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USTAWA 

z dnia 28 lipca 1983 r. 

· f)tiDhlBle' ustawyo · kontroH publikacji I widowisk. 

Art. 1. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli 
publikacji i widowisk (Dz. U. Nr 20, poz. 99) wprowadza 
się następujące zmian y: 

1) wart. 2: 
w pkt l dodaje się wyrazy "albo- zagrażać bezpie
czellstwu państwa", 
w pkt 5 dodaje 'się wyrazy "al.bo w inny sposób 
zagrażać oblonności pań.stwa", 

- w pkt 6 -dodaje się wyrazy "a także rozpow
' 6zechniać treści oczywiście stanowiące .przestęp

'stwo"; 

2) w art. 4 w ust. I: 
w pkt 8 przecinek na końcu zas)ępuje się średni
kiem i dodaje się wyrazy "wymienione publikacje 
podlegają jednak kontroli wstępnej w celu za
pobiezenia ujawnieniu wiadomości, . o których 
mowa wart. 2 pkt 5 ", 
w pkt 11 skreśla się wyrazy' "biuletyny zawiera
jące informacje, w tym i opinie w sprawach do
tyczących statutowej działalności oraz", 

~ pkt 13 otrzymuje brzmienie: ' ~ 

,,13) wznowienia publikacji naukowych I dydak
tycznych, o których mowa w pkt 8 i które 
już uprzednio uzyskały zezwolenie na druk," 

-:- pkt 16 skreśla się, 
~ pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

,,20) dane pibliograficzne w pUQlikacjach nauko
wych i dydaktycznych, o których mowa w 
pkt 8,"/ 

3) wart. 16: 
al po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

,,3a. Prezes, Głównego . Urzędu, Minister Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Minister 
Kultury i Sztuki oraz Sekretarz Naukowy 
Polskiej Akademii Nauk ustalają wykaz bi~ 
bliotek, ' o których mowa w ' ust. 3, a Mini
ster Nauki. Szkolnictwa Wyższego i Techniki; 
Minister Kultury i Sztuki oraz Sekretarz 
Naukowy Pólskiej Akademii Nauk określają 
zasady przechowywania ' i udostępniania pu
blikacji zagranicżnych objętych zakazem roz
powszechniania.", 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
.. 4. Główny Urząd lub Główny U'mld Ceł może 

wyrazić zgodę innym instytucjom i osobom 
na sprowadzanie publikacji zagranicznych, 
o . których mowa w ust. 3, dla celów zawodo
wych, naukowych lub inn ych uzasadnionych 
·celów."; 

4) w art. 17: 
a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1, 

h) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
,,2: W razie popełnieńia wykroczenia można orzeC 

przepadek publikacji stanowiących przedmiot 
wykroczenia.". 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

PrzewodnIczący Rady Państwa: H. Jabłoilskl 
Se~retarz Rady Państwa: J. Szymanek 
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ROZPORZĄD~ENIE RADY MINISTROW 

z dnia 27 czerwca 1983 r. 

w -sprawie praktyk studenckich. 

Na podstawie art. 105 ustawy -z dnia 4 . maja 1982 r. 3. -Praktyki mogą być organizowane w· fo rmie obózów 
ó szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 14, poz. 113 i z 1983 r. naukowo-badawczych i artystycznych . 

. Nr 5, poz.' 33) zarządza się, co następuje: 4. Studentów, którzy korzystają ze stypendiów fun-
, dowanych albo zawarli umowy przedwstępne z zakładamI 

Rozdział 1 pracy, szkoły wyższe mogą kierować na praktyki do tych , 

Przepisy pgólne. 

11. Studenci szkół wyższych podległych Ministrom: 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Zdrowia i Opie
ki Społecznej, Kultury i Sztuki oraz Ministrowi - Kie
rownikowi Urzędu Gospodarki Morskiej i Przewodniczą

cemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu od-
' bywają praktyki studenckie przewidziane planem studiów 
lIa zasadach określonych w rozporządzeniu. 

§ 2. 1. Praktyki studenckie, zwane . dalej "praktyka
mi", sq organizowane w 'zakładach pracy, jak również w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych, które mogą za
pewnić prawidłowy przebieg praktyk. 

2. Szkoły wyższe mogą również organizować prakty
ki w zakładach, klinikach, gospodarstwach, laboratoriach 
j innych , jednostkach szkoły · .wyższej albo w placówkach 
Polskiej Akademii Nauk .... lub w·, instytutach naukowe-ba
dawczych. 

' zakładów lub jednostek przez nie wskazanych, jeżeli za
kłady te spełniają warunki określone w ust. 1. 

5. Praktyki są odbywane na podstawie: 
.1) skierowania studenta przez szkołę wyższą, zgodnie 

'z programem praktyk, o którym mowa w § 13 pkt 4, 
2) umowy o pracę zawieranej przez studenta z zakład em 

pracy lub rolnikiem indywidualnym na czas okre
ślony. 

§ 3. 1. Podjęcie pr3.ktyki na podstawie ,skierowania 
przez szkolę wyższą nie powoduje nawiązania stosunku 
pracy, z tym że do studentów odbywających praktyki ma
ją zastosowanie przepisy o · ochronie pracy kobiet i mło
docianych, przepisy o ,dyscyplinie pracy oraz o bezpie
czeństwie i higienie pracy . 

. 2. ,Świadczenia dla studentów, któ :zy ulegli w.ypad
kowi w związku z wykonywaniem praktyki na podstawie 

',skierowania, regulują odrębne przepisy. Dokumentację wy
padkową sporządza zakład placy. 




