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czypospolitejLudowej, jeżeli wymaga tego 
wzgląd na obronność: lub zewnętrzne zagro
żenie bezpieczeństwa państwa.' Z tych samych 
powodów Rada Państwa może ogłosić częścio
wfł lub powszechną mobilizację.'\ 

b) dodaje się liSt. .3 i 4 w brzmieniu: 

.. 3. Rada Państwa, a w wypadkach nie cierpią

cych zwłoki - przewodniczący Rady Państwa, 
,może, wprowadzić na czas oznaczony ~ t an wy
jątkowy n,a części lub całym terytorium- Pol-

, ; 

'\ 

PQz. 175 i 176 

akiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli zagro
ione zostało wewnętrzne bezpieczeństwo 
państwa lub w razie klęski tywiolÓwej. 

... Warunki i skutki )prawne oraz tryb wprowa
dzenia stanu wojny, itanu wojennego i stanu 
wyjątkowego określajll ustawy." -

Art. 2. Ustawa wchodzi w , życie z dniem ogł oszenia. 

Przewodniczący Rady ' Państwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: J. Szymanek 

, 176 

UST A WA. 

z dnia ~1 lipca 1983 r. 
; , ł ; ~ 

ej Izczególnejregulacjl prawll~j ' ,~ ' okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie 
: f nlektórycb ustaw. 

' : •. " f' 

W celu zagwa~ant9w:ania ochrony konstytucyjnych 
zasad ustrojow ych Poi skI e j 'Rzeczypospolitej Ludowej 
i podstawowych interesów społeczeństwa w okresie prze
zwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego" zapewnie
nia warunków ' prawidłowej realizacji zalożeń reformy 
gospodarczej oraz przestrzegania porządku praw rprlo sta
Dowi si ę, co n a stępuje: 

Rozd 'ii a ł 

Przepisy obowiązujące w okresie -przęz)Vycięiania 

c"~ kryzysu spoleczno-ekonom~.cznego. 

"; ' T .i. 

Art. 1. l : W zakładach pracy o podstawowy m zn a 
czeniu~la gospodarki nar odowej lub ob r onności państwa 
oraz w zakład ach użyteczn ości p\,lbliczn-ej i innych za 
kładach za spokaja jącychp,)trzeb y l udn ości, ok r eś lonych 

w wykazi e, o któ rym mow a w . art. 6 vsJ. 1.. ki e rowni k 
zakładl\ p rac y może podw yższyć wymiar cza su pracy 
do 8 godzin na dobę i 46 godzin na ty d zień, j eże li jest 
to niezbędne dla r.e ąliza c ji w a żnych zadańgospooardych. 

2. Przepis list. t nie narusza przepisów pra wa' pracy 
dopuszczając ych stosowanie dłuższych n~~m czas u pracy 
oraz pracy w godzinach nadliczbowych, a ta ki e pracy 
w nocy, niedziele i święta . Godziny przepraCowane w 
dodatkowe. dni wolne od pracy nie podlegają wliczer:Jiu 
do liczby god zin nadliczbowych, dopuszczalnej .. w 'myś l 
a rt. 133 § .2 KodekSu pracy. 

3. Normy czasu p racy ustalone .przez kler.ownika za
kładu pracy, ha p\Xfstawie ust. l, dla pracowników obję-

tych tymi normami obowiązu ją zamiast norm czas u pracy 
określonych zgodnie z przepisami prawa pracy, 

4. Praca wykonywana w myśl ust. 3 ponad normy 
czasu pracy określone zgodnie - z przepisami praw i! pracy 
stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Pozostają w 
mocy wszystkie powszechnie obowiązująLe i b ranżowe 

zasady wynagradzania i przyznawania inn i Cil świadczeń 

za pracę w godzinach nadliczbowyth i w dniach wolnych 
od pracy. 

5. Pr,zepisy ust. 1-4 nie ,narusza ją, wynikających 
z przeplsow prawa pracy, s~czególnych uprawnień w za
kresie czasu pracy kobiet w ciąży .. kobi-et opi ekujących ' 
się mał ymi dziećmi , pracowników młodocianych, pracow
ników za trudnion ych przy pracach szczególnie Llcią~li

wych lub w war uQkach szkedliw ych , dla zdrowia oraz 
inwalid~w I i II grupy. 

Art. 2. 1. W razie wypowied zeni a stosunku pracy 
przez pracownika zakładu prac y ok reś Lonego w wykazie, 
o którym mowa wart. 6 'us t. I, kierownik zakładu pracy 
ze względu na szczególne pot rzeby tego zakładu może 

przedłu żyć okres wypowiedzenia ponad termin wynika
jący z przepisów p ra wa prac y, nie w ięcej jednak niż 

o 6 miesięcy . 

'2. • Kierownik zakł adu p ra2 y zawiadamia na pi śmie 
pracownika o decyzji. o której mowa w ust. I. w ciągu 
7 dni od dnia otrzymania oswiadtzenia o wypowiedzeniu. 
Pracownik może- w Ciągu 7 dni ' od dnia otrzymania za
wiadom i eńia o decyzji ,kierownika zakładu pracy wyco
fać na piśmi e, ze skutkiem wiążący~ d la prac odawcy, 
oświadczenie o d okonanym wypowiedzeniu stosunku pra
cy- lub odwołać si ę do organu, który sprawuje nadzór nad 
zakładem pracy. Wniesienie odwolimia ni~ wstrzymuje 
wykonania decyzji. 
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3. Odmowa świadczenia pracy przez pracownika, 
wobec którego kierownik zakładu pracy przedhiżył okres 
wypowied.zenia, pociąga za sobą skutki, jakie przepisy 
prawa pracy i niniejszej ustawy wiążą z porzuceniem 
pracy przez pracownika. 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do inwalidów 
I i II grupy, kobiet w ciąży oraz kobiet opiekującydl 
lię małymi dziećmi. 

Art. 3. 1. Zakład pracy może nawiązać stosunek 
pracy z' osobą zamierzającą podją~ pracę w tym zakładzie 
tylko po uprzednim przedstawieniu przez nią świadectwa 
pracy, o którym mowa wart. 91 Kodeksu pracy, wy
stawionego , przez źakład pracy, w którym byłao,na 
ostatnio zatrudniona. Przepis ten nie dotyczy osób podej
mujących żatrudnienie po raz pierwszy. 

:2. ll społeczniony zakład pracy nawiązujący stosunek' 
p racy z pracownikiem, z którym w poprzednim zakładzie 
rozwiązano umowę o pracę bez , wypowiedzenia z jego 
winy albo który porzucił pracę, może takiemu pracowni
kowi przyznać tylko najniższą stawkę wynagrodzenia za
sad niczego, jakie jest przewidziane dla danego stanowisks 
w obowiązującym taryfikatorzekwali\ikacyjnym. 

3. Stawka,' o ' której mowa w ust. 2, nie może by4 
podwyższona przez okres jednego roku. Kierownik za
kładu pracy po zasięgnięciu opinii zakładowej organi
zacji związkowej może podwyższyć stawkę wynagrodze
nia pracd"{nlkowL który wykazał się szczególnymi osiąg
nięciami w pracy i przepracował co najmniej 6 miesięcy. 
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określając jego zakres oraz tryb i zasad y pos tęp o 

wania w tych sprawach, 

2) wprowadzić obowiązek zatrudniania przez uspołecz
nione zakłady pracy określonych kategorii osób kie
rowanych do pracy w trybie ' pośrednictwa pracy, 
ze względów sfJołecznych. 

Art. 7. 1. Kto. działaj ąc w imieniu zakładu pracy, 
narusza przepisy art. 3, 

podlega ka rze grzywny ód 10.000 do 20.boo zł. 

2. Tej samej karze podlega; kto narusza przepisy 
wydane na podstawie art. 6 ust. 2. " 

' 3. Orzekanie w sprawach , określonych w ust. I i 2 
następuje na podstawie przepisów o post'ępowaniu w 
sprawach o wykroczenia. 

Art. 8. '1. W razie gdy składniki majątku tr:wałego 

przedsiębiorstwa nie są należycie wykorzystywane. orga n 
założycielski wyznacza termin ich zag.ospodarowania. 1' 0 
bezskutecznym upływie tego terminu organ założyciels ki ' 
może nałożyć na przedsiębiorstwo obowiązek zbycia pu
szczególnych nie wykorzystanych składników majątku w 
trybie przetargu, określając jego warunki. a w uzasadnio" 
nych wypadkach postanowić o odpłatnym przekazaniu 
tych składników innej państwowej jednostce organizacy j 

nej. Wartość przel;cazYwąn,r~h składników okJeś la orgdn 
założycielski .przedsiębiorstwa zbywającego. " . 

2. Jeżeli przedsiębiorstwo państwowe. mimo udz ie
lenia mu gwarancji zaopatrzeniowych. ni~ podejmU je 
realizacji zarnówiepia rządowego. mięs,zczącego ~i.ę W pro
filudziałalności tego .~przedsię:biorstwa, na y.ryroby lub 
usługi o szczególnym ,znaczeniu dla gospodarki narod o
wej lub dla zaspOkQjellia potrzeb ludnQści" . ~f.9an zało 
życielSkI może nałożyć na to przedsiębiorstwo obowiąze k 
zawarcia umowy o wykonanie zadan wynikających z za 
mówienia rządowego, na zasadach określonych w art. 54 
ust. 3 us~awy z dnia 25 września 1981 r. o przedSię

biorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122, z 1982 r. 

Art. 4. W celu racjonaliza'cji zatrudnienia pracowni
ków naukowo-dydaktycznych i , dostosowania poziomu 
tego zatr udnienia do zakresu zadań dydaktycznych, nau
kowo-bada wczych i ' wychowawczych szkoły miniśt,er 
sp rawujący nadzór nad szkołą może zarządzić zatrudnia
n ie na podstawie umów o pracę pracowników, którzy; 
v/ myśl , przepisów ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkol
nictwie wyższym (Dz. U. Nr 14, poz. 113 i z 1983 r. Nr 5, 
poz. 33) podlegają mianowaniu na czas określony. Zarzą
dzenie może także ustalić, iż. stosunek pracy pracowników 
mianowanych , na czas określony, zatrudnionych przed 
w,e j ściem w życie tego zarządzenia; przekształca lię w 
stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. 

. Nr 45, poz. 289 i z 1983 r. Nr 36. poz. 165). 
i 

Art. 5. 1. Zawiesza się uprawnienia do przyznawania 
nowych deputatów i innych ś wiadczeń branżowych Wr na
tu rze i wypłacanych w formie ekwiwalentu pieniężnego 
oraz zwiększania zakresu deputatów i świadczeń dotych-
czasowych. ' 

2. Przepis ust. 1 ńie . dotyczy posiłków regeneracyj
nych oraz wyżywienia. wydawanego bezpłatnie lub częś

ciowo odpłatnie pracownikom, których charakter . lub 
warunki p racy wymagają zapewnienia im takich posiłków. 

Art. '6. 1. Rada Ministrów. w drodze rozporządzenia, 
ustala wykazy zakładów pracy, do których mają zasto
sowanie przepisy art. 1 i 2. biorąc pod uwagę ' potrseby 
w zakresie gospodarki narodowej. obronności kraju oras 
zaópatrzenie ludności. 

2. Rada Ministrów, W drodze rozporządzenia, moż~u 

l) wprowadzić obowiązkowe pośrednictwo pracy w od
niesieniu do określonych grup zawodowych, bran. 
gospodarki i jednostek podziału terytorialneg~ kraJu! 

3. W wypadkach określonych W ust. 2, gdy zamG
wienie rządowe dotyczy spółdzielni - na spółdzieln i ą 
może być nałożony obowiązek zawarcia umowyowyko· 
nanie zadania objętego . .tym z~móyvieniem, w trybie ' ! ncl 
zasadach 'Określonych wart.' 71 ustawy' i dnia 16 wrześ

nia 1982 r. - Prawb spółdzielcze {Dz. U. Nr 30, poz. 210). 

Art. 9. 1. Wniesiony przez organ samorządu załogi 
lub dyrektora przedsiębiorstwa sprzeciw, o którym mo w a. 
wart. 57 ustawy z dnia 25 września 1981 ' r. o prndsię

worstwach państwowych. w stosunku do decyzji pod N 
tych wobec przedsiębiorstwa przez organ sprawujący 

nadzór oraz uchwała rady pracowniczej w stosunku · do 
decyzjf dyrektora pr·zedsiębiorstwa, · podjęta na podstawie 
i w sprawach określonych w art. 40 pkt l. 2 i 4 ustawy 
z dnia 25 września 1981 r. o samorządzi,e załogi przed
.iębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123), nis 
wstrzymuje wykonania tych decyzji. 

2. Jeżeli · działalność organu samorządu załogi przed
siębiorstwa państwowego narusza porządek prawny luh 
podstawowe interesy Ipołeczne. organ założycielski może 
zawiesić działalność organu samorządu załogi przedsię
biorstwa państwowego na cZaS określony, nie dłuższy 

jednak nii 6 miesięcy, Ił gdy okoliczności tego wyma-
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gajll - wystllpić o jego rozwiązanie do organu. o którym 
mowa wart. 10. W czasie zawieszenia .organu samorządu 
załogi jego kompetencje wykonuje dyrektor przedsię

biorstwa Raństwowego. 

3. Od decyzji określonej w ust. 2 organom samorządu 
załogi przedsiębiorstwa państwoweg9 przysługuje prawo 
wniesienia odwołani.a w terminie 14 dni do organu. 
o ktć-~ym mOWa w a.rt. \O. 

Arł. 10.. 1. Tworzy się przy Radzie PaJ\stwa ' Komisję 

do Sp.raw Samorządu Pracowniczego. Skład Komisji Ilstala 
Rada Panstwa. . 

2. Do zadań Komisji" o' której mowa w ust. 1. należy 
rozpatrywanie odwołań i podejmowanie rozstrzygnięć w 
sprawach określonych wart. 9 ust. 2. 

3. Rada Państwa. ' w drodze uchwały. o!<-reśla zasady 
i tryb postępowania oraz orzekania w sprawach. o któ
rych mowa w ust. 2. 

Art. 11. W wypadkach śzczególnie uzasadnionych 
względami społecznymi Rada Ministrów, w drodze rozpo
rządzenia, ~oże wprowadzić:, 

l) zakazy podwyższania cen wyrobów i usług, z wy
jątkiem wypadków . niezależny;ch od jednostki gospo
darczej ustalającej te ceny, . 

2) dopuszczalne wskażniki wzrO,stu cen określonych 

grup towarÓw i usług. 

Art. 12 . . .1. W celu ' usunięcia występującego zagro
żenia w funkcjonowaniu służb k'omunalnych i iimych ma
jących istotne znaqenie dla zaspokaja!1ia podstawowych 
potrzeb bytowych ludności wojewÓdzka rada narodowa 
na obszarze . całego województwa lub jego częśc i może 

wprowadzić obowiązek wykonyw.ania pracy przez osoby 
uchylające się od pracy, określone wart. 3 ust. 1. • nie 
objęte przepisem a rt 5 ustawy I dnia 26 pażdziernika 

1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od 
pracy (Dz. U.Nr 35, poz. 229). 

2. Do osób wymi enionych w Ult. 1 stosuje sięodpo
wiednio przepisy art. 14"":20 oraz art. 21 ust. 2 i art. 22 
ustawy, o której mowa w ust. 1. 

3. Wart. 21 ust. 2 u~tawy, o której mowa w ust. 1. 
zawiesza się prawo oriekania grzywny. 

Art. 13. 1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek 'właścl
wego ministra. może uchylit sprzeczną z prawem I.ub 
interesem społecznym uchwałę stanowiącą Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rady Wyższego Szkol
nictwa Medycznego, Rady Wyższego Szkolnictwa Arty
stycznego i Rady Wyższego SZkolnict';a Kultury Fi
zycznej. 

2. Minister spra wujący nadzór nad szkołą wyższą. 
w celu zapewnienia zgodności działania organów szkoły 
wyższej ' z przepisami art. 1-3 ustawy z dnia 4 maja 
1982 r. o szkolnictwie wyższym. w razie pode jmowania 
działań przez organy szkoły niezgodnych z pra wem lub 
interesem społeczn ym a lbo w razie bezczynności powo
dującej istotne szkody, w realizacji zadań naukowo-ba
dawczych. dydaktycznych lub wychowawczych szkoły. 
może: 

l) ldwiesić na okres do 6 miesięcy uprawnienia atano
wiące kolegia lnych organów szkoły wyższej oraz 
upraw nienia innych cia! · kolegialnych, iśtniejllcych 

, w szkole, przekazując te· upldwnienia - z wyłącze
niem uprawnień w .sprawach nadawania .stopni i ty. 
tułów naukowych - odpowiednim organom jedno-
05obowym, 

2) odwoływać rektora, prorektorów, dziekanów (dy
rektorów instytutów kie runkowych) i prodziekanów. 

3) powoływać na wakujące stanowiska rektora i 'p r o~ 
rektorów oraz udZIelać zgody rektorowi na' powolani'e 
dziekana (dyręktora instytutu kierunkowego) i . pro
dziekana. jeżeli minister nie skorzysta z tego upraw
nienia, rektor, prorektor. dziekan (dyrektor in~tytutu 
kierunkoweg?) i prodZiekan jest powoływany' w dro~ 
dze wyboru. I 

3 . . W wypadku popełnienia przez studenta lub na
uczyciela akademickiego przewinień o szczególnej szkodli
wości społecznej albo wystąpień \ przeciwko ważnym 

interesom Polskiej Rzeczypospolitej ,Luctowejwzględnie 
w wypadku wszczęcia przeciwko nim postępowania o na
ruszenie porządku publiczn.ego - rekto r a I bo właściwy 
minister mogą zawiesić na czas oznaczon y studenta w 
p rawach stOdenta lub nauczyciela akademickiego w peł

nieniu obowiązków. W wypadku szczególnie rażącycp 

przewinień rektor lub właściwy minister, po przeprowa- · 
dzeniu postępowan fa wyjaśniającego przez rzecznika 
dyscyplinarnego, może skreślić studenta z listy studen- ' 
tów, ze skutkami wynikającymi z wydalenia ze studiów. 

-4. Studenci mają prawo zrzeszania się tylko w orga
nizacjach i stowarżyszeniach studenckich zarejestrowa
nych przed ' dni em wejścia w życie niniejszej ustawy. 
Minister sprawujący ,nadzór nad szkołą może· wyraziĆ 

zgodę na zarejestrowanie przez rekto ra nowej uczelnianej 
organizacji lub stowarzyszenja studenckiego. 

. Art. 14. W razie ·podejmowania przez nauczyciela 
działań rażąco niezgodnych z prawem lub zasadniczymi 
zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły. woje
woda (prezydeńt miasta stopnia wojewódzkiego) ' może, 
bez zastosowani~ trybu określ onego wart. 20 i 13 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 
Nr 3, poz. '19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31. poz. 214 i z 1983 r. 
Nr 5. poz. 33 i Nr 32, poz. 155), zawiesić . nauczy
ciela w obowiązkach służbowych , przenieść go na inne 
stanowisko lub zwolnić z pracy. Nauczyc'i elowi przysłu
guje prawo wniesienia odwolania do odwoławczej ko
misJi dyscyplinarnej .działającej przy wlaściwym mini
strze. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania 
decyzji. 

Art. 15. 1. W razie gd-y zarząd stowarzyszenia dzi a ła 

sprzecznie z obowiązującym prawem lub statutem. organ 
sprawujący nadzór nad ' stowarzyszeniem może zawiesić 

lub rozwiązaĆ zarząd stowarzyszenia. Na czas zawieszenia 
zarządu lub do czasu wybrania nowego zarządu organ 

/ nadzorujący wyznacza zarząd tymczasowy. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do orga
nizacji i stowarzyszeń studenckich. 

Art. 16. Jeżeli wymaga tego interes bezpieczeństwa: 
publicznego, wojewoda (prezydent miasta stopnia woje
wódzkiego) może na CZai okreŚlony, rozciągnąć w całości. 

lub w części przepisy ustawy z dnia 29 marca 1962 r. 
o zgTomadzenlach (Dz. U. Nr 20, poz. 89. z 1971 r. Nr 12. 
poz. 115 i % 1982 r. Nr 14. poz. 113) na zgromadzenia, 
o kt6rych mowa wart ... ust. 1 pkt 1-5 wymienionej 
uatawy, oraz na z9foDladzenia Itudenckie. 
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Art. 11. 1. Utrzympjesię w mocy obowiązujące w 
dniu wejścla w życie ustawy zasady dysponowania środ
kami dewizowymi zgromadzonymi na rachunkach' banko
wych osób fizycznych - krajowców dewizowych, wydane 
na podstawie art. 33 pkt 2 dekretu z dnia 12 grudnia 
1981 r. o stanie wojennym (Dz. U . . Nr 29, ,poz. ' 154 .i :l.I 

1982 r. Nr 3, poz. 18), utrzymane na okres zawieszenia 
stanu wojennego przez art. 9 ustawy z dnia 18 grudnia 
1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w Jokresie zawI e
szenia stanu wojennego (Dz. U. Nr 41, poz. 273). 

2. Minister Finansów w poroz-umieniu z Prezesem 
Narodowego Banku perskiego moze łagodzić ograniczenIa 
w zakresie dys'ponowania środkami dewizowymi, o któ
rych mowa w ust. L 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają przepisów prawa 
dewizowego, i prawa bankowego. 

Art. 18. W ustawie z dnia 8pażdziernika 1982 r. 
o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 32, poz. 216) w 
art. 53 w ust. 4 wyrazy "w okresie przejściowym do 
dnia 31 grudnia 1984 L" za stępuje się wyrazami "do czasu 
spełnienia'wymogów określonych w ust. 6". 

Art. 19. 1. Przepisy art. 1-18 obowiązują w okresie 
do dnia 31 grudnia 1985 r. 

2. Rada Państwa na podstawie przeprowadzonej oce
ny stosowania przepisów art. 1-18 przedstawi Sejmowi 
do końca 1Q84 r. wnioski wynikające z tej oceny oraz 
w razie potrzeby wystąpi z inicjatywą skrócenia ter
minów obowiązywania w odniesieniu do calości lub po
szczepólnych przepisów ustawy; 

Rozdział . 2 

Zmiany w przepisach obowiązujących. . 

Art. 20. W ~stawie z dnia 25 września 1981 r. o przed
siębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122, 
z 1982 r. Nr 45, poz. 289 l z 1983 r. Nr 36, poz: 165) 
wa rt. 34 dodaje się ust. 7 w brzmieni1,l: 

,,7. Organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego 
podejmuje niezbędne czynności w zakresie stosunku 
pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, a w 
szczególności określa jego wynagrodzenie oraz po
dejmuje inne rozstrzygnięcia związane ze stosunkiem 
pracy. Podejmowanie tych czynności w stosunku do 
dyrektora . przedsiębiorstwa powołanego przez rpdę 

pracowniczą jest dokonywane przez organ za łoży-
. cielski w porozumieniu z tą radą" . 

Art. 21. W ustawie z dnia 4 maja 1982 r. o szkol
nictwie wyższym (Dz. U. Nr 14, poz. 113 i z 1983 r. Nr 5, 
poz. 33) wprowadza się następując'e zmiany: . 

l) , wart. 44 w ust. 2 powołanie art. 36 ust. 2 oraz ar t. 37 
i 38 zastępuje się powołaniem art. 36 ust. 1 pkt 5 
I ust. 2 oraz art. 37 i 38, 

2) wart. 169 w ust. l w pkt 7 wyrazy "lub dyd aktycz
na" zastępuje się wyrazami "dydaktyczna lub oddzia--' 
ływanie wychowawcze", a po wyrazach "pracownika 
szkoły" dodaje się wyrazy "a w szczególności z za- -
sadami działania i zadaniami szkoły określonymi VI . 
art. 1-3", . 

3) po alt. 229 dqdaje się art. 229a wbrzmtenru: "'o _;; 

.. Art. 229a. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii 
Rady Głównej, w drodze rozpąrządzenia. 

mOże wyłączyć stosowanie niektórych 
przepisów ustawy w zakresie wynikają
cym ze szczególnych warunków funkcjo
nowania wyższych szkół morskich." , 

Art. 22. , W ustawie ' z dnia 16 września 1982 t. -
Prawo spółdzielcze (Oi. U. Nr 30, poz. 210) w ' art. 51' w 
§ 1 po wyrazie "lustrację" dodaje się wyrazy "lub inne 

- uprawnione organy kontroli.". 

Rozdział 3 

Przepisy 'przejściowe końcowe. 

. Art. 23. I. W razie zniesienia stanu wojennego. wpro
wadzonego uchwałą Rady Państwa z dnia 12 grudnia 
1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze 
względu na bezpieczeństwo państwa (Dz. U. Nr29, poz. 155 
i Z 1982 r. Nr 42, poz. 276) i zawieszonego uchwałą Rady 
Państwa. z dI\ia 19 grudnia 1982 r. w sprawie zawieszenia 
5tanu wojennego (Dz. U. Nr ;42, poz. 275) n ie stosuje się 
przepisu art. 17 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o prze
kazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o nie
które przestępstwa oraz o zmianie ustroju sądów wojsko-

· wych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokura
tury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w cza sie obowill
zywania stanu wojennego (Dz. U. Nr 29, poz. 157). 

2. W wypadku, o którym . mowa W. ust. 1, sprawy. 
które z dniem 2jniesienia stanu wojennego-przestały podle
gać , rozszerzonej na 'czas obowiązywania tego stanu. 
wiaściwości s'ądów wojskowych i do tego dnia nie zo-

· stały ukończone, toczą się do czasu upra womocnienia się 
wyroku przed organem dotychczas właściwym . 

3. W sprawach o przestępstwa określone wart. 11 
ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6 oraz wart. 11 ust. 2, w części do-

· tyczącej jednostek zmilitaryzowanych, ustawy z dnia ' 
18 grudnia 1982 r. o szczególne j regulacji prawnej w 
okresie zawieszenia stanu wojennego (Dz. U, Nr 41, 
poz. 273) oraz w sprawach o inne przestępstwa, które 
z drii em z-awieszenia stanu wojennego przestały podle
gać, rozszerzonej- na czas obowiązywania tego stanu, 
właśCiwości sądów wojskowych, inogą byĆ jednak stoso
wa ne przepisy art. ,17 ust. 2-4 ustawy z dni a \8 grudnia 
1982 r. o szczególne j regulacji. prawnej w okresie zawie
szenia stanu wojennego. 

Art. 24. Nie zakończone do dnia zniesienia stanu wo
j ęnnego sprawy wsz<;zęte na podstawie przepisów 
o szczególnej odpowiedzialności po rządkowej podlegają 
z tym dniem umorzeniu. . 

Art. 25. Ustawa wchodzi w życie z dni em ogłoszenia. 
z tym że przepisy rozdziału l ustawy stosuje się po
cząwszy od dnia zniesienia stan~ wojennego, wprowadzo
nego uchwałą Rady Państwa z d~ia 12 grudnia 1981 r. 
w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względ u 
na bezpieczeństwo , państwa i zawieszonego uchwałą Rady 
PaństWa z dnia 19 grudni? 1982 ,T. W sprawie zawieszenia 
stanu wojennego. 

Przewodniczący Rady Państwa : " .:H , J(Jh/oński 
Sekretarz Rady Państwa: J. Szymauek 

" 




