchaeza. 

2. Rada wydziilłu ,okreś la też zasady zaliczania przez 
dziekana zajE:;C: dydaktycznych i przyj ęcia wolnych śłu-
chaczy W poczet ,studentów. ' 

3. Wolnym słuchaczem może być tylko osoba. 'która 
JCiała egzamin wstępny "na studia. 

Rozdział 2 

Prawa i obo~'iązki sludenta. 

Art. 97. Studenci. tworząc z pracownikami szkoły sa
morządną wspólnotę akademicką. współdecydują 'o spra
wach szkoły i są współodpowi ,edzialni za wykonanie przez 
.uołę jej zadaJ!. ' ' 

Alt. 98. Studend mają prawo do: 

l) rozwijania własnych z i: inleresowa ń naukow ych oraz 
\ korzystania ' w tym ce lu z pomieszc-zer'l dydaktycz

nych. urządzcil i środków szk c ly oraz z pomocy ze 
strony nauczycie li aka de mic kich i o rganów szk oł y . 

2. Studenci i ich nie pracujący współmałżonkowie 
oraz dzieci. określani dalej jako .. rodziny studenckie", 
mają IJfaWodo pomocy materi!!1nej. 

3. Minister Nauki. Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 
w pOlozumieniu z Ministrem Finansów oraz naczeln ymi 
orgdnami ogólnokrajowych organizacji studenckich. w dro- , 
dze rozporządzenia. określa warunki oraz rodzaje i wy
sokość świadczer'l pomocy materialnej. 

4. Studenci i rodziny studenckie mają prawo do 
ocllr'óny , zdrowia; w tym do bezplatnej opieki lekarskiej. 

5. jvlinistcrZdrowia i Opieki Społecznej. w porozu
mieniu z Ministrem Naul~i. Szkolnictwa Wyższego i Tech
niki oraz naczelnymi organami ogólnokrajowYch organi
zacji studenckich. określa zasady korzystania przez 'stu
dentów i rodziny studenckie z opieki lekarskiej i ochrony 
zdrowia. 

Art. lOO~ l. Organy szkoły mają obowiązek popie
rania dzj·ałalności samoksztalcenio-wej i działań mających 

nf! celu rozwój osobowości i kultury fizycznej studentów. 
2. Organy szkoły stwarzają warunki dla rozwoju 

studenckiego ruchu naukowego. w szczególnościzapew;-
, niają opiekf~ naukową i określajązaśady udziału stu'

dentów ; zrzeszonych w ruchu naukowym. w pracach ha
dawczych. Organy szkoly. w porozumieniu z organami 
samorządu stud enckiego. określają zasadyfinansowa,nia 
studenckiego ruchu naukowego. 

,3. Studentom przodujacym VI nauce przysługują ' na
grody i' wyróżnienia. Zasady i tryb przyznawania nagród 
wyróżnie!1 ustała regulamin studiów. 

Art. 101. Student może podejmować pracę zarobko
' wą, Praca. ta nie może jednak zwalniać studenta od ' pra
widlowego realizowania obowiązków wobec szkoły. 

Art. 102. Student w okresie korzystania 'z " urlopu 
dziekallskiego ' zachowuje uprawnienia studenckie z wyłą
czeniem prawa do korzystani,a z pomocy materialnej. 
"V uZ<lsadniouych wypadkach dziekan. w porozumieniu 
z organami ,samorządu studenckkgo, moze wyrazić zgodę 
na korzysfanie z tego prawa. 

Art. 103. W razie powstania 'w szkóle sporu zbioro
wego. właścLwe organy szkoły oraz samorządu studenck!e
go lub organizacji studenckich działających w , szkole obo
wiązane s<j ni ezwlocznie podjąć rokowania w celu jego 
rozs trzygniqcia . RozstrzygniGcie sporu w drodze rokowań 
powinno nastąpić w terminie czternastu dni. Po uplywie 
tego lenniuu -spór rozstrzyga ostatecznie senat szkoły albo 
Róda Główna. 

Art. 104. 1. Obowiązkiem studenta jest pełne wy
korzyst ywanie możliwości kształcenia się. jakie' stwarza 
mu szk.ola. 

2. Student bbowiązany 'jest postępowa ć zgodnie z tre
ścią slubowania i regularninem studiów, 

Art. 105. Rada Ministrów. po zasi~gnięciu opinii Rody 
Gł own e J ou ,z naczelnych organów ogólnokrajowych orga
nizacji studenckich. w drodze rozporządzenia. określa za
suuy odbywania praktyk studenckich i wynikające z teg') 
obowi .-;zki st udentów. organów szko ł y Ofa z zakł adów 

2) zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestnicze- pracy. 
, nia w procach n aukowych, rozwojowych i \vdroze-
niowych realizowanych w szkole, 

8) zrzeszania się w organizilcjJch po:itycznych i społecz
nych na zasadach określonych w ustawie. 

Art. 99. 1. Organy szkoły mają obowiązek zapew
nienia warunków materialnych i socjalnych dla realizacji 
prawa do nauki. 

Rozdzial 3 

Ocl'powied:zialność studenta. 

Art. 106. l , Za naruszenie przepisów prawa lub obo
wiązków okreś lonych wart. 104 ust. 2 student pon osi 
odpowiedzialność przed komisjanli dyscyplinarnymi lub 
przed sądami koleżeńskimi samorządu studenckiego. 

./ . 
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2. O przekazaniu sprawy ' do komisji dyscyplina rne j 
lub do sądu koJeżeńskiegosilmorządli studenckiego dec y
duje rektor szkoły w porozumieniu z przewodniczącym 

sądu koleżeńskiego · . samorządu stud enckiego. 
3. Jesli przemawiają za t ym względy wychowawcze, 

rektorszkoly może przeka zać spra wę do sądu ko ł eże li 

skiego o rganizacji spolec-znej, do której n a leży stud en t. 

4. Za p rzewinienia mniejszej wag'i rektor szkol Y lub 
dziekan wymierza karę upomnienia, z pominięciem komi
SJi dyscyplinarnej lub sądu koleźeńskiego. Obwini ony 
może. jednak żądać przeprowadzenia postępowania dyscy-

- p !inarncgo lub .. postępowania przed sądem koleżeńskim. 
W takim wypadku komis ja dyscyplinarna lub sąd koleżeń

. ski mogą wymierzyć jedynie karę upomnienia. 

Art. 107. Kilrami dyscyplinarnymi są: 

l) upomnienie, 

2) n agana, 

3) nagana z ostrzeżeniem, 

. 4) zawieszenie w korzystaniu z określonych praw stu
denta na ,okres do · jednego roku, 

5) w ydalenie ze szkoły. 

.Art. fQ8. Sądy koleżel1skie nie mogą wymierzać kar y 
wydalenia ze szkoły. 

Art. 109. Za ten sam óyn student nie może być uka
rany przez komisję dyscyplinarną i przez sąd koleżer. ski 

saffiorządlj studenckiego. 

Arf. 110. Wymierzenie za ten sam ,czyn kary w . po
stępowaniu karnym bądź w postępowaniu w sprawach 

"o wykroczenia nie stanowi przeszkody do wszczqcia po
stępo~aniil dyscyplinarnego lub ' postępowania przed są

'.lem koleżeńskim. 

Art. lit. I. W postępowaniu d yscyplinarnym orze- , 
koją'. komisje . dyscyplinarne orez , odwoław('ze komisje 

. dyscyplinarne, powołane w trybie ókre .!; lonym w statuc ie 
szkoły spośród pracown.ików naukowo-dydaktycznych na 
okres kildcncji organów szkoły oraz spośród studentów 
na oki es kadencji organów samorząd u studenckiego. 

2. Kilndydatów do komisji dysc yplinarnych spośród 

studentów przedstawia organ samorządu studenckiego. 
3. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w orzekaniu. 

4 . . KOlliisja dyscyplinarna orzeka w składzie pięciu 
osób, w tym dwóch przedstawicieli studentów. 

. Art. 112. 1. Postępowanie wYJasmaJące. prowadzi 
. rzecznik dyscyplinarny, powol any przez rektora SpOŚ I ód 

pracowników naukowo-d ydakty<::znych szkoly. 
2. Rzeczlljk dyscyplinarny pełni funkcje oskarżyciela 

przed k omisją dyscyplinarną i jest związany poleceni ami 
rektora. 

Art. 113. Obwinionemu studentowi sluży prawo do 
. obrouy . Obrońcą może być tylko osoba w y branil przez 
obwinionego sposród studentów lub na uczycie li ak ade-
mickich. . 

Art. 114. Do wzywania i p rzes ł uchiwa ni a obwinion e
go, świad ków ibiegl ych oraz p; zeprowadza nia inn yc h do 
wodów w postępowa niu wy j iiśni ającym i d yscyplinarnym 
stosuje si ę odpowiednio p rzepisy Kode ksu postępowa n iil 

karnego. 

Art. 115. 1. Od orzfczeni a k omi sj i dysc yp! in arn e j 
o rzeczenia sąd u ko l eżeli ski ego sł uży odwc larje. 

2. Odwolanie wnosi s ię w te rminie czte rniłs tll dn i 
od do ręczenia orzeczenia według . w y boru - do 's ądu ko
leżeńskiego wyższej instancji lub do odwoławczej komis ji 
dyscyplinarne j. . 

Arl. 116. 1. Postępowanie przed sąd "mi koleźellskimi 
k omisjami dyscyplina rnymi jest jawne. 

2. Komisja wylącza jawność całośCi albo części postę
powania. jezeJi jawność m.ogłdby obrażać dobre obyczaje 
lub gdy wymagilją tego ważny interes obwinionego, osób 
trzeCIch, szkoly albo przepisy o ochronie tajemnicy pań
stwowej i słu żbowej. Ogłoszenie orzeczeniiljest jawne. 

Art. 117. 1. Nie m9żna wszcząć postępowania dyscy
plinarneg~ ' po upływie sześciu miesi ęcy od ·dnia uzyskiłni.a 
wiildomosci o pope łnieniu czynu ' Iub trzech lilt od dnia 
jego popelnieniil. Jeże li czyn stanowi przeslępstwo, okres· 
te n pokrywil się z okresem p rzedawnienia ścigania tego 
przestępst wa . 

2. Plznlawl1ien.ie orzek ania następuje \ rówmez po 
uplywie roku od dilty opuszczenia szkoły wyższej przez 
studenla. 

• Art. 118 . . 1. Za tarcie kary dyscyplinarnej następuje 
z urzc;du lio upl ywie tr zech lat ,od ogłoszenia orzeczenia 
o uk araniu . 

2. Organ, który orzekł ka rę dyscyplinarną. możl'! po 
uplywie Jednego roku , na wniosek ukaranego lub rzecz
nika dyscyplinarnego, orzec zatarcie albo 'darowanie Kary • 
W w ypildku wymierzenia kary wydalenia ze szkoły za
ta rcie albo (jarowanie kary może nastąpić po upływie 
dwóch lat. 

Art:' 119. -t. Minister Nauki. Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki. w porozumie niu z .naczelnymi o rganami ogól
n okrajowych organizacji studenckich oraz Radą Clówną, 
w drodze rozporządzenia, okreś la zasady i tryb postępo~ 
w ania dyscyplin a rnego. 

2. Zasady i tryb postępowania przed sądem l~oleżeń
sk im samorządu studenckiego oraz jego organizację okre
ś l a regu:i'ilTiin samorządu studenckiego, Regulumin może 
ustanowić środki wychowawcze nie _ przewidziane w 
ustawie . 

Rozdział 4 

Samorząd studenckI. 

Art. 120. 1. Studenci szkoly są zorganizowani w sa
mor ząd studencki i biorą ud ziął w jego działaJnoii ci nieza
leżnie od przynalezności orgiłnizacyjnej. 

2. Organy samorządu studenckiego s·ą powolane d,) 
reprezentowania i ochrony interesów' studentów . 

3. Samorząd studencki działa w ramach szkoły na 
podsta wie uchwalonego przez siebie regulaminu zgod
n ego ze ' statutem szkoly. ReguJamin określa zadania 
i strukturę samorządu studenckiego oraz zasady wyboru 
do orgdi1ÓW tego sa morządu . 

4. Organy samorządu studenckiego mogą d2 i a ł ać na 
p oszczególnych latach, k ie runkach studiów, wydział ach 

o~uz w domach i osiedlilch studenckich . 

Art. 121. I. Organy sił morządll studenckiego z przed
st.:nNicielarni organów szkoły współdecydują w . sprawach 
p omocy mil terialnej oraz nagród za wyniki w na uce i w 
s prawach rozd zia lu ś r odków przeznaczonych nil cele stu
d enckie . 

2. \V l aściwe o rgany s i'l morządu studenckiego są o rga
n ami opinioduwczymi w e wszystkich sprawach związu -

11 ych z P;'occsem kszta Iee nia i w ydlOwanid. 

R ozdzi u ł 5 

Crganizacje i zgromallzenla studenckie. 

Art. 122. 1. Studenci mają prawo zrzeszania się 
w studenckich organizacjach i stowarzyszeniach o zasię-

'. 
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gu ogólnokrajowym. lokalnym i uczelnianym. na 'zil~adach 
przewldzwnych w ustawie . Liczba organizacji studenckich 
nie jest ograniczona. ' 

Z,Organizacje i !'>towarzyszenia działające. w szkole 
mają plawo wystE; powania z wnioskami i postulatami do 
sena tu i rektora szkoły w splClwClch dotyczących studen
tów oraz funkcjonowania szkoły. 

Art. 123; 1. Studenci mają prawo zakładania orga
ni u .cJi studenckich o za!'>ięgu ogólnokrajowym. , 

2. SHldenci mają pławo zakladania na te re nie szkoły : 

1) uczelnićmych ogniw organizacji studenckich o zasięgu 
ogólnokrajowym. 

2) uczejn ian~'ch -(wydziałowych) organizacji lub zrZeS'leil 
studenckich. ' 

3), kół naukowych. artystycznych i sportowych. 

4) studenckich ogniw organizacji lub stowałzyszeń spo
łecznych o zasi f; g,u ogó,lnokłajowym lub lokalnym. 

5) uczelnianych ogniw mlod:zieżowych organizacji poli
tycznych. 

Art. 124. ,1.- Organizdcje i !'>towarzyszenia studenckie 
podlegają rejestracji. Rejestry tych organizacji są jawne. 

2. Organem wyrażającym żyodę; rejestrującym .i pro
wadZącym rejestr orgaoizać ji i stowarzyszeń studenckich 
o zasięgu ogólnokrajowYril i lokalnym jest Minister Nauki, 
Szkolnictwa ' Wyższego i , r ethniki. 

3. Organem wyrażającym zgodę, rejestrującym i pro-
wadzącym rejestr uczełnlanych organizacji i sto warzy
szen studenckich _w ramach szkoły jest rektor szkoły. 

Art., 125. ' vVarunkiemrejestracji organizacji i sto
warzyszenia stud~nckiego jest zgodność statutu (reguJa
minu. deklaracji zalozycielskieJ)z prawem. 

Art. 126: 1. Na wniosek organu rejestrującego sąd 
wojewódzki moze , wydac orzeczenie o' rozwiązaniu orga
nizacji studenckiej. jeś l i jej działalnośt · jest sprzect:na 
z prawem. O właściwości miejscowej sądu decyduje sie-
dz{ba organizacji. . 

2. Sprawyó rozwiązanie organizacji studenckiej roz
poznaje sIę według ' przep'isów kodeksu postępowania cy
wilnego o postępowaniunieprocesowyll).. Sprawy te są 
zwolni-Ont:: od kosztów i opIat S<ldowy<:h, 

Art. 127. Organizacje · i stowarzyszenia studenckie 
współdziałają , z' władzami ' sZkol Y w realizacji jej celów 
zadań: 

Art. 128. Minister Nauki. Szkolnictwa Wyższego 
Techniki, w porozumieniu z naczelnymi organami ogól

nokrajowych organizacji studenckich, W drodze rozpo
rządzenia,określa tryb rejestrowania. prowadzenia reje
stru oraz zasady likwidacji organizacji i stowarzyszeń 

studencł\ich. . 

Art. 129. I. Studenci mają prawo do organizowania 
zgromadzeó i manifestacji na terenie szkoły. -

2. O zami urze zorganizowania zgromadzenia lub ma
nifestacji organizatorzy mają obowiązek powiadomić rek
t0ra szkoły :na _24 godziny ' przed rozpoczęciem zgromadze
nia lub manifestac ji. Na zgromadzenie łub manifestację 

rektor moze delegować swego przedstawiciela. 
3. Statut szkoły okreś la przepisy porządkowe doty

czące odbywania zgromadzeń i manifestacji. 
4. Organizaloi'zy zgromadzeń i manifestacji odpowia

dają przed organami szko ły za ich przebieg. 
5. Jeśli przebieg zgromadzenia lub manifestacji na

rusza postanowienia Konstytucji lub innych ustaw, rektor 
szkoły albo jego ' przedstawiciel, po uprzedzeniu organiza
torów, .rozwiązuje zgromadzenie lub manifestacj~. 

f 

D z i a ł IV 

Pracownicy szkoły. 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne. 

Art. 130. 1. Do wykonania zadań określonych w 
art 3 ust. 2 i3 oraz zadań z nimi związanych szkoła za
trudma nauczycieli akademickich i innych pracowników. 

2. Nauczycielami akademickimi są: 
1) pracownity naukowo-dydaktyczni, 
2) pracownicy d ydąktyczni. 

3) pracownicy naukowi. 

~.l. Innymi pracownikami szkoły są: 
l) pracownicy naukowo-technicmi. 
2) ' pracownicy inzynieryjno-technipni. 

3) pracownicy biblioteczni i dokumentacji naukowej, 
z \\i,yłączeniem pracowników wymienionyc;h wart. 131 
ust. 3, 

4) pl acowniey s!L,tżby zdrowia, 
5) prat'o,,,,nicy administracyjno-ekonomiczni. 
6) pl acownicy obsługi i pozostali -pracownicy. 

Rozdział 2 

Pracownicy naukowo-dydaktycml: ,-
Art. lll. 1. ' Pracownikami naukowo-dydaktycznymi są 

osoby zatrudniane w szkole w celu nauczanfai prowa,.. 
dzeniapracy na,ukowej lub artystycznej, a w ,akade,łlliach. 
medycznych i akademiach wychowania fizycznego - takie 
prdcy diagnostyczno-leczniczej. . . 

2. Pracownicy naukowo~dydaktycznl zatrudniani Sil 
Ild stabowiskdch: 

l) profesora, 
2) docenta, 
3) adiunkta, 
4) stdrszego asystenta, 
5) asystenta, 

6) asystenta-staży~ty. 
I 

3. Pracownikami naukowo-dydaktycznymi Sil równid 
bibli.otekarze dypłomowani oraz dyplomowani pracownicy 
dokumentacji naukowej, zatrudniani na stanowiskach 
określonych wart. 141 i 142. 

Art 132. Na stanowisku pracownika naukowo-dydak
tycznego zatrudniil się , osobę o wysjilkim poziomie etycz
nym. która posiada kwalifikftcje naukowe , albo artystycz
ne . . kwalifikacje dydaktyczne oraz umiejętności wycho
wawcze , i, inne, odpowiadające kierunkowi naukowemu 
i ogólnemu zakresowi działania szkoly. 

Art. 133. 1. Pracownicy naukowo~dydaktyczni podle
gają okresowym ocenom wyników ich pracy. 

2. Okresowe oceny wyników pracy pracowników n;U
kowo-dydaktyczn ych przeprowadzają organy kolegialne 
określone w statucie szkoły, uwzględniając zarazem sto
pi eń zapewnienia pracownikom odpowiednich środków dq 
prawidłowej -i terminowej realizacji ich obowiązków. 

3. Minister Nauki. Szkolnictwa Wyzszego I Techniki, 
w porozumieniu z Radą Główną, określa zasady I tryb 
dokonywania ocen. b ,których mowa w ust. 1 I 2. 

4. Przepisy ust. 1 i 2 dotyczą także ocen przydat
ności do zatrudnienia na stanowisku asystenta, starszegq 
asystenta i adiunkta. ' 
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Art. 134. Na stanowisku profesora zatrudnia się oso
bę, która posiada tytuł naukowy profesora zwyczajnegu 
lub nadzwyczajnego. 

Art. 135. 1. Na stanowisku docenta zatrudnia się oso
bę, która posiada stopień naukowy doktora habilHowa
nego w Ulkresie oppowiedniej dziedziny nauki oraz wy
kazała się osiągnięciami w pracy dydaktycznej. 

2. Rada Gló\Vna może określać dyscypliny, w których 
na stanowisku docenta można zatrudnić osobę posiadającą 
stopień naukowy doktora z odpowiedniej dziedziny nat.:ki 
oraz wybitne osiągnif;cia praktyczne. Tryb postępowania 
kwalifikacyjnego w takich wypadkach określa Minister 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, w uzgodniemu 
z Radą Główną i Centralną Komisją Kwalifikacyjną do 
Spraw Kadr Naukowych. 

3. Na kierunkach artystycznych na stanowisku do
centa można też zatrudnić osobę, która w wyniku prze
wodu kwalifikacyjnego uzyskała pozytywną opinię do zaj-

• mowania tego stanowiska. 

Art. 136. 1. Na stanowisku adiunkta zatrudnia się 
osobę, która uzyskała stopień naukowy doktora oraz wy
kazała się osiągnięciami w pracY 'naukowej i dydak
tycznej. 

2. Na kierunkach artystycznych na stanowisku 
8di~"'ta można też zatrudnić osobę odpowiadającą wa
runkom określonym w art. 135 ust. 2 i 3. 

Art. 137. Minister KuItury i Sztuki, w uzgodnieniu 
2: Radą Wyższego SzkolnictWa Artystycznego, określa tryb 

,postępowania kwalifikacyjnego, o którym moWa wart. 135 
ust: 3 i art. 136 ust. 2. 

Arf. 138. Na stanowisku asystenta lub starszego asy
,tenta 'można zatrudnić osobę, która: 

1) posiilda dyplom ukotl.czenia szkoły z tytułem magistra 
lub innym równorzędnym' tytułem, 

2) odbyła roczny staż asystencki lub inny odpowiedni 
staż zawodowy, 

3j wykazuje uzdolnienie l zamiłowanie do pracy nauko
wej i dydaktycznej. 

Art. 139. 1. Na stanowisku asystenta-stażysty zatrud
nia się osobę, która: 

l) . posiada dyplom ukoitczenia szkoły z tytul'Emi magistra 
lub innym równorzędnym tytułem, 

2) W okresie studiów w szkole wykazała zainteresowa
nia naukowe i zdolności do ich rozwijania. 
2. W wyjątkowych wypadkach na stanowisku asy

,tenta-stażysty można zatrudnić studenta ostatniego roku 
studiów. 

Art. 140. Własciwi ministrowie, w uzgodnieniu z Ra
dą Główną i w porozulnieniu ze związkami zawodowymi, 
mogą ustalać dodatkowe wymagą.nia niezbędne do zajmo
wania określonego sta~nowiska pracownika naukowo,cly
daktycznego. 

Art. 141. Bibliotekarze dyplomowani zatrudniani są 

Jla stano"o/iskach: 
1) starszego kustosza dyplomowanego, 

2) kustosza dyplomowanego, 

3) adiunkta bibliotecznego, 
4) asystenta bibliotecznego. 

Art. 142. Dyplomowani pracownicy dokumentacji nau-
kowej zatrudniani są na stanowiskach: 

1) starszego dokumentalisty dyplomowanego, 
2) dokumentalisty dyplomowanego, 

~) adiunkta dQkumentacji naukowej, 

J 
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4) asystenta dokumentacji naukowej. 

Art. 143. 1. R.ada Ministrów, po zasięgnięciu opinii 
Rady Głównej oraz w pOlOzumieniu ze związkami zawu
dowymi, w drodzerozporządzerria, określa warunki, któ
rym powinni odpuwiadaĆ' kandydaci na dyplomowanych 
bibliotekarzy oraz na dyplomowanych pracowników ąoku
mentacji Ifankowej, ~asady i tryb składania państwowych 
egzaminów bibliotekarskich, państwowych egzaminow 
z informacji i dokumentacji naukowej 0Jaz zasady awan
s <:nvania dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych 
pracowlllków dokumentacji na ukowej. 

2. Na stanowisku dyplomowanego bibliotekarza lub 
dyplomowanego pracownika dokumenta.cji naukowej w 
szkole zatrudnia rek tor szkoly, na wniosek dyrektora bi
blioteki głównej, wopiniowany przez radę biblioteczną. 

Art. 144. 1. Do obowiązków pracownika naukowo
-dydaktycznego należy w szczególności: 

l) systematyczne prowadzenie badań naukowych lub 
rozwijanie twórczości zawodowej i artystycznej ordZ 
podnoszenie swoich kwalifikacji, 

2) nauczanie studentów oraz kształtowanie ich zaintere
SOWa!l i samodzielności myślenia, 

3) upowszechniani.e o~iągnięć nauki i praktyki, 
4) udział w pracach organizdcyjnych szkoły,związa

nych z dydaktyką, badaniami naukowymi, działalno

ścią artystyczną lub leczniczą. 

2. Do obowiązków profesora, dQcenta i innego .pra
cownika naukowo-dydaktycznego ze stopniem, doktora 
habilitowanego nalezy także kształcenie młodej kadry 
naukowej. .. 

3. Do obowiązków pracownika naukowo-dydaktycz
nego, pelniącego funkcje kierownicze .;.. szk~le, należy 
ponadto dbałość o stwarzanie należytych warunków pracy, 
rozwoju Iliiukowego i dydaktycznego podległych mu pra
cowników_ 

Art. 145. 1. Czas pracy pracowników naukowo.dy
daktycznych, zatrudnionych na stanowiskach wymienio
nych wart. 131 ust. 2, określa .zakres ich obo~iązków 
dydaktycznych, wychowawczych, badawq:ych i organiza
cyjnych. 

. 2. Rozkład zajęć, o których mowa w ust. I, ustala 
kierownik jednostki organizacyjnej szkoły. 

3. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, 
pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani prowa
dzić zajęcia dydaktyczne w wymiarze godzin obliczenio
wych, określonym przez właściwych ministrów, w uzgod
nieniu z Radą Główną i w porozumieniu ze związkami za
wodowymi. 

4. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 
rocznie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach: 

1) profesora i docentf! - 210 godzin obliczeniowych, 
2) adiunkta, starszego asystenta i asystenta - 270 godzin 

obliczeniowych. 

5. Asystent-stażysta ma obowiązek uczestniczenia w 
zajęciach, o których mowa w ust 3, w wymia.rze 120 godzin 
rocznie. 

6. Obowiązkowy wymiar czasu pracy pracowników, 
o których mowa w art. 141~ wynosi 36 godzin tygodniowo, 
a dla pracowników, o których mowa w' art. 142 - 40 go
dzin tygodniowo. 

7. Obowiązkowy wymiar zajęć pracowników nauko
wo-dydaktycznych, pelniących funkcje kierownicze w 
szkole, może ulec obniżeniu w zaklesie i trybie okres 10-
nym przez właściwych ministrów, w uzgodnieniu z Radą 
Głównq i w porozumieniu ze związkami zawodowymi. 
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8. Rada Ministrów, w porozumieniu ze związkami 
zawodowymi, w drodze rozporządzenia. określa zakres 
i zasady skracania CZćlSU pracy, rodzaje prac- zaliczanych 
do zajc;ć dydaktycznych oraz zasady wynagradzania za 
godziny ponadwymiarowe. 

Art. 146. 1. Pracownik naukowo-dydaktyczny, który 
ukończył GO lat życia, w llzasadnion ych wypadkach moze 
uzyskdć obnizcnie obowiązkowego wymiaru zajęc dydak
tycznych do I I ! pelnego wymi~ru tych zajęć. . ' 

2. Frofesor i docent, który ukończył 65 lat życia, 
może uzyskać ca łkowite zwolnienie od ZdjęĆ dydaktycz
nych i o iganizacyjnych. 

3. Decyzje w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, 
pode jmuje rektor szkoły na wniosek zainteresowanego 
nauczyciela akad emickiego; zgłoszony co najmniel na 
sześć , mi esi ę cy , przed rozpoczęciem zajęć w danym roku 
akadem\cki,nl. 

4. Obniżenie obowiązkowego wymiaru zajęć dydak
tyczn ych oraz żwolnienie od zaj ęć, o których mowa w 
ust. 1 12, nie powoduje ,zmniejszenia wynagrodzenia -ani 
ograniGzeniainn ych uprawnień nauczyciela akademickiego. 

. 5; Pracownik · naukowo-'dydaktyczny, któremu obniżo
no obowiązkowy wymiar zaj ęć dydaktycżnych, nie może 
podejmować pracy dodatkowej ani też być zatrudniony 
z tytuJu .godzin ponadwymiarowych. 

Art. 141. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. w po
rozumieniu z Radą Wyższego Szkolnictwa Medycznego 
i związkami zawodowymi. określa charakter, zakres dzia
ł ainosci lecznicze j, profilaktycznej i diagn,ostycznej (uslug 
leczniczo-diagnostycznych. kształcenia podyplomowego, in
stytucjonalnego nadzoru specjalistycznego), prowadzonej 
w szkole medycznej dla potrzeb systemu ochrony zdrowia 
o raz wsady wynagradzania za tę -- działalność. 

Art. 143. 1. \Nynagrodzenie pracownika naukowody
d akt yczneg c s!d ada. się z wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatków. 

2. Wysokość wynagrodzenia pracowników naukowo
-c1 yduktycznycl1 jest ustalanil wedłag zasad określonych 

w ustawie - Karta nauczyciela, z tym że: 

1) na stanowiskuch porównywalnych jest ono równe 
wynagrodzeni u nauczycieli, 

2) na stanowiskach profesora i docenta jest wyższe 
odpowiednio do ich kwalifikacji naukowych. 

3. Rada Ministrów, w porozumieniu ze związkami zcl
wocro w)'mi, w drodze rozporządzenia, okreś la wysokość 

i zasad y wyplaty wynagrodźenia zasadniczego, zasady za
szeregowania i awansowania pracowników naukowo-c!y~ 

ct'ć1kty cZllych, rodzaje dodatków do wynagrodzenia zasad
ni§zego oraz ' iCh wysokość i zasady przyznawania. 

4. Pracownik naukowo-dydaktyczny zachowuje prawo 
d o wyn i'.-grodzenia za okres choroby oraz innej uspra : 
wieclliwionej nieo~ecności w pracy. · 

Art. 149. I. Pracownikom naukowo-dydaktycznym 
przys ł uguje dodatek za nieprzer~aną pracę w szkol e, 
zwan y dodatkiem za wysługę lat, w wysokości 10/0 w)/lla- _ 
grodzenia zasadnic;:zego za każdy rok pracy, wypłacany ' 
w ok res<lch miesif;c.mych poczynając od cz-wart~go roku 
pracy, z tym że dodatek fcn nie może ptzekroczyć 20% 
wynagrodzeniil ,zasadniczego. . 

2_ Uprawnienie do doctatkuza wysługę lat przysłu

guje pracownikom naukowo~dydaktycznYIll zatrudnionym 
powyzej20 łat pracy nie ' póżniej niż od dnia I stycznia 
1983 L, apo2'ostalym-"- nie póżniej niż od dnia 1 P 'lŻ
clziernika 1984 f. 

3. Szczególne wypadki, zalir:zania okresów' zatrudnie
nia, uprawniające . do ,dodatku . za wyslug.ę - lat,określll . 

Minister Nauki, ,Szkolnictwa 'Wyższego f Techniki, w po
rozumieniu z Ministrem Pracy, Plac i Spraw Socjalnych 
ordZ związkami zawodowymi. 

Art. 150. 1. Pracownik naukowo-dydaktyczny ma 
prawo do urlopu wypoczynkowego w CZasie wolnym od 
zajęć dydaktycznych w wymiarze sześciu tygodni w ciągu 

roku. 

2. Pracownik naukowo-dydaktyczny nabywa prpwo 
do pierwszego urlopu wypoczynkowego z dniem podjqcia 
pracy, z tym że w wypadku podjęcia pracy w ciągu roku 
akademickiego wymiar url opu ulega zmniejszeniu propor
cjonalnie do okresu przepracowanego w danym roku aka
demickim. 

3. Prawo do następnego i dalszych urlopów wypo
czynkowych nauczyciel akademicki nabywa z dniem roz- ' 
poczęcia zajf;ć w danym roku akademickim. 

4. W -razie niewykorzystaniaprze·z pracownIka nau
kowo-dydaktycznego urlopu wypoczynkowego w całości 
lub części w okresie' wolnym od ' zajęć dydaktycznych 
z powodu niezdolności do pracy wy wolanej chorobą lub 
odosobnieniem w związku z chorobą zakażną, urlopem 
mucierzynskim, odbywaniem ćwiczeń., wojskowych albo _. 
krótkotrwałego przeszkolenia, wojskowego, prac.ownikowi 
naukowo-dydaktycznemu przysługuje urlop w ciągu roku ' 
akademickiego w wymiarze uzupełniającym do ' sześciu 
tygodni. 

5. W razie niewykorzystania przez pracownika nau..; 
kowo-dydaktycznego przysługującego mu _urlopu wypo
czynkowego ' z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia sto
sunku pracy, odbywania c1higotrw ałego szkolenia ' wojsko
wego - pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny 
za okres nie wykorzystanego urlopu, nie dłu±szy jednak 
niż za sześć tygodni, o ile rozwiązanie stosunku prncy 
nie n a stąpiło z przyczyn powodujących utratę prawa do. 

/ urlopu wypoczynkowego. 
6. Przepis ust. 5 stos_uje się do pracowników nauko. 

wo-d ydaktycznych, którzy przepracowali co najmniej 
jeden rok. 

7. W razie niewykorzystania przez pracownika nau
kowo-dydaktycznego prz y sługującego mu urlopu z przy
czyn od niego niezależnych, przysługuje mu urlop w cża
sie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Art. 15t. 1. Pracowr.ik naukowo-dydaktyczny ma pra
wo do urlopu płatnego lub bezpłatnego dla celów nauko'
wych, artystycznych lub kształcenia zawodowego. 

2. Pracownik naukowo-dydaktyczny, pr zygotowujqcy 
rozprawę doktorską, o ile ' jest to uzasadnione stopniem · 
zaawansowania tej rozprawy. ma prawo do zwolnienia, 
z zajE;ć dydaktycznych i innych zajęć w szkoleria jej 
ukonczenie w wymiarze nie przekraczającym sześciu mie
sięcy; w wypadku przyg 0towywania pracy ,habilitacy jn~j , 
wymiar -tego zwolnienia nie może przekraczać jednego . , 
roku. 

3. Profesor, docent oraz Inny pracownik naukowo-dy
daktyczny ze stopniem doktora habilitowanego mają pra
wo .do korzystania w , okręsie każdy.~n _kolejnych siedmiu 
łat zatrudnienia z rocznego. zwolnieąia z zajQć dydak~ycz
nych . i innych zajf;ć w szkole dla cełów naukowych lub 
artystycznych. Pracownicy kqrzystający z tego zwol{lienia 
nie mogą podejmować w tym czasie pracy zarobkowej. __ _ 

4. Pracownik naukowo-dydaktyczny ma prawo do 
urlopu dla _poralowania zdrowia, w wymiarze nie _przekra-. 
czając ym jednego roku. , Zasady, tryb) organy __ w.łaściwe 

do udzielan'ia tego urlopu określa Rada Ministró", w dro
dze rozporządzenia wydanego po zasięgnięciu opinii Rady 
Głównej ,oraz w porozumieniu, ze zwi'lzkami zawqdQWYmt, 
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5. Rada Ministrów, po zasięgnięciu OpInII Rady Głów
nej i w porozumieniu ze związkami zawodowymi, w 
drodze rozporządzenia, określa zasady i tryb udzielania 
urlopów przewidzianych w ust. 1-3, maKsymalny wymićlf 
urlopów, o których mowa w ust. · I, zasady obliczania 
okresów uzasadniających uzyskanie urlopu przewidzianego 
.)Ii ust. 3 oraz organy uprawnione do wydawania decyzji 
W tych sprawach. 

Art. 152. 1. Pracowr.ik nallkowo-dydaktyczny, podej
mujący dodatkowe zatrudnienie w wymiarze nie przekra
czającym 111 etatu, ma obowiązek zawiadomić o tym rek
tora szkoły. Rektor w uzasadni on ych wypadkach może 
:wyrazić sprzeciw. 

2. Minister Nauki. Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 
w uzgodnieniu z Radą Główną i w porozumieniu ze związ
kami zawodowymi, określa zasady udzielania zgody na 
dodatkowe z.atrudnienie powyżej I/ł etatu. 

Art. 153. 1. Pracownik naukowo-dydaktyczny ma 
prawo do podyplomowego doskonalenia się oraz innych 
form kształcenia zaw0dowego na koszt szkoly. 

2. Rada Ministrów, w porozumieniu Ze związkami za
wodQwymi, określa zakres i formy pomocy przysługującej 
pracownikowi,' o którym mowa w ust. 1. 

Art. 154. Pracownicy naukowo-dydaktyczni mają pra~ 
wo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej w postaci 
dodatkowej izby. Dotyczy to również pracowników eme
rytowanych. O ile obowiązujące przepisy przewidują wyż
lize opłaty z- tytu!u dodatkowej izby, pracownicy nauko
wo-dydaktyczni są zwolnieni od płacenia tej zwiększonej 
opłaty. Zasady przydziału dodatkowej powierzchni miesz
kalllej określa Minister Nauki,. Szkolnictwa Wyższego 

i Techąiki, w porozumieniu z Ministrem Administracji, 
Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska. 

Art. 155. Pracownikom naukowo-dydaktycznym przy
sługują uprawnienia twórców w zakresie: 

1) ochrony ich praw autorskich, 

2) hoporariów za pracę wykonywaną na podstawie umóW 
autorskich. ' 

Art. 156. Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz człon. 
kowie -ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytal
nego, określonego w przepisach o powszechnym żaopa
lrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, z uwzględ
nieniem przepisów niniejszej ustawy. 

Art. 157. POQstawę wymiaru emerytury lub renty dla 
pracownika naukowo-dydaktycznego, przechodzącego na 
emeryturę lub rentę inwalidzką, ustala się na zasadach 
pkreślonych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu 
emerytalnym pracowników i ich rodzin, z tym że do .pod· 
stawy tej wlicza się również dodatki oraz wszystkie . na
~~ody uzyskane przu pracowników naukowo-dydaktycz- _ 
nych Zil osiągnięcia zawodowe W okresie. z którego wyna
grodzenie stanowi podstawę wymi,aru emerytury lub 
renty. 

Art. Ul •. . 1. Pracownikom naukowo-dydaktycznym 
uprawnionym do emerytury, o ile przepracowali w szkole 
co najmniej piętnaście lat, lub :uprawnionym do renty 
Inwalidzkiej, o ile przepracowali w szkole co najmniej 
pięć lat, prZysługuje dodatek do emerytury lub renty 
iW wysokości: 

.., l) 203/0 tych świadczell, jeśli uprawniony wykonywał 
pracę w szkole wyższej na stanowiskach: profespra, 

.. ~ docenta, adiunkta, starszego kustosza dyplomowanego 
lub kusfosza dyplomowanego, starszego asystenta ;~ 

.; i asystenta, 

.,) lQi1/. tych świadczen! jeśll uprawniony wykonywał 

pracę w szkole wyższej na innych stanowiskach niż 
wymienione w pkt l. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1. przysługuje 
niezależnie od dodatku z tytułu posiadania odznaczeń 
pafistwowych. 

3. Przepisy ust. I i 2 dotyczą pracowników nauko
wo-dydaktycznych, którzy przejdą na emeryturę lub ren
tę po dniu wejścia w życie ustawy, oraz tych, którzy 
przeszli na emeryturę lUb rentę przed tą datą. 

4. Dodatek z tytułu pracy naukowo-dydaktycznej 
przysługuje również do rent in walidzkich z tytułu wy
padków przy pracy i chorób zawodowych. 

5. Minister Pracy. Płuc i Spraw Socjalnych, w poro
zunueniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki. w drodze rozporządzenia. określa okresy pracy 
uprawniaj<jce do dodatku, o którym mowa w ust. 1. 
oraz szczegółowe zasady przyznawania i obliczania tego 
dodatku. 

Art. 159. t. Emerytura lub renta pracownika nau
kowo-d ydilktycznego. wriiz ze wszystkimi dodatkami, nie 
może być ustalona w wysokości wyi.szej niż 100% pod
.tawy jej wymiaru. 

2. Emerytury i renty pracowników naukowo-dydak
tycznych podlegają stakmu przeliczaniu wraz ze wzro. 
Jitem wynagrodzenia czynnych pracowników naukowo-dy-
daktycznych. . 

Art 160. 1. Stosunek pracy z pracownikiem nauko
wo-tlydaktycznym nawiązuje się na podstawie mianowania 
na stale, na czas nieokreslony lub na czas określony albo 
p rzez zawUJcie umowy o pracę. 

2. Pierwsze zatrudnienie w szkole pracownika nauko
wo-d ydal,t ycznego następuje po uprzednim przeprowadze
niu kon_ku rs u. którego zasad y'·i t ryb określa statu( szkoly. 

Art. 161. Stosunek pracy z profesor~m i clocentem 
nawiązuj e si ę Ila potlstawic miano wania na stale. 

Art 162. Nawiązani e stosunku pracy z pracownikiem 
naukowo-d ydaktycznym, dl'l którego d ana szkoła jest do
datkow ym miejscem pracy albo który ma być zatrudnio
ny w ni epe lnym wymia.Tze zajęć, następuje w drodze 
umowy o pracę zawarte j na c zas/ nieokreślony lub okre
ślony. 

Art. 163. 1. W ,wyj ątkowych wypadkach osoby ma
jące udokumentowal~y wybitny i (wórczy dorobek nau
kowy,artystyczny lub praktyczny, uzyskaT11' poza szkol
nictwem wyższym, a nie posiadające stopni lub tytułów 
naukowych, na wniosek rudy wydziilłu mogą być zatnld
nioue na stanowisku docenta kontraktowego lub prófe
.ora kontraktowego. 

'2. Profesor i docent kontraktowy nie mogą pełnić 
funkcji rektora, d,,:iekana i dyrektora instytutu. a także 
nie biorą udziału w przewodach o nadanie stopnia nuuko~ 
wego lub tytułu naukowego. Nie dotyczy to szkół art y
itycznych. 

3. Stosunek pracy z osobami, o których Illowa w 
ust. I, nawiązuje się przez zawarcie umowy o prac~; na 
czas okre~l o ll y . 

4. Tryb postępowania kwalifikacyjnego poprzedzają
cego -zatrudni enie osób, o któ rych mowa w ust. 1. okresla 
Minister Nauki. Szkolnictwa Wyższego i Techniki. w 
uzgodnieniu z Radą Główną i Centralną Komisją KWi'lli
fikacy jną do Spraw Kadr Naukowych. 

Art. 164. 1. Mianowanie na stanowisko asystenta
·,tażysty nastE;puje na okres jednego roku. 

I 

v . 
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2. Mianowanie na stanowisko asystenta lub storsZf'gO 
asystenta nast(iPuje na okres trzeCh Idt i może być 0<1110-

wione na okres pięciu lat. Łączny okres zatrudnienia na 
stanowiskach asystenta i starszego asystenta nie moze 
przekraczać ośmiu lat. 

3. Zatrudnienie starszych asystentów może być prze
'dłużone na dalszy okres trzyletni w dyscyplinach nauko
wych określonych przez Radę Główną· 

4. Mianowanie na stanowisko adiunkta następuje na 
okres pięciu lat i może być odnowione na dalsze cztery 
lata. 

5. Adiunkt, który uz)'skał stopień doktora habilito
wanego, zostaje mianowany na czas nieokreśłony. 

6. Adiunkt mający stopie!'! naukowy doktora oraz po
siadający znaczny dorobek naukowy' i dydaktycznCy może 
być .mianowany na stanowisko adiunkta na czas nie
określony. Mianowanie nastGPuje na podstawie uchwały 
senatu st;koł'Y" podjętej na wniosek rady wydziidu po 
zasięgnięciu opinii specjalistów z danej dyscypliny ndU
kowej nie zatrudnionych w szkole. Wniosek radl' wy-

/ dzialu powinien być złozony na rok przed uplywem ostat
niego ok"es:J mianowania. 

7. Bieg termlllów określonych w liSt. I, 2 i 4 ulega 
zawieszeniu nd CZdS trwania urlopu nlacierzyllskiego, ullo
pu wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia lub 
słuzby wojskowej pracownika oraz urlopu uzyskdll',go 
w zWIąz.ku z zatrudnieniem poza uczelnią W ,celu nabycia 
umicjt;lności praktycznych przydatnych do wykonywania 
obowiijzkow pracownika naukowo-dydaktycznego. 

8, W wyjćjtkowych wypadkach okres mianowania 
asys te nta, sta , sze\Jo asyst~' nta iub adiunkta może ulec 
przeclłuzcniu do czasu zakollczcnia post ę powania dok lor
ski(cgo lub habilitacyjn ego, je.sli przed upływem okresu 
miauowunia rozprawa dcktqfska uzyskała pozytywne re
CEnzje, a rozprawa habililćłcyjna została przyj ęta do druku. 

Alt. 165. l. Nćł stanowisko profesora i docent.a mia
nUje Wid .; ciwy ndnister nd wniosek senatu zaopiniowćłny 
przez lddt; wydzialu. Decyzja w sprawie mianowania na 
stanowisko prołesora powinna być podjęta w ciągu trzech 
miesic;cy od uzyskania odpowiedniego tytułu naukowefJo, 
a decyzja w sprawie mianowanid na stanowisko docen
ta - ~v ciąCJIl trzech miesięcy od daty złoż,enia wniosku. 

2. Na stanowiska prilcowników naukowo-dydakl\icz
nych, okreśłone w art. 131 ust. 2 pkt 3-6, mianuje rektor 
szkoły, na wniosek dziekana, zdopin.iowany przez radę 

wydziału. 

Art. 166. W szkołach niepal'lstwowych statut szkoły 

ok lc':' ła organy wla':'ciwe do zatrudni-ania pracowników 
ndukown-dydaktycznych oraz tryb postf;powania w tych 
sp rawdch. 

Art. 167. 1. Pracownika naukowo.dydaktycznego, na 
jego wniosek lub za jeqo zgodą, można przenieść do innej 
szkoły w te j Silmej lub illlWj ·miejscowosci. 

2. O przeniesieniu decyduje organ wlasciwy do mia
nowania na nowe stanowisko, za zgodą organu, który 
mial1ow ć!/ pracownika na dotychczas zajmowane stano
wisko. 

3. Pracownik naukowo-dydaktyczny może być zobo
wiąwny do prdcy dydaktycznej w innej szkole w tej 
samej miejscowości. w celu uzupełnienia obowiązującego 

wymiaru godzin. 

4. ;Przeniesienie profesora lub "docenta może nast1wiĆ 
po zasięgnięciu opinii senatów' obydwu szkół, a pozosta· 

łych pracownikównaukowo-dydaktyczi1ych - po zasięg
ni(~ciu opinii rad wląściwych wydziałów. 

5. Pracownikowi naukowo-dydaktycznemu przeniesi(}<o 
nelllu do innej miejscowości przysługuje zasiłek osiedle
niowy w w ysokosci sześciomiesięcznego ostatnio pobiera
nego wynagrodzenia zasadniczego z dodatkami oraz zwrot 
kosztów przeniesienia według zasad określonych w od· 
r,:hnych przepisdch dla pracowników państwowych. Szkoła 
zatrudnidjąca pracownika powinna zapewnić mu odpo
wieclnte mieszkanie. 

6. Flilcownika naukowo-dydaktycznego. zmieniaJące
go miejsce zamieszkanid w związku z przeniesieniem, 
zWdlnid się od pełnienia obowićjzków służbowych na okres 
do jednego miesićjca. . ' 

Art. lG8. 1. W wypadku zniesienia szkoły lub prze
kształcenia jej w sposób uniemożliwiający .dalsze zatnid-

-nianie mianowanego pracownika naukowo-dydaktycznego 
nd SliHlOWisku zajmowanym w tej szkole, o ile pracownik 
naUKowo dydaktyczny nie wyraża zgody na przeniesienia 
nil ró,vl1ol"zędne stdnowlsko w tej samej lub innej szkole, 
inst ytuci e naukowym albo innej placówce naukowej VI 

tej samej lub innej rniejscowosci -= własciwy minister. 
!la wniosek takiego pracownika, ma obowiązek przenieść 
go w sta ll nieczyrmy, który nie moze trwać dłużej niż 

sześć miesi qcy, lub rozwiązać z nim stosunek pracy, wy
placajqc mu odprawę w wyso'kości sześciomiesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego. 

2. I'racownik naukowo-dydaktyczny pozostający w 
sta nie Jli eczynnym zachowuje prawo do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz do i~nych swiadczen pracowniczych. 

3. ~V razie powstania możliwości zatrudnienia pra
cownika naukowo-dydaktycznego w tej ' samej sżkole. na 
ty m samym stanowisku, własciwy minister obowiązany 

jest zdtrudnić w pi e rwszej kolejności pracownika nauko
Wi)-d yda ktycznego pozostającego w stanie nieczynn ym. 
\V raz,ie odmowy , podj(;cia pracy przez pracownika sto
sUllek pracy wygasa z dniem odmowy. 

Alt. 169. 1. St.osunek pracy z pracownikiem nauko
wO-,dydaktycznym ul ega rozwiązaniu: 

1) na wniosek prac ownika zlozony co najmniej na trzy 
miesiące przed ko!'!cem roku akademickiego lub w 
każd ym czasie za zgudą stron, 

2) w rdzie trwalej niezdolności pracownika do pracy 
naukowej i dydaktycznej, spowodowanej jego choro
bil i st wierdzonej orzeczeniem lekarskim, z ' zachowa
niehl okresu trzymiesięcznego wynagrodzenia. 

3) w l"d7,iE'cz <1 sowej niezdolrlOsci pracownika do pracy 
spowoclowarl'ej jego chorobą, jeżeli okres tej choroby 
prze;';r il C'la jed en rok; w szczególnie uzasadnionych 
wypadl«lcłl, po stwierdzeniu przez komisję lekarskił 

poplawy stanu zdrowia i możliWOŚCi powrotu do 
pracy - okres nieober;ności w pracy, spowodowanej 
chor.obcj. moze być przedłużony ponad rok, nie dłużej 
jednak niż do dwóch lat, licząc łącznie okres choroby 
i urlopu dla poratowania zdrowia, 

4) z kOI1cem rok u a kćlclemickiego, w którym pracownik 
nie będqcy profesorem lub docentem osiągnął wiek 
emerytainy wedlug przepisów o powszechnym zaopa
tlzeniu emerytatnym, 

5) z kor'lC ern roku akad emickiego, w którym pracownik 
zajmujący stanowisko profesora lub docenta kończy 
70 Jat zycia; prolesor lub docent, który ukończył: 

6:) la t zycia' - w wypdcl ku mężczyzny ' oraz 60 laŁ 

zycićt -:- w wypadku kobiety, może przejść ' na eme
ryturę na swój wniosek, według przepisów o po,
wszechnym zaopatrzeniu emerytalnym! 
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6) z koncem roku akademickiego, na wniosek pracew

nika przechodzącego na emeryturę, który ukoilczył: 
60 lat życia i przepracował 30 lat w szkole - w 
wypadku mężczyzny oraz ukończył 55 lat zyciil; i prze
pracował 25 lat w szkole - w wypadku kobiety, 

l) jeżeli działalność naukowa lub. dydaktyczna pow
staje w rażącej sprzeczności z podstawowymi obo· 
wiązkami pracownika szkoly; rozwiązanie z tych 
przyczyn stosunku pracy z nauczycielem akademic
kim zajmującym stanowiskoprofes.ora wymaga zgody 
Rady Państwa. 

2. W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 de
cyzję o rozwiązaniu stosunku pracy wydaje, a w wy
padkach określonych w ust. 1 pkt l i 4-7 rozwiązanie 
stosunku pracy stwierdza - organ uprawniony do mia-
nowania na dane stano;"isko. . 

3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określa za
sady. tryb i organy właściwe do wydawania orzeczeń 
lekarskich, stwierdzujących istnienie choroby, o której 
mowa w ust. l pkt 2 i 3. 

Art. 170. 1. Stosunek pracy pracownika naukowo·dy
daktycznego wygasa z mocy prawa w razie: 

1) prawomocnego ukarania w trybie dyscyplinarnym 
karą zwolnienia z pracy, 

2). prawomocnego skazania na kar~ pozbawienia praw 
publicznych albo prawa wykonywania zawodu, 

3) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary po
zbawienia wolności, 

;') pozbawienia tytułu naukowego, 

5) upływu okresu, na· który pracownik został zat rud
niony, 

6) upływu sześciomiesięcznego okresu pozostawania w 
stanie nieczynnym. 

2. Stosunek pracy z adiunktem, starszym asystentem, 
asystentem i asystentem-stażystą może być nie odnowio
ny tylko po uprzednim ustaleniu przez organ kolegialny 
wskazany w statucie szkoły, że pracownik z przyczyn od 
nit;go zależnych nie czyni dostatecznych postępów w 
swoim rozwoju naukowym lub nie uzyskuje zadowala
jących wyników w pracy dydaktycznej. O ustaleniu takim 
zawiadamia sią na piśmie zainteresowanego pracownika. 
Pracownikowi przysługuje prawo odwołania się od nega
tywnej oceny w trybie wskazanym w statucie szkoły. 

3. Zawiadomięnie rektora szkoły O nieodnowieniu 
stosunku pracy powinno być doręczone zainteresowanemu 
pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku adiunkta llib 
starszego asystenta nie później niż na sześć miesięcy 

przed rozpocz~ciem nowego roku akademickiego, a pra
cownikowi zatrudnionemu na stanowisku asystenta-staży
sty lub asystenta - nie póżniej niż na trzy miesiące 

przed upływem okresu mianowania. 

•. Ustanłe stosunku pracy w wypadkach określonych 
'W ust. 1 stwierdza organ uprawniony do mianowania na 
dane stanowisko. 

Art. 171. 1. Stosunek pracy z adiunktem mianowa
nym na czas nieokreślony może być rozwiązany po· up rzed
nim dwunastomiesięcznym wypowiedzeniu ze skutki em· 
na koniec roku akademickiego. Przepisy aTt. 170 ust. 2 i 3 
.• tosuje się odpowiednio. 

2. Ocen kwalifikacyjnych adiunktów mianowanych J1a 
czas · nieokreślony dokonuje się w trybie wskazanym w 
,tatucie szkoły; po upływie każdych pięciu Jat zatrud
llienJa. 

Rozdział 3 

Pracownicy dydaktycznI. 

Art. 172. Prilcownikami dydaktycznyIIti w szkole są: 
-1) nauczyciele przedmi otów kierunkowych, 
2) ndllczyciele języków, 

3) nauczyciele . wychowania fizycznego, 
4) akompaniatorzy, 

5) J1iluczyciele przed,miotów obronnych i pomocn iczych, 

6) J1duczyciele przedmi otów zawodowych i praktycznej 
na uki zawodu. 

Art. J?3. Nauczyciele przedmiotów kierunk owych i 
akolll paniatorzy zatrudniani są na stanowiskach: 
l) starszego wykładowc y, 

2) wykładowcy, 

3) młodszego wykład owcy. 

Art. 174. Nauczycie le języków wtrudni ani są na sta
nowi skach: 

l) fitarszego wykładowcy, 

2) wykładowcy, 

3) lektora, 

4) l ektora·stażysty. 

Art. 175. Nauczyciele wych cJ\vania fizycZrieyo za trud. 
niani są na stanowiskach: 

1) stiHszego wykładowcy, 

2} wykładowcy, 

3) instruktora, 

4) i n struktora·stażysty. 

Art. 176. 1. . Na stanowisku starszego wykl adowcy 
wykładowcy można zatrudnić oso bę, któ ra posiada co 

najmniej dypłom magistra lub inny dyplom równorzęd ny . 
Osoby te powinny posiadać kwalifikacje do samodzielnego 
prowadzeni a pracy dydaktycznej w szkole. 

2. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techm ki. 
w uzgodnieniu z Radą Główną. określa kwalifikacje, jakie 
powinni pc, si ad ać starsi wykładowcy i wykładowcy. 

Art. 177. 1. Kwalifikacje wymagane do za trudnie nia 
na stanowiskach pra.cowników dydaktycznych, z Wy jLj t
kiem w ymienionych wart. 176, oraz zasady awansowimia 
tych pracowników określa właściwy minister w uzgodnie
niu z RacJą Główną i w porozumieniu ze związkami za wo
dowymi. 

2. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych wyno-
si dla : 

1) starszych wykładowców - 300 godzin rocznie, 
2) wykładowców - 3GO godzin rocznie, 

3) pozostałych pracowników dyd aktycznych - 540 go
d ,..in rocznie. 

3. Vv'ymiar zajęć dydilktycznych oraz zas ady wyna
gradzania plćlcowników dydaktycznych, o których mowa 
w ar t. 172 pkt 6, ok r €' .~Jdją przepis y llstrl\vy - KiH ta 
nau czyciela. 

Art. 178. 1. l\:a stanowisko pracownika dydakt yczne
go mianuje rektor szkoł y ; miunowćlnie n ash~puje na czas 
ni e.okreslon.y. 

2. Zatrudnienie na czas okr eś lony nash}pllje w drodze 
umowy o pracę. 

3. \Vniosek o awansowanie pro.cownika dydaktyczne-
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" go albo mianowanie go na stanowisko starszego wykła-
dowcy lub wyk.ładowcy opllli.owany jest przez organ kole
gialny wskazany w stu tucie szkoły. 

Art. 179. Do mianowanych pracowników dydaktycz
n ych stosuje się odpowiednio przepisy art. 132. 133. 144 
ust. l pkt 2-4. art. 145 ust. 1-3 i 8. art. 146 ust. 1 i 3-5. 
art. 148-150. 151 ust. 1. 2/ 4 i. 5/ art. 152-157; art. 158 
1St. I pkt! - do starszych wykładowców i wykładow
ców/ pkt 2 - do pozostałych pracowników, a także 
art. 159. 162. 167. 168/ 169 ust. 1 pkt 1-4/ 6 i 7 oru 
ust. 2 i 3. art. 170 ust. 1 pkt 1-3. 5 i 6 i ust. 4 oraz art. 171 
ust. 1. 

Art. 180. Rektor może powierzyć. na podstawie umo
wy zlecenia. prowadzenie wykładów. ćwiczeń! innych 
zajęć dydaktycznych w szkole. Osobom prowadzącym 
zajęcia: na podstawię takiej ullWwy nie przysługują upraw
nienia nauczycieli akademickich. 

Rozdział 4 

Pracownicy naukowI. 

Art. 181. 1. Do realizacji · zadań badawczych szkoły 
na stanowiskach .odpowiadających stanowiskom pracow
ników naukowo-dydaktycznych mogą być zatrudniani pra-

I cownicy naukowi. . 

2. Do osób zatrudnionych w szkole na stanowiskach 
pracowników naukowych stosuje się odpowiednio prze
pisy dotyczące pr acowników naukowo-dydaktycznych, 
z wyjątkiem art. 145. 146. art. 151 ust. 2-4 oraz art. 163. 

3. W zakresiE: nie uregulowanym w' ustawie dl' pra
cowników naukowych. stosuje się przepisy o instytutach 
naukowych. 

Rozdział 5 

Postanowienia wspólne. 

Art. 182. Nauczycielowi akademickiemu może być 
nadany: 

1) tytuł honorowy "Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rze
czypospolitej Ludo'wej", 

- 2) .,Medal Komisji Edukacji Narodowej". 

Art. 183. 1. Ty tu! honorowy "Zasłużony Nauczyciel 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" nadawany będzie za
służonym nauczycielom .akademickim za szczególnie wy
bitne osiągni~cia W wiel6Jetni.ej pracy dydaktycznej i nau
kowej. 

2. przepisy arL 50 ust. 2 I 3 ustawy - Karta nau
czyciela stosuje się odpowiednio. 

Art. 184. 1. "Medal Komisji Edukacji Narodowej" na
dawany ·będzie nauczycielom akademickim i innym oso
bom za szczególne' zasługi dla oświ'atyi wychowania. 

2, "r-.rIedaJ Komisji Ecluka.cji Narodowej" nadaje MI
nister Oświaty i Wychowimia, na wniosek Ministra Nauki. 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki. 

3. Przepis art: 51 ust. 3 ustawy - Ki\fla nauczyciela 
stosuje się odpowiednio. 

Art: 185. I. Profesa'rom szkół. z tytułu dwudziesto
letniej szczególnie wyróżniającej pracy dydaktyczno-wy
chowawczej, na(}awany będzie Krzyż Kaw,llerski Orderu 
Odrodzenia Polski. 

2 . . Pozostałym nauczycielom akademickim nadawany 
b~dzie: 

l) z tytułu dwudziestoletniej wyróżniającej pracy dydak" 
tyczno-wychowawczej - Złoty Krzyż Zasługi. 

2) z tytułu trzydziestoletniej szczególniewyróżniająeeJ 

pracy dydaktyczno-wychowawczej - Krzyż Kawa
lerski Orderu Odrodzenia Polski. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stQsuje się również do nau
czycieli akademickir11 będących emerytami i . rencistami,. 
bez względu na datę ich plzejscia na emeryturę lub rentlł_ 

.Art. 186. Pracownik szkoły. z którym rozwiązano sto
sunek pracy z powodu przejścia na emeryturę. ma prawo 
do jednorazowej odprawy w wysokości trzymiesięcznego 
ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. jeżeli 
okres zatrudnienia w szkole wynosi ponad 10 lat. 

Art. 187. 1. Począwszy od dnia l stycznia 1981 r. w 
szkole tworzy się zakładowy fundusz nagród. określony 

. w przepisach o zasadach tworzenia i podziału zakladą,
wego funduszu n".gród oraz zakładowych funduszów socjal
nego i mieszki1l~iowego. Zakładowy fundusz nagród tWOr71. 
si~ w wysokości 4% za 1981 r. i 8.5% za lata następne. 

2. Zachowuje się specjalny fundusz nagród dla nau
czycieli akademickich Zd ich osiągnięcia naukowe li dy
daktyczne w wysokości 2% planowanego rocznego 'oso
bowego funduszu plac. 

3. Zachowuje się spl"cjalny fundusz nagiód dla pra
cowników nie będącyćłi nauczycielami akademickimi za 
osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 1% plano- I 

wanego rocznego ósobqwego funduszu płac. 

4. Zasady podziału funduszów, o których mowa VI 

ust. 2 i 3, oraz przyznawania nagród z tych funduszów 
. określa Minister Nauki. Szkolnictwa Wyższego l Techtlikl, 
po zasięgnięciu opinii Rady Glównej i w porozumieniu 
ze związkami zawodowymi. 

Art. 188. 1. Za wieloletnią pracę pracownicy sZlkoły 

otrzymują lIiIgrody jubileuszowe w wysokości: 
1) za 20 lat pracy - 75°!. wynagrodźenia miesięcznego. 

2) za 25 l(lt pracy - 10<Yl!o wy·nagrodzenia miesięcznego. 

3) za 30 ldl pracy - 150°/. wynagrodzeniamiesięcinego, 

4) za 35 lat pracy - 20Q4l/o wynagroclzeniamiesięcznego • . 

5) za 40 lat pracy - 300°!, wynagrodzenia miesięcznego . . 

2. Uprawnienia. o których mowa w ust. ' l, przysłu
gują nie póżniej niż od dnia 1 stycznia 1983 r, 

Art. 189. 1. Dla pracowników szkoły' tworzy się fun-
dusz socjalny w wysokości 5% planowanego roczn,€:go 
osobowego funduszu płac. 

2. Dla nauczycieli~kademickich będących emerytaJlll 
rencistami tworzy się fundusz socjalny w wysokoś.~l / 

5% funduszu emerytur i rent. 

3. Dla pracowników szkoły tworzy się ·fundusz mieSZ
kaniowy w wysokości ,3'-'/. planowanego rocznego osobo-· 
wego funduszu płac. 

4. Rea-łizacja postanowietl. o których mowa w ust. 
1-3. nie może nastąpić później niż · do dnia l stycznia 
1984 r. 

Alt. 190. 1. Nauczyciel aka(lemicki zatrudniony po 
raz pierwszy bezpośuodnio po studiach w szkole wyższej 
otrzymuje jednorazowo zasiłek na za.gospodaTOwanie - w 
wysokosci d wumiesi(·;cznego nale~·. nego mu wynagrodzenia 
zasadnicZf:g o. -

2.ZasHek, o którym mowa w liSI. 1. podlega zwro- I ' 
towi. jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastl\pl nawnio-
sek pracownikd lub z· jego winy przed upływem trzech lat 
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pracy. VV uzasadnionych wypadkach rektor szkoły, w po
rozumieniu ze związkami zawodowymi, może zwolnić pra
cownikaw całości· lub części od obowiązku zwrotu za
siłku. 

Art. 191. Pracownikom szkoły, także po przejściu na 
emerytllTę lub rentę inwalidzką, jak również ich współ

małżonkom, przysługuje prawo do korzystania z 50010 UlgI 
taryfowej przy przejazdach' kolejami na zasadach określo
nych odrębnymi przepisami. 

Art. 192. L W szczególnych wypadkach, uzasadnio
nych koniecznością realizacji programu n'auczania, nau
czycielom akademickim może być zlecone prowadzenie 
zajc;c dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. 
Ilosi: tych godzin nie może przekraczać l/a, a za zgodą 
pracownika - '/3 obowiązkowego wymiaru zajęć dydak-
:tycz,nych. 

2. Ęobiety w CląZY oraz wychowującerdziecl~o do 
lat czterech nie można zatrudniać w godziW1Ch ponad

-'WYQ1iarowycJJ bez jej~gody. 

Art:, tg3. Zasady zatr;udniania .w szkole cudzoziem
cóW na sta'nowiskachnauczYGleli akademickich oraz ich 
'Prawa i , obowiązki określa Rada Ministrów w drodzeroz
porządzenia, wydanego po zasięgnięciu opinii Rady. Gł6w-

" n~j :o i w .porozumieniu ze. związl':ami zawodowymi. 

Art; , 194. Tryb postępowania w sprawach, o których .. 
Jl'lowa w 'nini~jszym rozdziale, określa statut szkoły;' 

c · Rozdział 6 

, QdpowIedd~lność dyscyplinarn~ nauczycieli akademickich • .. , 

" Art. '1!95. Nauczyciele akade!lliccy podlegają odpowie
dzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające 
godnościnauczycie].a akódemickiego, naruszające normy 
współżyciaspołęcznego, lub za rażące naruszenie swoich 
obowiązków. 

. " Art • .196; 1. Karami dyscyplinarnymi wymierzanymi 
p tzez' komisjedysc yplinarne są: 

1-) up.o:mnienie, 

,2) nag.a.na, 

3) nagana z pozbawieniem. na okres jednego roku do 
pięciu lat prawa pełnienia' funkcji kierowniczych w 
szkole, 

'4) n'agana, z ostrzeżeniem, 
'>'S} zwolnienie ż pracy. 

2. Za przewinienie dyscyplinarnemniejsżej wagi rek
;'for ·szkoły może ukarać nauczyciela akademickiego upom
?ni-enieni na piśmie. 

3. Na wniosek pracownika ukara'nego upomnieniem 
'sptawatozpoznawana jest przez komisję' dyscyplinarną w 

• zwykłym trybie •. W takim wypadku · komis ja może podtrzy
mać karę upomnienia. 

Att. 197.1- W sprawach dyscyplirrarnychnauczyciell 
'likad emickfch orzeka Ją: 

1) w pierwszej instancji - komisje dyscyplinarne szkół, 

2) w drugiej instancji -komisja dyscyplinarna przy Ra
dzieGIÓwnej. . 

2.K~~isja ~ysqplińa~na pochodzi z wyboru. Tryb 
wyboru określa statut szko~y. 

3., .Komisję dyscyplinar~ą przy Radzie . GłÓwnej powo-· 
. luje l\adć\., P(i wniosęk jejp.rzewodriic~ącego. 

. Art. W8. l. Rżeczników dyscyplinarnych powołuje I 
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1) dla postępowania w pierwszej instancji - rektor 

szkoły spośród pracowników szkoły. 

2) dla postępowania w drugiej instancji - Minister 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego. . Techniki sposród 
pracowników szkół. 

2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie 
wyjaśniające na polecenie rektora szkoły lub Ministra 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki i informuje ich 
następnie o dokonanych ustaleniach. 

3. Postanowienie o umorzeniu postępowania ~Ylas
niającego wydaje rzeczr;ik dyscyplinarny, a zatwierdza 
rektor szkoły lub Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i TechnikLW razie odmowy zatwierdzeł1la postanowienia 
rzecznika dyscyplinarnego, . rektor szkoły lub Minister 
Nauki. . Szkolnictwa Wyzszego i Techniki może polecić 
innemu rzecznikowi wmesienie wniosku ó uka/anie. Po
wtórne postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umo
rzeniu postępowania wyjaśniającego nie podlega zatwier
dzeniu przez rektora lub Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyz
szego i Techniki . 

4. Senat szkoły lub Rada Główna mogązobowią7ać 
ręktora lub Mi.nistra Nauki. Szkolnictwa Wyższego i Tech
nikido zlęcenia, rzecznikowi dyscyplinarnemu przeprowa
dzenia postępowania wyjaśniającego i przedstawi.enia se
natowi lub Radzie Głównej dokonanych ustalerl. 

Art. 199. 1. W toku postępowania wyjaśniającego 
oraz po wniesieniu wniosku o ukaranie do komisji dyscy
plinarnej komisja ta - na wniosek rzecznika dyscyplinar. 
nego -'- może zawiesić pracownika szkoły w pełnieniu 
obowiązków służbowych, jeżeli przemawia za tym powaga 
.i ~iarygodność zarzutów lubgd,y dalsze pełnienie przez 
obwinionego tych obowiązków utrudniałoby wyjaśnienie 
sprawy. 

2. Po wniesieniu wniosku o ukaranie do komisji 
dyscyplinarnej komisja ta może również bez wniosku 
rzecznik.a dyscyplinarnego ziłstosowaĆzawieśzenie · pracow
nika w pełnieniu obowiązków służbowych . 

' 3. Zawieszenie pracownika w pełnieniuobowiązkó-w 
służbowych nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy, 
thybaże przeciwko obwinionemu toczy się postępowanie 
karne, w związku z którym postępowanie d yscy plinarne 
zostało zawieszone. W takim wypadku zawieszenie może 
trwać aż do prawomocnego zakończenia postępowanH.l 
karnego. 

4. Od decyzji o . zawieszeniu . przysługuje obwinione
muodwołanie do komisji dyscyplinarnej przy Radzie 
Głównej. 

Art. 200. L Komisje dyscyplinarne dla pracewników 
szkół są niezawisłe w zakresie orzekania. 

2. Wszczęcie. postępowania przez inny ·organ oraz 
wynik postępowania przeprowadzonego przed innym orga
neronie stanowią przeszkody. do wszczęcia postępowania 
dy,scyplinarnegoprzeciwko., pracownikowi szkoły o ten 

. s"ilm czyn. 

3. Komisje dyscyplinarne dla pracowników szkół ' nie 
są związane , orzęczeniami lub decyzjami inIlyc::h organów. 

Art. 201. ObwiTtiony ma prawo ' do korzystania z po
mocyobrorlcy wybranego spośród pracowników szkół. 

. . Art. ' ;ZO~, 1. Nj~można ~szcząć " postęp6~allia d~scy. 
plinarnego po upływie sześciu miesięcy od dnia powzięcia 
wiadomości przez organy szkoły, wymienione w aFt. 33 
ust. 2, 'o wykroczeniu dyscyplinarnym; jak też po upływie 
lat trzech od popełnienia wykroczenia. . 

\ 



~,".;.' ." . . \'1 

" 
,.:., i 

, \ 

bz!ennik Ustaw Nr 14 ---
2. Jeżeli wykroczenie dyscyplinarne jest zarazem 

przestępstwem, okres przeda wnienia pokrywa się z okre
sem przedawnienia ścigania za to przestępstwo; 

3. Ustanie zatrudnienia w szkole po popełnieniu wy· 
kroczenia nie stoi na przeszkodzie wszczęciu postępowa
nia dyscyplinarnego. 

Art. 203. 1. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje 
z Urzltdu: 

l) po upływie trzech lat od uprawomocnienia się orze
.czenia o ukaraniu upomnie~iem lub naganą, 

2) po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się orze
czenia o ukaraniu naganą z ostrzeżeniem, 

3) -po upływie pięciu lat od wykonania kary, o której 
mowa wart. 196 ust. 1 pkt 3. 

2. Organ, który orzekł karę dyscyplinarną, może po 
upływie dwóch liit od uprawomocnienia się orzeczenia, na 
wniosek ukaranego lub " rzecznika ' dyscyplinarnego, orzec 
zatarcie kdry. 

3. Kara dyscyplinarna zwolnienia z pracy może być 
zatarŁa przez komisję dyscyplinarną przy Radzie Głównej, 
na wniosek ukaranego lub rzecznika dyscyplinarnego, po 
upływie piE:(ciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia. 

Art. 204. Rada Ministrów, po zasic:gnięciu opinii Rady 
Glownej oruz związków zawodowych, w drodze rozpo
rządzenia, określa zasady i tryb postępowania dyscypli
narnego i wykonania kar dyscyplinarnych oraz ich za
tarCia. 

Rozdział 7 

Inni pracownicy szkoły. 

Art. 205. Pracowników wymienionych wart. 130 
ust. 3 ztltrudnia się na podstawie umowy o pracę. Umowy 
o pracę zawiera rektor szkoły lub upoważniony przez nie
go ofgan, na wniosek kierownika właściwej jednostki 
organizacyjnej szkoły. 

Art. 206. 1. Pracownikami naukowo-technicznymi są 

oSflby zatrudnione w szkole przy wykonywaniu' zadań 
spec ja list yczń ych. 

2. Do obowiązków pracowników naukowo-technicz
nych należy w szczególności: 

1) uczestniczenie w pracach badawczych oraz wykony
wanie prac pomocniczych przy badaniach nauko
wych, 

2) pomoc w przygotowyw~niu i prowadzeniu fajęć dy
daktycznych, 

3) wylwnywanie prac usługowo-badawczych (doświad
czalnych, inżynieryjnych, leczniczych i innych). 

3. Do . obowiązków pracow.ników naukowo-technicz
nych z zakr:ęsu .ochrony patentowej należy prowadzenie 
całokształtu prac związanych z ochroną własności intelek
tualnej i wynalazczości. 

Art. 207~ 1. Pracownicy naukowo-techniczni są za" 
trL1dniani w szkole na stanowiskach: 

1) starszego specjalisty lub rzecznika patentowego, 
2) specjalisty, -

3) młodszego spe~jalisty. 

2. Na stanowisku starszego specjalisty lub rzecznika 
patentowego może być zatrudniona osoba, która posiada 
dyplom mi1gistra, magistra inżyniera, inżyniera, lekarza 
lub dyplom równorzędny oraz wykazała się osiągnięciami 
zawodowymi. 
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3. Na stanowisku specjall$ty można zatrudnić osobę, 
która posiada dyplom , magistra. magistra inżyniera, ińży., 
ni era, lekarza lub dyplom równorzędny oraz odbyła odpo
wiedni staż zawodowy. 

4. Na stanowisku młodszego specjalisty można za
trudnić osobę, która posiada dyplom magistra, magistra . 
inżyniera, inżyniera, ,lekarza lub dyplom równorzędny. 

5. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rady ' Głów
nej i w porozumieniu ze związkami zawodowymi, . określa 
szczegółowe warunki. którym powinny odpowiadać osoby 
zatrudniane na stanowiskach wymienionych w ust. 1. jak 
również czas pracy i zasady wynagradzania pracowników 
naukowo-technicznych. 

Art. 208. 1. Pracownikami inżynieryjno-technicznymi 
są osoby zatrudniane w szkole przy wykonywaniu zadań 
pomocniczych w zakresie badań naukowych oraz naucza
nia. 

2. Do obowiązków 'pracowników inżynieryjno-tech-
nicznych należy w szczególności: . 

l) wykonywanie prac usługowo-badawczych (doświad
czalnych, inżynieryjnych, leczniczych i innych). ' 

2) pomoc w przygotowywaniu zajęć, dydaktycznych, 
3) wykonywanie prac pomocniczych -przy badaniach nau

kowych. 

Art. 209. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rady, 
Głównej i w porozumieniu ze związkami zawodowymi, 
określa stanowiska pracowników inżynieryjno-techriicz
nych zatrud~ianych w szkołach, szczegółowe warunki, 
którym powinny odpowiadać osoby zatrudniane na tych 
stanowiskach, oraz czas pracy i zasady wynagradzania 
pracowników inżynieryjno-technicznych. 

Art. 210. 1. Pracowniey służby bibliotecznej są . za" 
trudniani w szkole na stanowiskach: 

l) kustosza, 
2) starszewo bibliotekarJL~, 
3) bibliotekarza, 
4) młodszego bibliotekarza, 
5) pomocnika bibliotekarza, 
6) starszego magazyniera bibliotecznego, 
7) magazyniera bibliotecznego. 

2. Dokumentaliści służby informacji naukowej są za. 
trudni ani w szkole na stanowiskacł).: 

1) starszego dokumentalisty, 
2) dokumentalisty, 
3) młodszego dokumentalisty, 
4) starszego technika dokumentalisty, 
5) technika dokumentalisty, 
6) młodszego technika dokumentalisty. 

3. ' Kwalifikację wymagane do zajmowani~ stanowisk: 
wymienionych w ust. 1 i 2, zasady zatrudnia'nia i wyna,
gradzaniaosób' zatrudnianych na tych stanowiskach okre''; 
ślają odrębne przepisy. 

Art. 211. Wykaz stanowisk, na których zatrudniani 
są w szkole pracownicy informatyki, oraz warunki, jakim 
powinny odpowiadać osoby zatrudnione na tych stanowi
skach, czas pracy i zasady ich wynagradzania, określa 

Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rady Główne) 
i w porozumieniu ze związkami zawodowymi. 

Art. 212. l. Rada Ministrów, po zasięgnięciuopinll 

Rady Głównej i w porozumieniu ze związkami . zawodo~ 
wymi, ustala tabelę stanowisk IJkreśl~:>DYch, w . , ~rt. 13() 
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ust. 3 pkt 5, kwalifikacje do zajmowania tych stanowisk, . 
czas !pracy oraz szczegółówe zasady zatrudniania i wyna
gradzania tych pracowników. 

2. Tabelę stanowisk dla pracowników określollych 

wart. 130 ust. 3 pkt 4 i 6. kwalifikacje wymagane do 
zajmowania poszczególnych stanowisk. szczegółowe ZilSd

, dy zatrudniania I wynagradzania tych pracowników oruz 
ich uprawnienia socjalne określają odrę~ne przepisy bądz 
układy ' zbiorowe pracy. 

D zi a ł V 

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe 
I końcowe. 

. ' Art. 213. W ,ustawie z dnia 29 marca 1962 r. o "Zgro
madzeniach (Dz. U . Nr 20, poz. 89 i . z 1971 r. N r12, 

. poz. 115) wprowadza się n~stępujące zmiany: 

1) wart. " w ust. 1 pkt 6 skreś~a się. 

2) " w .art. 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i 
w artykule tym dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń 
studenckich odbywanych na terenie szkoły wyz
szej na zasadach określonych wart. 129 ustawy 
z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyzszym 
(Dz. U. Nr 14, poz. 113)." 

.Art. 214. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. f) sto
pniach · i ty'tułach naukowych (Dz. U. z. 1973 r. Nr 32, 
poz. 192) wart 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. ' W 'odniesieniu do jednostek organizacyjnych szkół 
. wyższych kompetencje Ministra Nauki. Szkolnictwa 

, Wyższego i Techniki przysługują Radzie Głównej Nau
ki i Szkolnictwa Wyzszego." 

.Art. 215. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r.o wyż
szym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32; 
poz. 190) wart. 54 w ust. 1 wyrazy: "oraz przepisy, usta
wy - Karta praw i obowiązków nauczyciela" skr.eśla się. 

.Art. 216. 1. R,ada Główna, Rada Wyższego Szkolnic
twa Artystycznego. Rada .Wyzszego· Szkolnictv.'a Medycz. 
nego i Rada Wyzszego ·Szkolnictwa Kultury Fizycznej 
ukonstytuują się w terminie trzech miesięcy od dnia wel
'cia w ~ycie ustawy. . , 

2. W celu przeprowadzenia pierwszych wyborów do 
, ~ady Głównej dotychczasowa Rada Główna Nauki, Szkol

nictwa Wyższego i Techniki określi liczbę elektorów pro
porcjonalnie do liczby profesorów i docentów posiadają
cych stopień doktora habilitowanego., zatrudnionych w 
Izkołach, oraz dokt0rów w poszczególnych typach szkół 

ł określi procedurę wyborów na zasadach. o których mowa 
wart. 18 ust. 1-3. . 

3. N~' listę kandydatów na członków Rady Głównej 
mOY4 być zgłoszone tylko ósoby, którym przysługujebier
n. prawo wyborcze. 

-ł. Wybory odbywają się w głosowaI)iu tajnym. 

5. Do czasu ukonstytuowania się Rady Głównej, Ra
dy . Wyższego Szkolnictwa Artystycżnego. Rady Wyzszego 
SzkolnidwaMedycznego i Rady Wyższego Szkolnictwa 
K,ulttlry fizyc'znej w nowym składzie ~ przewidziane w 
ustawie ' funkcje tych organów pełnią odpowiednio rady 
powołane na podstawie przepisów dotychczasowych. 

Art. 21.7. 1. Właściwe organy szkół, w okr~sie jed
negoroku tld dnia wejścia w życie ustawy, uchwalą wy
~agane jej przepisami statuty i regulaminy, 

\ '<1' , 
'/I': -

7. Do dnia wejścia w ~ycie nowych statutów i regu
laminów obowiązują postctDowieniadotychczasowych sta~ 
tutów i reguiaillinów w zaktesie, w którym nie są one 
sprzeczne z ustawą. 

3. W szkolach nie posiadających w dniu weJsclil w 
życie \lstawy statutów i regulaminów w sprawach, w któ
rych ustawa odsyła do postanowi e t'l statutów i regu!'lml
nów. w okresie ustalonym w ust. 2 stosuje się zasady 
ukształtowane dotychczasową praktyką. jezeli nie są one 
sprzeczne z ustawą. 

4. W razie wątpliwości co d~ obówiązy~vania posta
nowień dotychczasowych statutów i regulamin'ów oraz za
sad praktyki działania organów szkoły, wątpl;'Ności te 
rozstrzyga senat szkoły . 

Art. 218. 1. Szkoły wyzsze pódlegające przepisom 
ustinyy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyzszym 
(Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191) od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy są szkołami wyzszymi w rozumieniu tej 
ustawy. 

2. Wnioski zgłoszone, a nie rozpatrzone do· dnia wej
ścia w zycie niniejszej ustawy. dotyczące tworzenia. łą

czenia, przekształcenia lub zniesienia szkoły oraz zmiany 
jej struktury wewnętrznej , podle~Jają rozpatr.zeniui zała

twieniu na zasadach i w trybie określonym w tej ustawie. 

3. Samodzielne placówki typu naukowo-dydaktyczne
go, utworzone przed dni em wejścia w zycie .niniejszej 
ustawy na podstawie dotychczasowych przepisów. oraz 
jednostki organizacyjne szkól. utworzone przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie prze pi
sów o współpracy szkół wyzszych z jednostkami gospo
darki uspołecznionej. dZIałają na podstawie nadanych im 
statutów. Przepisy art, 217 ust. 3 i 4 w odniesieniu do 
tyr.h jednostek organizacyjnych szkół stos'uje się _ odpo
wiednio . 

Art. 219. 1. Istniejące filie szkól stają się, z zacho
waniem przepisu art. 27, zamiejscowymi wydziałami ' szkół 

albo ulegają ' likwidacji z zachowaniem okresów umożli

wiających dokończenie prowadzonej przez ąie działalności 
dydaktycznej. ' 

2. Decyzje w sprawach określonych w usL l podej
muje właściwy minister w porozumieniu z Radą GiÓwną. 

Att. 220. 1. Organy kolegialne s2,kół, działające w 
dniu wejścia w zycie ll!"tawy, zachowują kadencję. na 
)lt6rą zostały wybrane, po dostosowaniu swoich S'kładów 

do wymogów niniejszej ustawy. 

2. Organy jednoosohowe szkół, powołane przed dniem 
wejścia w zycie ustawy, pełnią swe ' funkcje do kOlica 
terminu ustalonego w akcie wyboru lub powołania. rów
niez wówczas. gdy nie spełniają wymogów przewidzianych 
w niniejszej ustawie. 

Art. 221. Do spraw d yscypJinarnych wszczętych przed 
. oniem wejścia w zycie niniejszej ustawy stosuje się do· 

tychczasowe przepisy, chyba że przepisy niniejszej ustawy 
są korzystniejsze dla obwinionego. 

Art, 222. Osoby, które nie posiadając stopnia nau
kowego doktora habilitowanego zajmują w diliu wejścia 
w zycie niniejszej ustawy stanowisko docenta. zachowują 
to stanowisko. 

Art. 223. Słuchacze studiów doktoranckirh mają pra
wo ukończyć te studia w dotychczasowym I ' ''hle i ~ za~ 
chowaniem posiadanych uprawnień. 
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Arl.224. 1. Do stosunków pracy powstałych przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się prze
pisy tej ustawy. 

2. Stosunek pracy pracowników naukowo-dydaktycz
nych, zajmujących stanowisko asystenta-stdżysty, asysten
ta i starszego asystenta, powstały na podstawie przepisów 

' dotychczasowych, . z dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy przekształca się VI stosunek pracy z mianow'ama 
na czas okre~lony zgodnie z przepisami art. 164 ust. 1-3. 
1 i 8. Okres zatrudnienia na stanowiskach określonych 

art. 164 ust. 2 i 3 oblicza się łącznie na podstawie prze
pisów dotychczasowych i przepisó,w niniejszej usta\\' y. 

3. Stosunek pracy pracownika naukowo-dydaktyczne
go zajmującego stanowlsko adiunkta. powstały na pod
stawie przepisów dotychczasowych, przekształca się 

z dniem 1 października 1982 r. w stosunek pracy z mi a-
. nowania na czas określony zgodnie z przepisem art. 164 

ust. 4 niniejszej ustawy. 

4. 'Stosunek pracy pracowników. naukowo·badawczych 
powstały na podstawie przepisów dotychczasow'ych prze
kształca się z dniem 1 pażdziernika 1982 r.w stosunek 
pracy z mianowdnia na stale (art. 161) lub na czas okre
'lony (art. J 64) odpowiednio do stanowiska zajmo~\'anego 
przez pracownika naukowego. 

Art. 225. Spnry o roszczenia ze stosunku pracy pra
cowników ndukowo-dydaktycznych, niezależnie od formy 
nawiązania stosunku pracy, podlegają rozpoznaniu w try
bie przewidzianym w Kodeksie pracy. 

Art. 226. Pracownicy otrzymujący 'nagrody jubileu
łzowe według dotychczasowych przepisów zachowują to . 

/ prawo do czasu wprowadzenia nagród przewidzianych w 
art. 188. 

Art 227. Do rent- i emerytur, do których prawo zo
• tało stwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy. przepis art. 159 tej ustawy stosuje się od dnia 
l stycznia j 983 r. 

Art. 228. Do czasu wydania przeplsow wykonaw
czych przewidzianych w ninIejszej ustawie pozostają w 
mocy przepi-sy dotychczasowych aktów wykonawczych, 
~ ile nie są sprzeczne z postanowieniami tej ustawy. . 

·Art. 229. 1. Do szkól wyższych nadzorowanych prZeTo <ł.,.:', 
Ministra Spraw Wewnętrznych stosuje się odpowiednio. ··' .-:] 
przepisy ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym sz~ol~- '1; 
niclwie ·wojskowym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32; poz. 190). 

2. Uprawnienia przewidziane w u~tawie, o kt~reJ 

mowa w ust. 1, dla Ministra Obrony Narodowej, w odme-: 
sieniu do sz.kół . wyższych resortu spraw wewnętrznych ' , .. 
przysługują Ministrowi Spraw Wewnętrznych, uprawnie. . \ ~ 
nici przewidziane dla Rady Wyższego Szkolnictwa Wojsko. ' .. :' 
wego przysługują odpowiednio Radzie Wyższego Szkol.· l. '-.: 

nictwa Resortu Spraw \I\lewnętrznych.· <.z 
.. 

; .. 
Art. 230. 1. Przepisów działu IV nimeJszej ustawy ', 

nie stosuje się do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej; . 
wyznaczonych do wykonywania zadań poza wojskiem, ną , .. : 
stc1Dowiskach nauczycieli akademickich w studium' woj- .'~ ~; 
skowym szkoły albo w innych jednostkach organizacyj
nych tej szkoły . 

2. Zołnierzom. o których mowa w ust. l, może być :; 
nadany tytli! honorowy "Zdslużony Nauczyciel Polskiej - ' ',. 

'" Rzeczypospolitej LudoWE:j" i "Medal Komisji Edukacji ,. · ./ 
Narodowej". 

Art. 231. Ilekroć w ustawie jest mowa o właściwym"~,~ 
ministrze, rozumie się przez to ministra (kierownika ";'-"I 
centralnego organu administracji par'lstwowej) sprawl.lją- . - , 
cego nadzór nad działalnością szkoly. 

Art. 232. Tracą moc: . '.~' 
l) ustawa z dnia 5 łistopada 1958 r. o szkolnictwie wyż.- .. :~~ 

szym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191), ,;-,~ .. :; 
2) usta wa z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych .szkOl": ."' ~ .. 

lach artystycznych (Dz. U. z 1969 r. Nr 6, poz. 48 ,.=:{,' 
i z 1973. f. Nr 12, poz. 89), :~\ .-

3) ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta praw 
i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16. poz. 114 • . ~-t. 
z 1973 r. Nr 12, poz. 89, z 1977 r. Nr 11, poz. 43 .,-,::,; 
i z 1982 r. Nr 3; poz. 19) w zakresie dotyczącym ,' ::.~-. 
nauczycieli akademickich zatrudnionych w szk9łach' .·:;~'t; 
wyższych. ''. ;~5 

Art. 233. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrześni4 .:.,~.:. 
1982 r. 
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