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. Art..1. Tworzy się szkołę wyższą o nazwie Akademia 
Nauk Społecznych. 

Art. 6. Przepisy ustawy o szkolnictwie wyżs~ym do...' ~:i~ , 
tyczą Akademii Nauk Społecznych w' zakresie okreś,ło~ 

Art; 2. -Akademia Nauk Społecznych posiada osobo
wość pfa~I14.,a , -je} siedzibą" jestWa,rszawa. 

Art. l. Zadaniem Akademii Nauk ' Społecznych jest 
przygotowywanie kadry pracpwpików aparatu partyjhega. 
państwowego. org'anizacji politycznych. , społec;znych 
i gospodar-czych\ a także. prowadze'nie badań naukowych 
oraz kształcenie i wychowywanie kadr naukowych w 
dziedzinie nauk społeczn ych. 

nym wart. 5 ust. 3 wymieni-onej usta:wy. 

Art. 7. ' 1. Akademi a Nauk ' Spółeczn ych 
podstawie statutu uchwalonego . przez senat 
i zatwierdzonego przez Radę Programową. , 

.' 
działa na 
Akademii 

2. DO 'czasu wejści'a w życie statutu, o ,którym mowlII 
* w ust. 1. Akademia dz.iała na podstawie postanowień' 

Rady Programowej. 

3. Postanowienia art. 217 ustawy o szkolnictwie wyż-
szym stosuje się odpowiednio. ". Art. 4. 1. Nadzór nad działalnością Akademii 'Nauk 

Społecznych sprawuje Komitet Centralny Polskiej Zjedno
czonej Partii Robotniczej za pośrednictwem powołanej 

; przez. siebie Rady Programowej. łl;.tóra -określa sposób wy
~onywania zadań wymienionych wart. 3. 

2. Przy wykónywaniu nadzoru, o którym mowa w 
ust. l, Rada Programowa współdziała z Ministrem .Nauki. 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki. 

Art. 8.- Akademia Nauk' Sp0/ecinych przejmuj~ 'do- " 
tychczasową Wyżśzą Szkołę Nauk Spolecznych i Instytut' 't 
Podstawowych Probleriiów . Marksilzmu-Leninizmu, któ-re , 
znosi się z cQwilą jej utworzenia. Studenci i doktoranci , 
Wyższej Szkoły Nauk Społecznych stają się studentami. 

Art. 5. Radzie ' Ptogramowej przysługują odpowiednio 
uprawn(eriia ministrów nadzorujących szkoły wyższe, prze
widziane w ustawie ?- dnia 4 maja 1982 r. o szkolnt'ctwie 
wyższym (Dz. U. Nr 14, poz. 113; z 1983 r. Nr 5, poz. 33 
1 Nr 39, poz; 176). 

i doktoran tami Akademii Nauk Społecznych, z tym ze' 
s'tudencikonczący studia ' w 1984 r. otrzymują dyplomy', 
Wyższej Sżkoły ' Nauk Społecznych. 

Art. 9. Ustawa wchodzi w życ~ z dniem oglos~enla,. '. 

Przewodniczący ' Rit d Y Pa~stwa: H. Jabłdńśk,l' 
Sekreta rz Rady Państwa: J. Szymonek 
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UST A WA 

z dnia 6 kwietnia 1984 f. 

o zmianie. ustawy o systemie rad narodowych I sa~oTlądu terytorialneg9. 

Ąrt. 1. W ustawie z. 'dnia 20 lipca 1983 r. o systemie 
rad narodowych i s~morządu terytori'alnege (Dz. U. Nr 41. 
pw. 185 i Nr 62, poz. 28p) wart. 187 wyrazy - ,,1 lipca 
1984 c." zastępuje się wyrazami ,,17 C~Jwca 1984 f." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z \:Jnie~ 'qgloszerii a. . 
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I 
Pr7.e\~odniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: . J. Szymollek 

UST- WA 

z .dnia 6 kwietnia 1984 r. 

o zmianie usta.wy o związkach zawodowych. 

Ar-t. ' 1. vV , ustawie z dnia 8 października 1982 r. 
o związkach zawodowych ' (Dz, tJ.' Nr 32; poz. 216 i z 
1983 r. Nr 39, poz. 17.6) wprowadza się następujące 
zmiany: 

a takie w.ykonującYI? pracę na p.odstawie umo~ 
wy agencyjnej, o ' ile nie są pracodawcami.'·; 

2). wart. 53 w ust: 2 wyrazy ,,3 1. gru~nia 1983 L" za~tę~ 
puje się wyrazami .. 31 grudnia 1985 r." -

'-;'·~i1 
.. ) 

l) wart. ).0 po ust . 1 dodaje się ust. I a w brzmieniu: 

"la. Prawo przynależności do związków zawodowych 
działa jącychyw uikładac.Q pracy przysługuje rów
nież osobom wykonujątym pra.cę nakładczą; 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogloszEmi~ ", 

Przewod~niczący Rad y Pal1stwa: H, Jab/onskl 
Sekretarz ' R ady_ Państwa : J. Szymane~ 
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