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USTAWA 

z dnia 25 lipca \985 r. 

o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym. 

Art. 1. W ustawie z dnia 4 maja 1982 r. o szkol
nictwie wyższym (Dz, U. NT 14, poz. 113 oraz z 1983 r. 
NI 5, poz. 33 i Nr 39, ,poz. 176) wprowadza się następu

ją c e zmiany: 

dzinie szkolrtictwa wyższego, koordy
nuje w tym zakresie działalńość szkół 
wyższych oraz nachoruje i kontrolu j. 
podległe szkoły ';Yyższe. Uprawnienia 
Ministra Nauki i ,Szkolnictwa Wyższego 
w zakresie nadzoru i kontroli podle
głych szkół wyższych określaj, prze
pisy ustawowe. Uprawnienia Ministra 
Nauki i SzkolniCtwa Wyższego w za
kresie funkcjonowania i . organiza(;ji 
szkół . wyższych oraz nadzoru i kontroli 
przysługują odpowiednio Innym właści

wym ministrom w stosunku do podIa
głychim .,szkół wyższych. 

l) w ' art. 4 w ust. 2 pkt 2 i 13 otrzymują brzmienie: 

,,2) wyboru rektora, prorektorów, dziekanów, pro· 
dziekilńów oraz organów kolegialnych", 

,,13) tworzenia. odpowiednich \ , warunków ' do działal
n ości organizacji studenckich, żwiązkowych, spo
łecznych, pracowniczych , oraz samorządu stu-
denckiego,"; , 

2) po art. 4 dodaje się art. 4a l 49 w brzmieniu: 

"Art. 4a. 1. ' W celu ,zapewnienia lepszej więzi szkół 
wyższych ze środowiskiem, społecznym 

oraz ,gospodarką l kulturą regionu wła

śdwe miejscowo wojewódzkie rady na
rodowe mogą, po zasięgnięciu opinii 

, rektorów: i senatów, powoływać spośród 
działaczy politycznych. społecznych, 

gospodarczych i ku1t(]ralnych oraz pra
, cowników naukj rady społeczne , sźkół 
wyższych regionu lub rady społeczne 
kożdej z ' tychszkoł. W pracach rd1 
biorą udział ~ektorzy szkół wyższych. 

2. Rady spoJeczńe szkół wyższych wt 
szczególności: 

l) sprzyjają wykorzystywaniu.. poŁen
cjołuszkół lub sz,kołyiia ~ riecz spo~ 
łecznych, gospodarczychł ' kultural
nych potrzeb ~gionu, 

2) udzielają szkołom lub ,szkole pomocy 
w ich działalności. 

3. Zakres ł tryb działania rad społecznych 
szkół wyższych określa Rada .Państwa. 

Art 4b. 1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższe
go realizuje politykę państwa w dzie-

2. Organy szkoły wyższej oraz ciała ko-
, legialne działatące w niej na p:xlstawie 
przepisów ustawy lub statutu szkoły Sił 
obo'Yiązane na żądanie właściwego mi
nistra udzjelat wyjaśnień we wszyst
kich ,sprawach dotyczących działalności 

szkoły. 
3. , Organy szkoły wyższej są obowiązal!. 

do pelnego i terminowego wykonywa. 
nia wniosków pokontrolny'ch. ustalo
nych przez właściwego ministra oras 
ustawowo upl'awnione organy kontroli. 

4. - WłaŚciwy minister. w drodze rozporzą
dzenia, ... może przekazywać na czas 
; określony ~ganom ' szkół wyższych nie
'które swoje uprawnienia wynikając. 

z przepi,sów ustawowych."; 

3) w art. 6 w Ust. 4 wyrazy ;,w ustawie" zastęp\1je sitt 
wyrazami "w 'przepisach ustawowych"; 

4) wart. 7: 

ar ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

..1. Szkoła działa na podstawie statutl] szkoły . Mi
nister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ust"lI. 
wzorcowy statut szkoły wyższej,"! 

/ 
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~po uSt. 1 dodalell~ ust. t. w brzmieniu: 

.1a . . Statut szkoły uchwała .ena~ po więgD1.-::tu 
opin!1 kolegialnych organów jednostek orga
nizacyjnych Izkoły oraz organizacji poUtycz
nych i społecznych działających w .. %kol L", 

II) W ust. 3 wyraz "trzech" zastępuje się wyrazem 
"dwóch", 

.. ust. 4 l 5 otrzymują brzmienie: . 

,,4. Właściwy minister w terminie trzech miel1ęcy 
odo dnia otrzymania statutu szkoły zatwierdza 
ltetul, po ' Iprawdzeniu jegozyodności s pra
wem l .zasadami określonymi w statucie w.or
cowym., 

5. · Statut Izkoły wch{)dzi w życie z dniem s.
twierdzenia przez właściwego ministra."{ 

5) w art. 8: 

al w ust. 2 wyra,zy "Rada Główna Nauki Szkol-
nictwa Wyższego" zastępuje się wyrazami · "Mini· ' 
Iter Nauki 1. Szkolnictwa Wyższego, w porOzumie
niu z , właściwymi ministrami, po zasię~ęciu 
opinii Rady Głó~ej NaUKi i Szkolnictw~ Wyt-
Izego", . 

b) w ust. 3 po wyrazie "eksternistyczne"- dodaje a1ę 
wyrazy "I podyplomowe", ana końcu dodaje się 

. &danie w brzmieniu: "Zasady prowadzenia studiów' 
eksterniltycznych I podyplomowych określa Mini· 
ater Nauk1 ł Szkollrictwa Wyższego.", . 

c:) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

.4., Szkoły prow~ także studia I kursy Ipf'

cj.lne oraz: za zgodll właściwego ministra, 
atudia typu uniwersytetu otwartego.", 

ł) po \Wł. ł · dodaje slE! ust. 4a W brzmieniu: 

,.4a. Jednostki ' OllJaDizacyjne szkół uptawnlone 
do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego mog~ za 2gOdą Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadzić 
studia doktoranckie.", 

.) w ust. 5 powołanie art. 51 \1st, 2 pkt 2 ustępuje 
się powołaniem an.SI. ust. 1 pkt 21 

fi) w .art. .9 'UIt: 2 .skreśla si~ 

' 7) wart. 10 w uat. 1 dodaje sł~ :na końcu 'Zdame w 
brzmieniu: "W . szkole arlystyczDf:j 'Z wnioskiem o 
nadanie tytułu doktorahoJJ.ods causa możewystllpić 
także jednostka :organizacyjna uprawniona do prze
prowaqzan1e pnewodu , kw."ifiucyjnego na atano· 
wisko docenta."; 

8). wart. l4 dodaje się . ust. 3 w brzmielliu: 

,,3.Właścłwy minister .może dokonywać zmian w 
. planie wydawniczym sLkoły."i 

8) w .art. 15: 60 

\. a) w ust. 1 dodaje się na końcu zd~ie w brzmł~niu: 
t .. -Rektor w2ywa na teren szkoły organy porządktl 

pu~licznego, jeieli nie może :zapewnićprzywr.ó
cenia naruszonego pon:ądkupul>łiC211egO.", 

b) w ust. 3 w zdaniu ~rugłm po wyrazach .. katastrofy 
żywiołowej" dodaje się wyrazy "albo uzyskania 
wiadomośe,io popelnieaiu przestępstwa"; 

)0) art. 17 i ł8 otrzymują brzmienie: 
" 

,.AFt. , H. ,1. Kadencja Rady GłówneJ trwa trzy IIrt" 
i r.ozpoczyn~ się z dniem! .grudnia. 

,':: 

1. W skład Rady l GlOwnej wcl10dZłl przed
stawiciele Izkół wyż,szych podległyc~ 

Ministrowi · Nauki i Szkolnictwa Wyż. 
.zego. Ministrowi Zdrowia i Opieki Spo
Jecznej, Ministrowi Kultury i Sztuki, 
Ministrowi Kierown-ikowi ui'zędu 
Gospodarki Morskiej orłlZ Głównemu 
Komitetowi Kultury Fizycznej i Sportu. 

Art. 1.. J. Wyboru członków Rady Głównej dvko
nują senaty szkół. · Z zastrzeżeniem 
ust. 2 każdy senat wybiera jednegą 
członka Rady Głó'W\lej. 

2. Rada Główna może 'określić , do dnia 
30 . czerwca ostatniego roku. ·swojej ka
dencji szkołyi któr}1ch ~enaty wybie
rają wSpQlnie jednego członka Rady. 
GłÓwnej. W razi& bezczynności Rady 
Głównej w tym telminie, szkoły te 
.może określić MUtisł.er Nauki i ·Szk.ol
nictwa Wyższego. 

3. BIerne prawo wyborcze przyslugl.lje ·oso~ 
ć ·bomzatrudnio)lym V\' ' szkołach na sta

n0wiskachprofesbrów i doce.ntów . 'Bier
ne . pr.awo wyborcze nie przysługuje oso
·bom pełniącym ,funkcje rektoriI, prorek
tora, dziekand lub d'yrektbra instytutu 
kierunkowego działającego poza wy- . 
dzj~łem. 

4. Wyboru członków Rady Glówn,ej doko
nuje się :do ,dnia 31pa:Mziernika ost, t

- niego f{)ku. jej .kadencji. O wyborze za
wiadamia się Ministr.a . Nauki i Szkol
nictwa Wyższego. 

. '5 •. Minister Nauki i S:tkółnictwa Wyższego 
pr2eCłstawia wybrane osoby Prezesowi 
Rady Mmistrów, który -tłokonujepowo
lania na członków Rady' Głównej. Mi ... 
nister Nauki j f;zkolnictwa Wyższego 

może odmówić ' przedStawienia wybranej 
osoby Prezesowi Rady Ministrów. jeieli 
przemawia za tym wcażny interes spo
łeczny. oraz wyznacza termin dokonania 
now~go. wyboru. . . 

6. Jeżeli senat nie dokona wyboru człon

ka Rady Głównej. powojuje .go Prezes 
Rady Ministrów na wmosekMinistra 
Nauki. i. Szkolnictwa Wyższego. 

.1. W sprawach wymienionych w U&!. 2, 5 
; () Minister Nauki i Szkolnictw..'l Wyż
szego dzi"ła w pOrO'ŁUDlleniu z właści

wymi ministrami w odniesieniu do nad
zorowanych pr<zez nich fiZk ół." i 

Ul w art. 20 ust 5 otrzyml:łje -brzmielli.e: . 

,,5. Prz4!dstawicłeli nauczycieli akademickich. o któ
rych. mowa, w usl 2,. wyl:ieraj, reprezentanci lej. 
'grupy procowników zasiadający -w oł.y.mach ko
legialnych szkół wskazanydł c plzez Radę Gl ów Ilłł 
upływającej kadencji. ·PIzepisy art. 1·8 ust. 2 l 4-7 
stosuje się 'odpowiednio.",; ' 

12ł_rt. 21 otrzymuje brzmienie: 

.,AlIt; 11. t . . RatlaGl6wne na wniosek Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustala: 

> , 
I 
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1) glowne_ kierunki badań naukowych, 
kształcenia i rozwoju kadry w obsza
rze szkolnictwa wyfszego, . 

2) projekty planów: badań naukowych 
szkolnictwa wyższego; przy podej
mowaniu uchwał w tym zakresie 
Rada Główna jest zwtązana ustale- , 
niami planów perSpektywicznych, 
narodowych planów społeczno-gospo
darczych ł centralnych planów rocz
nych. 

2. Rada Główna opiniuje: 
1) projekty perspektywicznych i okre

sowych planów rozwoju szkolnictwa 
wyższego, 

2) zasady organizacji studiów, 
3) zasady i limity przyjęć na pierwszy 

rok studiów, 
4) zasady oplacowywania planów stu

diów . l ramowych programów nd
uczania. 

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

6) zasady finansowania badań nauko
wych prowadzonych w szkołach oraz 
zasady współpracy szkół z innymi 
placówkami naukowymi w tym za
kresie. 

7) projekty rozdziału środków finanso
wych pomiędzy szkoły, 

8) wnioski w sprawie tworzenia, zno
szenta. łączenia i przekształcania 
szkół, 

9) zasady współpracy szkół z zagranicą, 
10) projekty aktó,,! no~matywnych doty

czących olganizacji i funkcjonowania 
szkolnictwa wyższego. uchwalanych 
przez Sejm lub Radę Ministrów oraz 
wydawanych przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na podsta
wie przeplsow ninieiszej ustawy, 

11) inne sprawy przedstawiane przez Mi-
nistra Nauki Szkolnictwa Wyż-
szego.";· 

13) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: 

. "Art. 22a. Prezes Radv Ministrów. na wniosek Mi
nistra NaU:ki . i Szkoinictwa Wyższego, 
może uchylić uCQwałę Rady Głównej, je
żeli narusza ona prawo lub ważny inte
res ,społeczny."; 

14) wart. 23 wyraz "oraz" zastępuje się przecinkiem, · 
8 na końcu dodaje SIę wyrazy "oraz art. 22a": 

15) rozdział 4 w dziale I skreśla się; 

16) w. art. .26 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

• ,3a. Zamiejscowymi jednostkami organizacyjnymi 
szkoły mogą być filie, · wydziały zamiejscowe 

. i punkty konsultacyjne."; 

17) wart. 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Wydział, jecfnostk~ organizacyjną o chd! akte
rzepozdwydziałowjlll lub międzywydziało-

wym, zamleJscową jednostkę orgdnizd<:y jn, 
oraz klinikę · w akademii medycznej tworzy 
właściwy mini,ter na · wniosek rektora ZAopi
niQwany przez senat.", 

b) w ust. 3 po wyrazach "w ramach wydziąłu" do
daje się wyrazy "z wyjątkiem . zamiejscowych jed~ 
nostek organizacyjnych oraz klinik w akademiach 
medycznych,"1 

18) art. 35 i 36 otrzymują brzmienie: 
"Art •. 35. Kadencja organów szkoły trwa 3 lata. Ka-

dencja f.Ozpóczyna się z dniem września 
i kończy z dniem 31 sierpnia. 

Att. 36. 1. W skład senatu wchodzą: 
I) rektor jako przewodniczący, 
2) prorektorzy. 
3) dziekani i dyiektorzy instytutów kie

runkowych . działających poza wy
działem. 

4) po jednym przedstawicielu rad wy
działów. (instytutów uziałająrych po
za wydziałem) będącym profesorem 
lub docentem; wyboru dokonuje ra
da wydziału ~rada instytutu). • 

5) od dwóch do czterech przedstClwl
cieli pozostałych nauczycieli akade
mickich, 

6) po jednym przedstawicielu delego
wanym przez organy partii i stron
nictw politycznych działających w 
szkole, 

1) dyrektor biblioteki głównej, o Ud 
statut szkoły tak stanowi. 

8) kierownik studium wojskowego, 
a) jeden przedstawiciel związku zawo

dowego działającego na . terenie 
szkoły, 

10) po jednym przedstawicielu organi
zac ji studenckich i młodzieżowych o 
zasięgu ogólnokrajowym, dzłałajll

cych na terenie szkoły, 

li) przewodnjczący uczelnianego organ u 
samorządu studenckiego 

2. Tryb wyboru i odwoływania przedsta
wicieli nauczycieli akademickich wy
mienionych w ust. 1 pkt 5 określa sta
tut szkoły . 

3. Skład senatu '=0 najmniej w 7(11/. sta~ " 
nowią profesorowie i docenci. JeżeU 
zgodnie z ust 1 udział tej kategorll 
pracowników byłby mniejszy. odpowied
niemu zwiększeniu ulega udział w . S9~ 
nacie przedstawicieli rad wydziałówl 
liczbę tych przedstawicieU określa sta
tut szkoły. 

- 4. Jeżeli ze względu na liczbę zatmdniOoi 
nych profesorów i docentów szkoła nie 
mo:i'e zapewll!ć 700/0 icb udziału w s ... 
nacie. skład senatu określa statut 
s.zkoły."; 

19) art. 37 skreśla się; 

::0) w art. 38 wyrazy "docentami i doktorami habilltow .. 
nymi" zastępuje się wyra'latni .. i' docentami"ł 

, 
21) art. 39 otrzymuje brzmienie; 
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;pArt. 39. W posiedzeml!tb wenłl'tu biorą udział z 
glosem dorMkzrm: dyrektor administra
cyjny. l!::westOl .0000dyrektOt biblioteki 
głównej. , o i~'" nie Jest tt}'{I)I'Ikiem senatu, 
a t~be przedstawiciel samol'1lądu Illiesz
it-&!AOOW d<cmów fttudeadcich. ... ; 

22) art. 41 otrzymuje brzmienie: 

!,Art. 41. 1. Rełtnre wybieT. SIeUt. 

2. Kandyd1rtó'W na ~GliI - od dwóch 
" do C7.'ter>edt - wsk.azu;e ~enat i przed

st-aw.i;a de dnia 30 kwietnia ostatniego 
rołtu swo~1 kediencJł właściwemu mi
nistrowi. 

3. Właściwy minister w terminie czterna· 
stu dni od dnia przedstawienia kandy
datów może zgłos.k sprzeciw w sprawie 
kandydowania osoby lub osób wskaza
nych przez senat oraz wyznaczyć ter; 
min przedstawlenia nowego łub nowych 
ltandydatĆ'W na rektora. 

4. Wyboru rektora dokonuje się do dnia 
31 maja ostatniego roku kadencji spo· 
śród co najmniej dwóch kandydatów 
wyJonlol'ycb zgodnie z ust. 2 i 3. 

5. Osobę wybraną w trybie określonym 

w ust. 4 powołuje do pełnienia funkcji 
rektora właściwy minister. 

6. J.eżeli senat nie przedstawi kandydatów 
zgodnie z ust. 2 j 3 lub nie dokona wy
boru rektora. .reklora powołuje właści;' 

wy minister."; 

'3) w Mi. 43: 

a) lISt. 2 i '3 Oltu;y ...... ,brunielJle: 
.. 2. Prorektorem może . h-yt profesor lub docent. 

3, Prorektorów wybief.ll 51!!nat na wniośek rekto
ra ~. przeddaw.iony za :zgodą właściwego 
mimska. p~ ert. 41 ust. 5 i 6 stosuje ·się 

odpo~io.", 

b) ust. 4 i 6 skreśla się; 

24) w ert. 44: 

:a) . w lISt. 1: 
__ pkt '3 • 4 4Jtr:zyrau§ą bn:mielmie: 

,,3) pcnostaU pt''Oft"sGrowi-e i docenci zatrudnie
ni w wydziale • . 

4l przedstawicicl studium wojskowego." 
- dodaje się pkt 5-7 w brzmleniu: 

..5) dW4j p.r:zeds.tawlciele pozostałych nauczy
, cieli akildemickicb wybrani przez. nich 
na . ogólnym ~aniu. 

!ił. po jedRflIl pr&edliławk:ielu delegowanym 
przez organy puui. aronnictw politycz
"yelI (Xaz ' .zwiq.zk.u aawooowego, działają

'. q'ca VII wydz.i.a1e. 
1) po jednpa pc&edstawicielu wydziałowych 

orgaDÓw org.i:mizacji studenckich i młodzie· 
żowych o zasięgu ogólnokrajowym oraz 
przewodniczący wydziałowego organu sa-
morządu studenckieg-o.". . 

1),) .ust. 2 otnymuje brzmienie.: 

,,2. Przepis art. 38 .5J,osu~e siEi odpowiednio 40 
rady wydzialu."1 

251 po art. 44 d1K1aje .tę art, 4411 w brzmieniu: 

"Art . .44.. PoepiMy ..rt. '" stO$uje się odpowiednio 
do składu rady instytutu kierunkowego 
dział<lMcego pOR wydziałem."; 

~) w .art. oł$ wyrazy ..;Gcceat .lU doktor habilitowany" 
zastępuje aę WVfa~ .. lub docent", 

21) art. 46 otrzymuje bn:mrenie: 

,,Azt. 46. 1. Dziekana wyWera rada wydzi-ału. 

2. Kandydatów nl1cki.ekana - od dwóch 
doczteJ'ecb - W$k.nuje rada wydziału 
j przedstawia rek1orowielektowi w ter
ininie c.ztąnastu dni od dnia dokonania 
wyboru r~tD.I:a elekta. 

3.. Rektor -elekt. w uzgod,nieniu z właści
wyru ministrem. w terminie czternastu 
dni od doia plzedstawienia kandydatów 
może zgłosić sprzeciw w sprawie kandy
dowania 'osoby tab osób wskazanych 
-pueż radę wythl ału i wyznaczył: ter
minprzedstawier.ia · nowego lub nowych 
kaodydatóWl'lił dziek-ana. . 

4. Wyboru dziekana dokonuje się do dnia 
,30 C7.ef'Wca ostatniego roku kadencji 
spośród. co najmni€j dwóch kandydatów 
wykJPiOlll'Ch %gOd«ie. z ust. 2 i 3. 

5. Osobę wybraną w trybie określonym w 
ust. 4 powołuje do pełnieni? funkcji 
dFieka1M ~"or. 

~. Jeżei; ntda wydziału nie przedstawi 
lt.~dvdat6w ~ie z ust. 2' i 3 lub 
nie odokO!'la wyłtoru dziekana. dziekana 
powołujerektOT ~a zgodą właściwego 

ministra." ; 

18) w m. 41 8!It. .'2 ł 3 <Jtrzymujt} bmnienie: 

~ Prodziekanem może byt profesor lub docent. 

~ Procbie&anów w)'biera rade wydziału na wnio
sek dziekałid elekta. pnedstawiony za zgodą 

I1!ktora eielt.la. P:-zepiS art. 46 ust. 5 i 6 stosuje 
się odpOwiednia", 

29) art. 49 otnym.uj1!hrmtIen'e: 

"Art. 49. Dyrektora i zaS.t~ę dyrektora instytutu 
kierunkowego działającego poza wydzialem 
"WYbiera rada instytutu. Przepisy art. 4ł)....:. 
48 sto.w;je się odpowiednio.", 

30) .rt. 50 otrzymuje brzmienie: 

'. '..Art. sb. 1. Dyre"-or6w t zastępców dyrektorów 
instytutów nie wymienionych wart. 49 
oraz kierowników katedr. zakladów i 
klinii. powołuje lektor spośród profeso
rów i docentów szkoły IUI wniosek dzie
kana 7.aopiniowany przez radę wydzia
ł-u (radę instytutu') , 

2. Dyreklor6w {kierowników) innych jedno
stek mgaruzacy;nych szkoły oraz ich 
1:astępców powohtje rektor:'; 

31) wart. 5-1 ust. 2 skreśla . się; 

32) art. 56 skreśla się; 

33) art. 57 otrzymuje brzmienie: 

..Art. 57.1. Seńat jako organ kolegialny' szkoły w 
szczegolności: 
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1) uchwala statut szkoły i regulamin 
studiów, 

2) ustala ogólne kierunki działalności 

szkoły. 

3) opiDiuje plany studiów oraz progca
my nauczania I wychowania. 

4) opiniuje projekty porozumień z Inny
mi szkołami lub (nnymi instytucjanil 
i jednostkami organizacyjnymi w 
sprawacb dotyczącrych prowadzenia 
wspbłnej działalności. 

S) opiniuje plan rzeczowo-finansowy 
szkofy I rozpatruje spra wozdania z 
jego wykonania. 

6) przyjmuje roczne sprawozdania rek
lora z działalności szkoły. 

7) określa wielkośl: I zakres dzlałal
nosd gosppdarczej lub usługowej 

szkoły. 

8) podejmuje na wniosek rektora h,lb z 
własnej inicjatywy uchwały zawie
rające opinie w innych sprawach do
tyczących szkoły I jej działalności. 

2. Zadania wynikające ~ ust. 1 pkt 3 nie 
dotyczą ustalanych w odrębnym trybie 
planów I programów zajęć wojskowych 
oraz szkolenia obronnego. 

3. Szczegółowe kompetencje senatu okre
śla statut szkoły."; 

34) art. 58 skreśla się; 

35) art. 59 otrzymuje b,rzmienlet 

"Art. 59. 1. Rektor kieruje driałalnoścłl\ szkoły. 

l. Rektor w szczególności: 

'1) reJlre~enlu}e mołę na zewnlltrz. 
2) zwołuje posiedzenia lenatu I prze

wodniczy jego obradom, z wyjlltkiem 
posiedzeń, na których ocenia si. 
działalność rektora, 

,,- -
3) jest przełożonym wszystkic,h pracow-

ników szkoły oraz. przełożonym I 
opiekunem studentów, - ' 

4) podejmuje decyzje dotyczl(ce funk
cjonowania ukoły, Die n.ale.qce do 
zakresu działania lnaych jej orga
nów, 

5) &prawu}e nadz6r bidący nad admi
nistracją szkoły, 

6) zapewnia przestrzeganie prawa na: 
terenie szkoły, 

7) działa na rzecz zapewnienia właści-

wych warU1'lk6w funkcjonowania 
szkoly. 

8) działa na rzecz zaspokajania potrzeb 
socjalno-bytowych, zdrowotnych l 

'kulturarnych studentów I pracowni
ków szkoły, 

9) podejmuje decyz.ie w sprawach 
współpracy szkoły 1 zagranłclł. 

10} wymacu ukr .. ' działania prorek
tor6w. 

. ,'-

11) przedstawia właściwemu ministroWi 
do ~twie! d zenia pla11y studiów oraz 
programy nauczania i , wychowania. 

12) zawiera porozumienia z innymi 
szk0łami l\lllb instytucj:ami i jednost
kami organizacyjnymi w sprawach 
dolyczącycn prowadzenia wspólnej 
działiłł ności. 

13) ustala plan rzeczowo-finansowy 
szkoły, 

14~ zatpewnia należytą obsadę stanowisk 
naucaycieJi akademickich i innych W. 
szkole. 

lS, przeprowadza okresowe oceny pracy 
~nostek organizacyjnych szkoły , l 
zatrudn1on,ej w nich kadry, 

16) sprawuie kontrolę nad dz.iałalności~ 
jednostek organizacyjnych szkoły, 

17} decyduie w sprawach określonycłi 
w ustawie i statucie szkoły. 

3. W -zarządzaniu szkołlł rekter wlł.pół
działa 'z uczelnianymi o.rganamJ partU 
i stronnictw politycznych, 'związku zawo
dowego, organizacji studenckicb i mło

dzieżowych o zasięgu ogólnokrajowym. 
oren samoFządu studenckiego. W Ipra~ 

wach dotyczą.cych wychowania ttuden
Łów rektor działa w porozumieniu • 
\IC~lnianymi organami partii I Itr on .. 
nictW politycznych, organizacji Itudenc~ ' 

kich i młodzieżowych o zasięg,u ogóln~ 

krajowym oraz samorządu studenckieg~ 
a w sprawach dotyczących polityki ka~ 
drówej - w porozumieniu z uczelnia~ 
nymi organćlmi partii i stronnictw po,'; 

.litycznych. 

4; Przy rektorze działa kolegium iektorskf~ 
jako org'an t1lpini.odawczo-doradc:zy re~ 

. kto Ta. dc którego zadań należy opiniOoi 
wcmie spraw pr:leóstawionych prze. 
rektora. W skład kolegium rektorikiegq 
wchodzą: ' 

n rektor jak.o przewodniczący, 

2) prorektorzy, 
3} kierownicy ućzelnianych organó·*. 

partii, stronnictw politycznyct 
związku zawodowego, 

4} dyrektor Administracyjny.", _" 

Je) wart. 60: 
, 

.) w pkt t wyrazy "oraz odwołuje" r.oKreśla się. 

~) pkt .( otrzymuje brzmi'enie: 

,,4) opiniuje projekty planów studiów , oraz progra. 
mów nauczania i wychowania," 

e) pkt 5 skreśla się, 

d} pkt 8 I 8 otrzymują brzmien,i.e; 

.. 64 opiniuje wnioski dziekana dotycząca powie", 
lzania 1aj~ dydaktycznych osobom &poza 
szkoły", 

,,8) opiniuJe wnioski w sprawie urlopów nauko~ 
wych etra pracO'wniltów l kontroluje efekt y w .. 
ność ich wykorzystania,Hi. 



In.fennlli Ustaw Nr 36 - 434 - Poz. 161 
--~------------------~~--------------------~------

37) 

38) 

J9) 

.cO) 

art 

w 

a) 

b) 

61 skreśla się; 

art. 62: 

ust. 1 skreśla się, 

w ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 8a-8d w 
brzmieniu: 

,,8a) ~ ustala projekty planów studiów oraz progra
mów nauczania i wychowania, 

8b) dba o nalezytą obsadę stanowisk nauczycieli 
akademickich i innych, , 

8e) ' dokonuje .okresowych ocen jednostek ' orga
nizacyjnych wydziału i zatrudnionej wnic::h 
kadry, 

Sd) sprawuje nadzór nad działalnością jednostek 
organizacyjnych wy<lzialu,", 

c) dodaje ' się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3 Przepisy art. 59 ust. 3 i 4 stosuje się odpą- ' 

wiednio."; 

wart. 63 po wyrazie "kompetencji" dodaje 'Się 
razy "i uprawnień", .a wyrazy "nie będąCyCh 
nostkami organizacyjnymi wydziału" zasll;puje 
wyrazami "działających poza wydziałem"; 

wart. 10 ust. 2 skreśla się; 

wy. 
jed
się 

,,1) wart. 84 usi. 1 otrzymuje brzmienie: 

.,1. Plan rzeczowo tinansowy szkoły, łącznie z plana
mi finansowymi jednostek powiązanych organi
zacyjnie ze szkołą, ustala rektor, po zasi(;gnięciu 
opinii senatu, Rektor przedstawia senatowi do 
rozpatrzenia roczne sprawozdanie z wykonania 
planu rzeczowo-finansowego szkoły."; 

"2) wart. 87 wyrazy "cudzoziemców i odbywania przez 
nich studiów" zastępuje się wyrazami "osób nie 
będących obywatelami polskimi odbywania przez 
nie studiów"; 

43) wart. 89: 
, . 

a) w ust. 1 wyrazy "radę wydziału (instytutu kierun· 
kowego)" zastępuje się wyrazami "dziekana (dy
rektora instytutu kierunkowego)", 

b) w ust. 3 wyrazy "senat szkoły" zastępuje się wy
razem "rektora"; 

"4) po art. 90 dodaje się art. 9Óa w br2.mieniu: 

"Art. 908. Student może uzyskać zezwolenie na po· 
wtarzanie roku lub semestru nie więcej 

niż raz w okresie studiów, chyba że przy
czyną niezaliczenill była długotrwała ch o-

- róba lub Inne l:lczegóJnie ważne przy
czyny.:; 

45) wart. 96 w ust 1 i 2 wyrazy "rada wydziału" zastę
puje Ilę wyrazami "rektor w uzgodnieniu z właści

wym ministrem" i 

"6) wart. 100 w ust 2 w zdaniu drugim po wyrazie 
.. studenckiego" dodaje się wyrazy "oraz uczelnianymi 

..... org-anami organizacji studenckich i młodzieżowyc1.l 

o zasięgu ogólnokrajowym"; 

47) w art. 1O~ po wyrazIIch "praktyk Itudenckich" do
daje się wyrazy "robotniczych i zawodowych"; 

48) w art. 11~ ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Odwołanie wno.1 ' Iię w terminie .. czternastu clnl 
od_ dnill doręczenia orzeczenia do Il\du koleżeń
IkiegowyższeJ instancji lub ' do 9(iwoławczej 

. komisji dyscyplinarnej, odpowiednio do przeka
zania sprawy w trybie określonym wart. 106 
ust. 2."; 

49) po art. 119 dodaje się art. l 19a w brzmieniu: 

"Art. 119a, 1. W razie popełnienia przez studenta 
przeWinienia o szczególnej szkodli
wości społecznej i wszczęcia przeciw
ko studentowi postępowania o naru
szenie porządku publicznego, dziekan, 
a w wypadku jego - bezczynności -
rektor zawiesza studenta na czas 
określony w prawach studenta. 

60) w art. t 20: 

2. W razie popełnienia przez ·studenta 
przewinienia o -szczególnej szkodli
wości społecznej i wymierzenia stu
dentowi kary w poS1ępowaniu kar
nym bądź w p,ostępowaniu w spm
wach o wykroczenia za narusze nie 
porządku publicznego, \ rektor, a w 
wypadku jego bezczynności właściwy 

minister, w w!eżności od rodzaju ' 
czynu i stopnia zawinie~ia, po wysłu
chaniu . opinii rzecznika dyscyplinat
nego, może sk re~lić studenta · z listy 
studentów, ' 

3. Od decyzji dziekana lub rektora o 
zawieszeniu· w prawach studenta, stu
dent możeodwołac się odpowiednio 
do rektora lub właściwegorriinistra, 

a od decyZJi rektora o skreśleniu z 
listy studentów do właściwego 

ministra w terminie ~zternastu dni od 
dnia doręczenia decyzji. 

4. Decyzje ministr.a o skreśleniu z listy 
studentów, podjęte na ' podstawie 
ust. 2. 'mogą być zaskarżane do Na
C'l~lnego Sądu Administracyjnego na 
zasadach i w trybie określonych w 
Kodeksie postępowania administracyj
nego."i 

a) w ust. 2 ,dodaje się na końcu wyrazy "w zakresie 
spraw procesu dydaktyczno-wychowawczego ł 

spraw .ocjalno-bytowych", 

b) ust, 3 otrzymuje brzmienie~ 

,,3. Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego 
ustala; 

l) w drodze rozporządzenia zasady tworzenia 
I funkcjonowania organÓw sa~orządu stu
denckieyo, 

l) ramowy regulamin samorządu studenckie-
go.", . 

e) ust. " skreśla .tlll 

51) art. 121 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 121, Właściwe organy samorządu st'ldenckiego 
są organami. opiniodawczymi we wszyst
kich sprawa.ch związanych z procesem 
kształcenia., 'wychowania, pomocy mat8-
rialne! oraz ńllgr6d za wyniki w nauce 
i w sprawach rozdziału środków przezna
czonych na cele studenckie."; 

11) wart. 122 do<laje aię ust. 3 w brzmieniu. 
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,,3. Do- działających w szkQI. organIzacji Jtudeuc:kich 
i młodzieżowych . o zasiwu ~ólDoluajoWJ1ll Ito
suje się przepis art. ll1"-. 

63) art. 124 otrzymuje brzmienie: 

•• ArL 12"- l. Organizacje i Itowanyszenia Ituden· 
ctie o zasięgu ogólnokrajowym. lokal
ItYm i uczelnianym oraz. ich oddziały 
(ogniwa) działają na podstawie przepi· 
sów prawa o stowar~szeniach I niniej-
szej ustawy. .. 

2. Koła nauk.o we, artystyczne i sportowe. 
nie będące. statutowymi ogniwami 
organizacji studenckich ł młodzieżo
wych o zasięgu 09.ó/nok:rajowym. dzia
łają po wyrazenin z.gody na kJł utwo
rzenie przez rektola; rektor ' jelt orga
nem rejestrującym ł prowadzIlcym . 
rejestr tycb~ kół:-; 

54t Vi art. 125 dooajesię na końcu wyrazy ,.i wdnym. 
interesem społecznym";. 

J 

55) alt. 126. 12& i 129 ot[7.ymuj~ brzmienia: 

,.Art. 126. Organ rejestrujący może roswilłzaĆ orga· 
nizację lub stowarzyszenł. studenckie, 

· jeżeli Jego działalność jest sprucm& z 
prawem lub waznym interesem · lpołea· 
nym." 

"Art. 128. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyiazego, 
w porozumięniu % naczelnymI organami
ogólook-rajowych organizacji studenckich, 
w d""rodze rozporządzenia, określ ..... dl 
tworzenia, tryb rejestrowania. prowadu

. nia rejestru oraz zasady I tryb lłkwtd.cjl 
' kó~ naukowych, artystycznych l lpor-
towych. 

Art. 129. Studenci mają prawo do orgaubowanła 
zgromadzeń i manifestacji na terenie 
szkoły na zasadach określooycb w pn,e. 
pisach o 'Zgromadzeńiach. Rektorowi IUG
ły przysługl.!ją odpowiednio. na podltawie 
tych przepisów, uprawnienia terenowego · 
organu administracji państwowej e wła.ś

ciwości szczególnejstopnfa podstawowego... 
a w razie bezczynności rektora, upraw
nienia te przysługują · terenowemu orga.,; 
nowi administracji państwowej o włllŚcI

wości szczególnej do spraw lpołeczno

-administracyjnych stopnia woJewódz
kiego."i 

56) art. 132 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 132 1: Na stanowisktl pracownika naukowo
.·dydaktycznego . zatrudnia si, .Iobę 

o wysokim poziomie etycznym., która: 

l} . posiada kwaJifikacje naukowe albo 
artystyczne, . kwalih"kacje dydaktycz
ne oraz umiejętności wychowawcze 
i . inne. odpo~adające kIerunkowi 
~aukowemu I ogólnemu ukresowi 
działaniaszk.oły, 

. 2) w pełnI ' akceptuJ- konstytucyjn1ł 
zasady ustrojowe Polskiej ltuczy-. 

. pospoliteJ Ludowej lIderuje litW , 
nimi w swojej dzf«lałności, opinię 
w . tyin zakCesieWJdaje kiecownik 

\ 

'01. tŚJ. 
." 

. jednosW 'organizacyjnej, wktóret 
zatrudniony jest (Itudiuje) kandr> 
dat, w porozumieniu z właściwym( 
organami partii' I Itronnicłw poDe 
tycznych . 

2. Pierwsze zatrudnienie na stanowisku 
pracownika naukowo-dydaktycznego 
hierarchicznie niższ}~ od stanowiska 
docenta. jest poprzedzone złożeniem 
ślubowania według następującej roty: 
"W pełni świadom swoicp obowillZków 
ślubujE: uroczyście. że, jako nauczyCiel 
akatlemicki ~dę aktywnie uczeStniczyć 
w działalności naukowej i dydaktycz· 
nej szkoły wyższej oraz f przyczyniać 
się do kształcenia l wychowywania ', 

' studentów na ideowych i światłych 

obywateli Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej jako państwa socjalistyczne
go, systematycznie podnosić. własne ' 

Jtwa.lifikacje pedagogicme i naukowe. 
W swoim postępowaniu będę kierowat 
się dobrem Państwa l zasadami kon· 
stytucyjnymi Polskie} Rzeczypospolitej 
Ludowej. Obowiązki Iwoje bęctę wy· 
pełnijlć sumiennie." . 

3. Zatru<lnlenia - na stauowisku docenta 
jest poprzedzone złożeniem ślubowania 
według następującej roty: 

I "W pelnj świadom swoich obowi~zk~w 
/ ślubuję uroczyście: 

- kształcić i wychowywać Itudentów 
na ideowych i światłych obywateli 
Polskiej Rzeczypolpolitej Ludowej, 
jako państwa locjalistycznego, 
zdolnych aktywnie uczestniczyć. 'w 
rozwoju gospodarki i kultury naro
dowej, 

-- kształciĆ wychowywać mlod, 
kadrę naukową, zdolną do zapew
nienia rozwo'ju nauki, kultury l 
gospodarki narodowej, 

--aktywnie uczestniczyć w działał.· 
ności naukowej szkoły wyższej, 

. -- w całym swoim postępowaniu' ki ... 
Iować się dobrem Państwa i zas ... 
dami konstyt1łCyjnymi ,PolskieJ 
Rzeczypoapolitej Ludowej orlll 
strzec . godności nauczyciela akade-

, mickiego t .dobregoinlienia Izkoły." 

i. prze'pis ust. '3 Itosuje li. także do za. 
trudnienia na stanowisku _profesora 
osoby, która nie . była przedtem zatrud
niona n. stanowisku docenta 1111 
szkole."; 

11) wart. 133: 

a) w· ust. 1 wyrazy .. wyników ich pracy" zastępuje 
się wyrazami "które obejmuj~wyniki ich pracy 
naukowej, dydaktycznej, wychowawczej ł organt
iacyjnej oraz icbpostawę obywatelską'; oraz do
daj. się zdanie w brzmieniu: "Oceny dokonujesi41 
tili. pr.zed upływ~m okresu. na który ' pracownik 
naukowo,.d}rtiaktyczny został zatrudnipny.", .. 

b) w ust •. 2$1creśla .słAt wyrazy "wynikÓw pracy", 
a wyrazy "przepr9Wlld1l:ajlł organy k.olegialn. 

/ 
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18) 

69) 

' określone w statucie szkoły" zastępuje się wyra
zami "przeprowadza rek~or";, 

w art. 138: 

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. t, 
a ponadto w pkt 2 wyraz ,Jub" zastępuje s ~ę wy
razem 'loraz", 

b) dodaje się ust. 2w , brzmienill.: , 
,,2. Zasady odbywania i zaliczania sta żu zawo

dowego określa Rada' Ministrów."; 

wart. 144: 
\ 

a) W ust. 1 wyrazy "w szczególności" zastępuje się 
wyrazami ,,\\,spółuczestniczenie w wykonywaniu 
aadań szkoły określonych wart. .1-3, zgQdnie 
S wymogami określonymi wart. 132, a w szcze: 
gólności" oraz w pkt ,2 po wyrazie' "nauczanie" 
dodaje się wyrazy ,.i wychowywanie", 

b) w ust. 2 wyrazy ',docenta i innego pracownika 
naukowo-dydaktycznego ze stopniem, doktora ha
bfIitowanego" zastępuje się wyrazami "i docenta"; 

w art. 148: 

al ust. 2 otrzymuje brzmienie': 

,,2. Sradnie wynagrodzeni~ pracowników nauko
wó-dydaktyc~nychwzrasta corocznie w' stop
niu nie niższym niż planowany wzrost śred- , 

nich wynagrodzeń pracowników sfery produk
cji materialnej w gospodarce uspdłeczriionej."l 

b} po ust. 2 dodaje się ust.2a ,w brzmieniu: 

,,2a. Zasady porównywania poziomu wynagrodzeń, 
{) których mowa W ust2j określa, w drodze 
rozporządzeni <,l, MHfister Pracy; pliic i Spraw 
Socjalnych , vi porozumieniu z Ministrem 
-Nauki i Szkolnictwa Wyższego.", 

.11) w art. 151 w ust. 3' wyrazy "docent oraz inny pra
cownik naukowo-dydaktyczny ' ze stopniem doktora 

. habilitowanego" zastępuje się wyrażalIli "i ~ocent"l 

12) art. , 152 otrzymuje brzmienie : 

"Art. 152. 1. Pracownik naukowo-dydaktyczny" s 
zastrzeżeniem ust. 2, może podjąć do- , 
datkowe zatrudnienie za zgodą rektora. 

2. Minister Zdrowia i Opieki Społeczne j 
określa zasady podejmowania prżez 
pracowników , naukowo-d ydąktyczn ych 
akademii medycznych dodatko·wego za
trudnienia w ' spółdzielczych zakładach 
słu żby zdrowią i ' wykonywania prywat
nej praktyki -vi zil'wodach medycznych."1 

63) w art. 160 w ,ust. 2 wyraz "następuje" zastępuje się 
wyrazami "może nastąpić"; . , ' 

64) w art. 163 w ust. 2 wyrazy "a także nie biorą udziału 
w: przewodach o ~3danie ,' stopnia naukowego lub 
tytułu nauk~wego" skre~la się; 

65) wart. 164: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Mianowanie na stanowisko asystenta nastę

puje na okres dwóch lat.", 
b) , po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Mianowanie na stanowisko starszego asys
tenta następuje na ok res trzech lat i może 
być jednorazowo odnowione na następny 

okres ' trzech lat", 

"' 

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Łączny okres zatrudnienia na stanowiskach 
asystenta i starszego asystenta nie może P,rze
k r acza ć ośmiu lat. W dyscyplinach naukoWych 
określonych przez , Ministra Nauki i Szkolnic
twa Wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady 
Głównej, zatrudnienie starsżych asystentów 
może być przedłużone na dalszy okres trzy
letni.", 

d) ust. 4 otrzymuje brzm!enie: 
,,4. Mianowanie na stanowisko adiunkta następuje 

na okres trzec"h lal i może być odnowione 
,dwukrotnie na następne okresy trzyletnie.", 

e) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
,,5. Adiunkt, który uzyskał stopień doktora habiij

towanego, w uzasadnionych wypadkach, 
zwłaszcza , ze względu 'na interes szkoły, dys
cypliny naukowej lub wymogi i warunki 
zespo.łowej ,pracy badawczej, moie za zyodą 
wła~ciwego ministra zostać mianowany na 
czas nieokreślony . 

6\ Zatrudnienie adiunkta, w stosunku do którego 
zapadła, uchwała o nadaniu st{) pnia naukowe
go doktora habilitowanego. ulega przed/ui,eniu 
do czasu podjęcia decyzji w tej sprawie p rzez 

' Centralną Komisję Kwalifikacyjną do Spraw 
Kadr Naukowych, ci w wypadku zatwierdze
nia llcQ.w.ały -na dalsze sześć miesięcY."1 

f) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 
,,6a. Właściwy minister wskazuje doktorowi habi

litowanemu szkołę lub inną jednostkę orga
nizacyjną prowadzącą działalność ' naukową, 
w której zostanie zatrudniony na stanowisku 
docenta lub innym, zgodnie z posiadanymi 
k walifikacjami.", 

g) w ust. 7 powolanie " ust. 1, 2 i 4" zastępuje slq 
powołaniem "ust. 1-4"j 

66) w art. ' 165: 

a) w ust. 1 ,zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Na 
stanowisko profesora i docenta mianuje właściwy 
minister, na wniosek rektora, zaopiniowany przez , 
radę wydziału i senat lub z własnej inicjatywy 
po zasięgnięciu opinii rektora.", 

b) w ust. 2 na końcu dodaje się . wyrazy "tub z włas
nej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana"; 

' 67) wart. 167: 

a) V{ ust. i po wyrazach "do innej szkol y" dodaje 
się, wyrazy "albo, ,' na stanowisko p~acownika 

naukowo· badawczego, 'do innej jednostki organiza
cyjnej prowadzącej działalność naukową", 

. ,b) w liSt. ' 4po wyrazach "senatów obydwu szkół" 
dodaje się wyrazy ,,(senatu szkoły, ż której nastę
puję przeniesienie, i rady nallkoweJ jednostki. do 
której następuje p~zeniesienie)" oraz na ' końcu -
wyrazy ,,(rady właściwego wydziału iwła~ciwej 

~ady naukowej)", 
, c:) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

,,4a. Jei,eli ' wYll1agają t egopolrzeby w zakresie 
kształcenia ' kadr w danym regionie kraju, 
właściwy minister mo~e przenieść, ' na ,okres 
do dwóch lat, pracowńika naukowo-d ydak
tycznego bez ' jego zgody do innej szkoły 

., ' wyższej. z prawem powrotu na poprzednio 

" 
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zajmowanelŁanowisko. Przeniesienie taki. 
może nastąpić tylko jeden ru na danya 
stanowisku." , 

. d} w ust. 5 w zdaniu drugim po wyrazi. "Szkoła" 

dodaje się wyrazy "lub jednostka organizacyjna 
prowądząca działalność ' naukową"; 

68) wart. 168 w ust. 1 wyrazy "szkoły lub . przekształce
. nia jej" zastępuje się wyrazami "szkoły, przekształ

cenia jej struktury lub zmiany zakresu jej dŻiałal
Dości"; 

69) w art . . 169: 

al ' w ust. l: 

- w pkt 4 wyrazy "lub docentem" zastępuJ~ 
się wyrazami "docentem, starszym kustoszem 
dyplomowanym lub starszym dokumentaHstll 
dyplomowanym". a wyrazy ,,0 powszechnym 
zaopatrzeniu emerytalnym" '- wyrazami "o za
opatrzeniu emerytalnym pracowników i ich ro
dzin", 

- w pkt 5 wyrazy "lub docenta" zastępuje sł. 

wyrazami "docenta. starszego kustosza dyplo
mowanego lpb starszego dokumentalisty dyplo' 
mowanego·'. wyrazy "lub docent" - wyrazami 
"docent, starszy ,kustosz dyplomowany lub 
starszy dokumentalista dyplomowany", a wyra
zy "o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym" 
- wyrazami ,,0 zaopatrzeniu emerytalnym pra
cowników i ich rodzin", 

- pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
,,7) jeżeli działalność dydaktyczna, wycho-

" wawcza lub inne formy działalności publics
nej pozostają w rażl\cej. sprzeczności z P9d
stawowymi obowiązkaDUpracownika Izko
ły, a w szczegÓlności z zasadami działania 
i zadaniami szkoły ąkreślonyml wart. 1-3 
oraz wymogami określonymi wart. ' 132, ' 
rozwiązanie z tych przyqynstosunku pr.
cy z osobą zatrudnioną na stanowisku 
profesora wymaga żgodY. Prezesa Rady 
Ministrów," • 

- dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
,,8) w wypadku odmowy złożenia Ślubowania." 

b) po usI. l dodaje się ust. la w . brzmieniu: 
"la. W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 1. 

profesor moTe. za zgodlł Właściwego ministra. 
przejść na emeryturę pomimoniespełnieni'a 
wymagan wynika jącychz 'przepisów o zaopa
trzeniu emerytalnym pracowników i łeh 
rodzin.", 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. W wypadkćłch określonych w ust. 1 pkt 2, 3, 

7 I 8. decYzję .-:o rozwiązaniu stosunku pracy 
. . wydaje, a w wypadkach określonych w usl. l 

. pkt l i 4-6 rozwiązanie stosunku pracy stwier
dza organ' uprawniony do mianowania nal 
dane ·stancwisko."; 

10) w 8Tt. 170: 

a) w ust. 1 po pkt l dodaje się , pkt J a w brzmieniu. 
"Ia) porzucenia pracy," 

h) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Stosunek pracy z ' adiunktem, starszym asys

tentem i asystentem nie może być odnowiony, 
jeżeli pracownik z przyczyn od niego zależ-

'. 
nych nie czyni dostatecznych postępów 'w 
swoim rozwoju naukowym lub nie uzyskuje 
zadowalających wyników w pracy dydaktycz· 
nej i wychowawczej. Okoliczności te powinny 
wynikać z ocen ' dokonywanych w trybie 
określonym wart. 133. O wynikach oceny po
wiadamia się zainteresowanego pracownika.", 

e) ust. 3 skreśla się; 

11) art. "171 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 171. 1. W wypądku .stwierdzenia w trybie 

określonym w art.. 13.3razącego nie
wywiązywania się mianowanego pra
cownika naukowo-dydaktycznego z 
obowiązków dydaktycznych, wycho
)Vawczych lub naJlkowych, zpracow
nikiem może zostać rozwiązany stosu
nek pracy po uprzednim trzymiesięcz

nymwypowiedzeniu. 
2. Decyzję o rozwiązaniu Itosunkupracy 

wydaje organ uprawniony do miano
wania na dane stanowi_to lub właści
wy ID;inister.", 

72) po art. 111 dodaje się art. 111. w brzmieniu: 
"Art. 171a. 1. W sprawach dotyczlłcych rozwiłłzllnia 

stosunku pracy, nawiązanego w dro
aze mianowania, pracoW'nikow1tnauko
wo-dydaktycznemu _łuty skarga dol 
Naczelnego Sądu . Admlnistraq' jnego 
na zasadach i Vi trybie określony'ch 

w Kodeksie postępowania administra
cyjnego. 

73) wart t 78: 

2. W innych sprawach o roszczenia z. 
stosunku pracy pracowników Dauko
wo-dydaktycznych stoIuje się przepi
sy Kodeksu pracy.", 

a) w ust. 1 po wyrazie "następuje" dodaJe się wyraZY 
"na okres pięciu lat i może być przedłużone na 

' dalsze okresy pięcioletnie lub" oraz dodaje siQ 
zdanie w brzmieniu: "Sfanowisk\, na które moze 
nastąpić mianowanie na czas nieokffJŚlony. ustala 
MInister I\'auki i Szkolnictwa Wyzszego.": 

b) po ust. l~dodaje się ust la Vi brzmieniu: 
"la. Na stanowisko starszego wykładowcy można, 

w szczególnie uzasadnionych wypadkach ..... 
za zgodą właściwego ministra. m.ianował na 
czas nieokreślony osobę posIadającą stopień 

naukowy doktora.", " " 
e) w ust. 2 ~az .. określony"zilstępuje się wyra-

zami "inny nii określony w ust. l", 

'14) art. 179 otrzymuje brzmienIe: 
"Art. 179~ Do mianowanych pracownik6w dydak

tycznych stosuje sięoelpowiednio przepis y 
art. 132 ust. 1 i 2. art. 133. 144 ust. 1 
pkt 2-4 i ~st. 3. art. 145 ust 1-3 oraz 
7 i 8,art. 146 ust. l · i 3~5, art, 1.48-1 ">0, 

151 lCit. 1,2.4 i 5, art. 152 __ 157, 158 .ust, .1 
pkt Ido starszych wykładowców i'wykła
dowców. pkt 2 do . pozostałych pracow
ników oraz ust. 2~5, art: 159. 162;161 
ust. 7 ,art. 167. 168. 169 ust. 1 pkt 1-4 
i 6-8 oraz ust. 2 i 3. art. 170 ust. t 
pkt 1-3. 5 i 6 oraz ust. 2 i 4, art. 111 
i 171a."1 

" . ) 
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'5) wart. 1'81 , ust. 2 otrzymuje brZmienie: 
,.2. Do osób zatrudnionych w IZkole na !tanowtltach 

pracowników naukowych Itosuje się odpowied
nio ' przepisy dotyczące pracowników naukowo
-dydaktycznych, z wyjątkiem art. 131 ut. 3, 
art. 141-143, 145, 146,' 151 ust. 2-4 i art. 113.", 

76tw art. 193 wyraz "cudzoziemców" zastępuje się wyra
aami "osób nie będących obywatelami polst1mł", 
a wyrazy "wydanego po zasięgnięciu , opinii Rady 
Głównej i w porozumieniu ze związkami zawodowy
al" skreśla się; 

J7} wart. 198: 

ał w ust. 1 w pkt 2 na' końcu dodaje się wyruy , 
"w porozumieniu % właściwymi ministrami"l 

~ w ust. 3 zdanie 'ostatnie , skreśla się, ' , 
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,A. Senat szkoły lub Rdda Główna mogą zwr6c1ć 
się do rektora lub Ministra Nauki ' i Sztolnie
twaWyższego z wnioskiem o zlecenie racz
nikowi dyscyplinarnemu przeprowadzeDla po
stępowania wyjaśniajQcego."; 

18) w art. 1'99: 

80) 

~ ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

.. .1. ' W toku postępowania wyjaśniającego rektor, 
po zasi<;gnięciu opińii rzecznika dyscyplinar
nego. może zawiesić pracownika szkoły w peł
nieniu obowiązków służbowyth, jeżeli pne
mawia za tym powdga i wiarygodność arzu
tów. a dalsze pełnienie przez obwinionego 
tych obowiązków utrudniałoby wyjałDIenłe 
sprawy.", / 

'ł w usl. 2 wyrazy "również bez wniosku rzec:m1ka 
dyscyplinarnego'! skreśla się. a na końcu dodaje 
Ilę zdanie w brzmieniu:- "Uprawnienie to pnysłu
guje również rektorowi:', '\.' 

cł ust. .. otrzymuje brzmienie: 

tA. Od decyzji rektora ozawieszeńiu przysługuje 
obwinionemu odwolani~ do właściwegolllłni

nistra. Od dec~ji' ~omisji dyscypllnamej 
o zawieszeniu przysługuje obwinioJ,temu odwo
łanie do komisji dyscyplinarnej przy ' Radz.ie 
Głównej."; , 

wart. 202 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie, w brmnie
mu: ,.Wszczęcie postępOwania dyscyplinarnego nastę
,uje z chwilą złożenia pr~ez rzecznika dyscypllnar
nego wfliosku o ukaranie."; 

wart. 212 wyrazy '"po zasięgnięciu opinii Rady 
Głównej" skreśla się; 

II) art. 219 i art. 225 skreśla się, 

82) wart. 229a dodaje się na końcu wyrazy "I wprowa
ddt w tym zakresie odrębne uregulowania": " 

83) oyte w ustawie w rOżnych przyp,adkach okrełlenie 
,.Minister Nauki, SzkoJnictwaWyższego i Techniki" 
zastępuje się uzytym w tych samych przypadkac,h 
określeniem "Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż
lzego". 

Art 2. Rektorzy szkół wyższych, w terminie neściu 
miesięcy 'od dnia wydania przez Ministra Nauki I Szkol
nldwaWyiszego statutu Iwzorco;wego. przedstawi" właś
ciwym ministrom wnioski o zatwierdzeDii statutów szkół. ' 
Do dnia. we-jścia w ' życie nowych atatut'Ów obowiłpują , 

1>0%. 181 

poa~anowienia 'dotychczasowych Italulów w zakresie, w. 
którym nie q one sprzeczne z nini~jszą ustawą. 

Art. 3. Kadencje Rady Głównej Nauki I Szkolnictwa , 
Wyższego. Rady Wyłlzego Szkolnictwa Medycznego, 
Rl}dy Wyłszego Szkolnictwa Artystycznego oraz Rady 
Wyższego Szkolnictwa Kultury Fizyczne j,' działających 
w dniu wejłcla w *yc~e niniejszej u,stawy, kończą ai" 
z dniem 30 listopada 1985 r. . 

Art. 4. Przepis art. 21 ust. 2 pkt lO ustawy o szkol
nichvie wyższym w brzmieniu, ustalonym w niniejszej 
ustawie , stosuje się, w zakresie, ° którym mowa wart. 1 
pkt" I,it. a) I pkt 50 lit. b), od dnia wyboru Rady Głównej 
Nauki i' Szkolnictwa Wyższego nowej kadencji w myśl' 
'przepisów nłDIejszej usta:wy. ' 

Art. 5. l. Organy kolegialne szkól wyższych do 
aasu wejścia w życie statutów w trybie określonym w 
przepisach niniejszej ustawy działają w składzie określo

nym niniejńll ustawą, lecz bez członków pochodzących 

• wyboru, a aastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wchodzący obecnie z wyboru w skład senatu 
profesorowie ł docenci; niezależnie od ich liczby, zacho
wują członkostwo w senacie do' czasu wej~cia w życie 

atatutów szkół. 

Art. ' 6. 1. Olioby pełniące w dniu we]SCJa w życie 
niniejszej ustawy funkcfe (organów jednoosobowych szkoł 
wyżs~ych, Ich zastępców oraz kierowników i, zasL~pców 
kierowników jednostek, organizacyjnych szkoly' sprawują 
te funkcje do konca kadencji. .z zastrzeżeniem usl. 2. 

2. 'Właściwy minister lub rektor może. do dnia 
30 listopada 1985 rwoświadczyć, w ' formie pisemnej, ż. 

nie potwierdza pełnienia funkcji przez osobę spośród wy- -
_ mienionych w ust. 1; w takim wypadku osoba ta spra

wuje swoją 'funkcję do dnia 30 listopada 1985 r., a na po
aostałą .czę..~ kadencji rektora pOwołuje właściwy mini
ster, prorektora - właściwy mini,ster na wniosek !E-klora, 
a do pełnienia pozostałychfunkc'ji - rektor za zgodll 
własc'iwego ministra. 

ATt.". Dotychczasowe regulaminv samorządów stu
denckich .tracą moc z dniem wejścia w :życie niniejszej 
ustawy. Z tym dniem upływa także kadencję ucZelnia
nych." wydziałowYf'h ł Wlstytutowych organów samom'ł

dÓw studenckich. 

Art, 8. Organizacje i ~towa.?Zyszenia studenckie złoż" 
wnioski o rejestrację zgodnie z przepisami niniejszej 
ustawy w terminie sześciu miesięcy od, dnia j.ej wejścia 

w życie. 

Art. 9. 1. stosullek pracy pracowników naukowo-dy
dćlk.ty-cznych. pracowników naukowych oraz pracowników 
dydaktycznych, powstały przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy. Śtaje się z mocy prawa. z z':\strzeże- , 
uieJI', przepisów ust. 2-5, stosunkiem pracy zawartym 
zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, 

2. Stosunf;'/t pracy adiunktów mianowanych przed 
dniem wejścia w życi-e ni'Iliejszej ustawy na okres pięciu 
lat trwa do konca tego okres~u. z tym że łącżny okres 
zatrudnienia na stanowisku aoiun'kta nie może ' prz4'kra
czać 9 lat. Przepis art. l pkt 65 lit. d) stosuje się odpo
wiednio. 

3. Stosunek pracy adiunktów ze , stopniem naukowym 
doktora habilitowanego; mianowanych przed dniem wej
scia w życie niniejszej ustawy na czas nieokreślony, ni.
ulega zmianie. 
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4. Stosunek pracy adiunktów ze stopniem naukowym 
doktora. mianowanych przed dniem wejścia w życie ni-

. mejszej ustawy na czas nieokreślony, trwa pięć lat od 
chwili mIanowania, z tym ze łączny okres 7;atrudnienid 
na stanowisku adiunkta nie może przekraczać 9 lat. Prze
pis a rt 1 pkt 65 lit. d) stQsuje się odpowiednio. 

5. Jeżeli zgodnie z ust. I wygaśnięcie stosunku pracy 
nastąpiłoby przed ·dniem 31 grudnia 1985 L, okres zatrud
nienia . może tllec pr.zesunit:ciu · do tego dnia . Okres na· 
s t ępnego zatruanif'nia ulega wówczas odpowiedniemu 
skróceniu. 

Art 10. t. Okres zatrudnienia. o którym mowa w 
art. I pkt 65 lit. c). obUcza się łącznfe na podstawie prze
pisów dotychCZasowych I Przepisów niniejszej usta wy. 

2. Do okresu zatrudnienia. o którym mowa w art. I 
pkt 65 lit. c) I art. 9 ust. 2 i 4. wlicza się .- okres Zll trud
nienia na stanowisku adiunkta po dniu 31 sierpnia 1982 r. 

Art. li. W ustaw ie. z dnia '29 marca 1962 r. o zgroma
dzer. ldch (Dz: U. Nr 20. poz. 89. l. 1971 r. Nr 12, poz. 115 
i Z 1982 r. Nr 14. poz. 113) w art. 3: 

al. oznaczenie ust. 1 skreśla się. 

bl ust. 2 skreśla się . 

Art: 12. W rozporządzeniu Pr ezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 27 pa ździernikci · t932 r. - Prawo o stowarzyszeniacb 

{Uz. U NI 94, poz. tlOtł. z 1~46 r. Nr 4, poz. 30. z 1949 r. 
Nr 4i, poz. 293 i Nr 45, poz.' 335,' z 1950 I. Nr 44. poz. "01 
i Nr 53. poz. 489 OJ az z 1964 r. Nr 41, poz. 276) w 6rt. 9 . VI 

lit. el wyrazy "stowanyl>zenia akademickie. .zakładane 
zgo(:nie z p1zepisamio sLkolach akademickich. oraz" 
skreś la się. 

Art. 13. W ust Awie z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególe 
nej regulacji prawne j w Okrf!sie przezwyciężania kryzysu 
społeczno-ekonomicznego 01 d Z Q zmianie niektórych usław' 
(Dz. U. ·Nr 39. poz. 176 i 'Nr 71, poz. 318) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) art. 4, 13 l 15 ust. 2 skre<ila się, 

2) wart. 16 wyrazy "oraz na zgromadzenia studenckie" 
skreśla się . 

Art 14. Minister Nauki l Szkó1nictwa Wyższego 
.oglos! w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawyoszkol. 
nictwe wyższym. z uW ·lględnieniem zmian wynikających 
·z przepisów ogłoszon ych przed dniem wydania jednoll
tego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracjiartyku. 
łów. ustępów, punktów l liter. . 

Art. 15. Ustawa wchodzi w tycie z dniem ogłoszenia. 

~ Przewodniczący Rady Państwa: H. JablońskJ 
Sekreta" Rady Państwa: J. 8łymanek 
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USTAWA 

z dnia li lipca 1985 r. 

o zmIanie ustawy o stopniacIa Bukowych ł tytułacll naukowyell. 

Art t. W ustawie z ·dOla 31 marca 1965 r. O stopniach 
riauk uw ych i tytułaC h naukowych (Dz. U. z 1913 ' r. Nr 32" 
poz. 192 i z 1982 1. ,Nr 14. poz. 113) wprowadza się nastCI' . 
pujące zmiany: 

l)' art. 2 otrzymuje brzmienie: 

.. Art. 2. Stopnie naukowe doktora ł doktora babUl
towanego są nadawane w wydziałach ł iDol 
stytutach szkół wytszych. placówkach nau
kowych Polskiej Akademii' Nauk, w instytu. 
tach nauKowo-badawczych oraz w samo-

. dzielnych placówkach typu naukowo-dydak
tycznego. które posiadają uprawnienie do. 
ich nadawania. zwanych dalej "jednostkami 
organizacyjnym!.". 

2) . po art. 1 dodaje się art. 2a-2e w brzmieniu: 

"A rt. 2a. 1. Uprawnienie do nadawania stopnia nau
kowego doktora może otrzymać jednost
ka organizacyjna, która: 

I) zatrudnia co najmniej ośmiu pracow
ników z tytułem naukowym, ze stop
niem naukowym i zajmujących sta
nOWISKO docenta. reprezentujących 

dziedzinę nauki. w zakresie której 
jednostka . organizacyjna D1a otrzy
mać uprawnienie, z tym że liczba 
pracowników z tytułęm naukowym 
lub ze stopniem naukowym doktora 
habilitowanegQ nie. może być mniej. 
Iza niż pięć, 

lł uzyskała pozytywnlł ocenę pozl!). 
mu działalności naukowej, wydan" 
przez CentraIma Komisję ' Kwa1ifika
cyjnl\ do Spraw Kadr Naukow ych. 

- zwanl\ dalej "Centralną Kómisj" 
KwalifikacYjną", na wniosek organu 
właściwego do podejmowania de
cyzji o nadaniu uprawnienia. 

:tt Uprawnienie do nadawania stopnia nau" 
kowego doktora habllitowdnego może 
otrzymać jednostka organizacyjna. któral 
l) zatrudnia co najmniej dwumłstu pra., 

cowników z tytułem naukowym . lub 
zajmujących stanowisko docenta ze 
stopniem naukowym doktora habi· 
litowanego, reprezentujących dzie-o 
aziną nauki, w zakresie której jed
nostka organizacyjna ma otrzymać 
uprawnienie, z tym że pracowników 
z tytułem naukowym nie mote by~ 
mniej nit sześciu. 

2) uzyskała pozytywną ocen~ pozio
mu działalności naukowej, wydan4 

. przez Centralną KomisjCl Kwalifika
cyjną na wniosek ·órganu właściwegO. 
do p,odejmowania decyzji o nadanhl 
uprawnienia. 

3; Uprawnienie do nadawania stopni nau
·kowych mote obejmować tylko te dys. 
cypliny nauki, które w danej jednoltc. 

.. 




