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USTAWA 

z dnia 23 października 1987 r. 

o utworzeniu urzędu MInistra E~ukacjl Natodo,,:ej. 

Alt. 1. Tworzy się urząd Ministra Edukacji Naro
dowej. 

Art. 2. Do zadań Ministra Edukacji Narodowej na
leży realizacja polityki państwa w dziedzinie kształcenia, 
naucz'lmia i wychowania dzieci . i młodzieży na potrzeby 
socjalistycznego społeczeństwa i państwa, w szczególności: 

1) określanie zasad i organizowanie kształcenia i wy
chowania kadr na potrzeby ' gospodarki i kultury na-
rodowej przez: ' 

a) prognozowanie . i planowanie rozwoju oświaty 
i szkolnictwa wyższego, szkół wszystkich szczebli, 
Placówek oświatowych i dokształcania do~osłych 

i' orazupowszethniania nauczania na poziomie śred
nim, w tym takźe rzeczowych i finansowych środ
ków niezbędnych do działalności tych jednostek, 

b) ustalanie zasad tworzenia sieci szkolnej i placó
wek oświatowo-wychowawczych oraz ich organi 
zacji, a także wnioskowanie. w sprawach tworze
nia, zIloszenia, łączenia i przekształcania szkół 
wyższych, ' . 

c) ustalanie planów i szkolnych programów naucza- . 
nia oraz zasad, form i metod prbwadzenia działal
nośCi dydaktycznej, a także zasad opracowywania 
planów studiów i programów nauczania w szko
łach wyższych, . , r 

d) opracowywanie jednolitej kpncepcji wychowania 
młodego pokolenia na świadomych swych praw 
i obowiązków obywateli socjalistycznego państwa 
i koordynacja działań organów administracji pań

stwowej w tym zakresie, realizacja wynikających 
;l: tej ,koncepcji zadań we wszystkich rodzajach 
szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych, 

e) współdziałanie z właściwymi organami i organi
zacjami w zakresie kszt.ałtowania i rozwoju: bazy 
materialnej szkolnictwa, 

- . 
f) współdziałanie w sprawaćh dotyczących warun-

ków rozwoju młodego pokólenitl, w tym w prze
ciwdzhiłaniu zjawh,kom patologii społecznej wśród 
młodzieży, . 

g) ustalanie zasad przyjęć dzieci i młodzieży do szkół 
i 'innych placówek oświatowych- i wychowawczych 
oraz zasad i limitów przyjęć na pierwszy rok. 
studiów, 

h) kształtowanie ilealizacja polityki wydawniczej 
w zakresie wydaw~ictw szkolnych, naukowych 
i naukowo~dydaktYcznych, 

. i) kontrolę reaUzacjiobowiązku szkolnego, prote
su dydaktyczno-wychowawczego oraz dzi.ałalności 

szkół i 

2) opracowywanie zasad i tworzenie . warunków kształ
cenia, dokształcania idoskonaleQia k~drnauczy-

cielskich i kadr naukowych ora,z prowadzenie .spraw 
związanych z określaniem i nadawaniem stopni i ty· 
tułów naukowych, 

3) organizowanie , współpracy z zagranicą W dziedzinie 
. I.1auki~ oświaty i szkolnictwa wyższego, 

4) współdziałanie w organizowaniu wymiany z zagra-
n,icą grup dzieci i młodzieży, . 

51 wykony'Wapie zadań w zakresie obronności i b~zpie
czeństwa państwa 9raz innych zadań określonych w 
odrębnych pc.zepisach. 

Art. 3. Do zadań Ministra Edukacji Narodowej należy 
realizacja polityki pdilstwa w -' dzieqzinie . badań 'nąuko
wych, w szczególności przez: 

l) . udział 'W kształtowaniu prognoz i programów rozwo
ju nauki, 

2) współdziałanie w sprawach określania zasad plano
" wania, finansowania i organizowania badań nauko

wych, 

. 3) współdziałanie w dziedzinie tworzenia ocaz ' nadzór 
nad powierzanymi centralnymi programami badawczo
rozwojowymi i centralnymi programami badań pod
stawowych, 

4) nadzór nad programowaniem badań naukowych VI 

podległych p!ac6wkach i . nad ich realizacją, 

5) współudział w organizowaniu krajowego systemu in-
formacji naukewo-technicznej i ekonomiczn-ej, . 

6) wykonywanie nadzoru nad narodowym zasobem 
archiwalnym. 

Art. , 4. Minister Eduk~cji Narodowej jest koordyna
torem realizacji polityki państwa w zakresie kształcenia, 

nauczania i wychowania oraz wykonuje - na zasadach 
i w u-ybie określ.onych w odrębnych przepisach ~ zadania 
. i obowiązki organu założycielskiego w stosunku do przed
siębiorstw państwowych i organów ' sprawujących nadzór 
nad jednostkami badawczo-rcz'YlOjowymi oraZj innYmi jed
nostkami- organizacyjnymi. 

Art. 5. 1. Minister Edukacji Narodowej, sprawując 
nadzór i kon~rolę nad podległymi mu szkołami wyższymi, 
może: 

1) przeprowadzać kontrolę działalności szkół i żądać 
odpowiednich wyjaśnień od organów szkoły i innych 
ciał kol~gialnychdziałających w s*ole na podstawie 
przepis~ ustawy o szkolnic~wie wyższym lub sta
tutu szkoły, zwanych dalej "innyIhi ciałami kolegial
nymi", 

2~ w razie bezczynności w realizacji wniosków pokon
tro.lnych - wydawćłć organom ' szkół polecenia usu
nięcia . stwierdzonych naruszeń prawa lqb ważnego 
inleresu 'społecznego. 

, .l , 
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2. Minister Edukacji ' Narodowej w celu zapewnienia 
pełniejszego uczestnictwa szkoły wyższej w d2iele 
wszechstronJ)ego rozwoju nauki, kultury l gospodarki 
narodowej oraz ze względu na ważny interes społeczny 
może nałożyć na podległą szkołę wyisząi po ' zasięgnię
ciu opinii rektora i senatu, obowiązek realizącjł oki:eślo
nego zadania naukowego lub dydaktycznego, wskazując 
materialne środki jego realizacji, a ta"że wprowadzić od-

' powiednie zmiany w planierzeczowo~finansowym szkoły, 

3. Minister Edukacji Narodowej w celu racjonalizacji 
zatrudnienia i dostosowania struktury organizacyjnej 

,do zakresu zadań dydaktycznych, wychowawczych i na
ukowych szkoły wyższej Jnożeokreślać, po zasięgnięciu 
opinii rektora ~ senatu, normy obsady osobowej szkoły 
lub jej poszczególnych , jednos~ek organ~~acyjńych, a tak
że wprowadzać ' zmiany w strukturze organizacyj~ej 
szkoły. 

4. Minister Edukacji Narodo~ej w przypadku rażą
cego naruszenia prawa lub ważnego interesu społecznego 
w podległej ~%kole . wyższej poleca właŚciwym organom 

. usunięcie stwierdzonych naruszeń łł 'określonym termi
, nie, . a w razie bezskutecznego upływu tego terminu może 
stosownie do charakteru tych naruszeń: . 

l) uchylić lub wstrzymać wykońanie uchwały lub' de· 
cyzji organów szkoły, 

2) odwołać osobę pełniącą funkcję •. organu jednoosobo
wego lub Jego zastępcy albo funkcję kierownika lub 
'zastępcy kierownika jednostki organizacyjnej sZkoły, 
albo osobę będącą, ·zwyboru cżłonkiem organu kole
gialnego bą?ż innego ciała kolegialnego, 

3) zawiesić . na: czas określony. uprawnienia stanowiące 
lub rozwiązać organ kolegialny szkoły albo inne ciało 
kolegialne; 

4) zawieslc na czaS określony zajęcia dydaktyczne lub 
działalnG>ść albo rozwiązać, jednostkę organizacyjną 
szkoły, . 

5) zawieslc obowiązywanie określonych przepisów sta
tutu szkoły, z jednoczesnym ustaleniem trybu postę
powania w sprawach ' regulowanych 'tymi }2rzepisami. - . . ~ 

5. Od decyźji Ministra Edukacji Narodowej W · spra
wach wymientonych w ust. 4 przysługuje skarga do Na
czelnego Sądu Administracyjnego na zasadach i w trybie 

, określonych :w Kodeksie ,postępowania administracyjnego. 

Art. 6. 1. Rada Ministrów, VI drodze rozporządzenia, 
może określi,ć szczegółowy zakres działan.ia Ministra Edu
kacji . NarodoweJ. 

2. Organizację Ministerstwa Edukacji · Narodowej, 
wykaz jednostek organizacyjnych podpox:ządkowanych 

" Ministrowi Edukacji ;Narodowej oraz przedsiębiorstw pań
stwowycJ~, dla których Minister jestorgańem założydeI" 
skim, określa statut 'oadany przez Radę Ministrów. 

Art. 7. 1. Znosi się: . 
l) urząd Ministra Oświaty l Wychowania, 

. . 
2) - urząd . Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

~. Określone w odrębnych przepisach sprawy nale- , 
żące do 'Ministra Oświaty i Wychowania oraz Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego' w zakresie ustalonym 
ustawą przechodzą do Mirifstra Edukacji Narodowej. 

Art; 8: Ustawa w~hodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: W. Jaruzelski j, 
Sekretarź Rady Państwa: Z. Surowiec 
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, -USTAWA 

z dnia 23 pażdziernika ,i987 r. 

o utworzeniu Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej, 

Art. 1.1. Tworzy się Komitet do Spraw Młod;lieży 

Kultury Fizycznej, zwany dalej "Komitetem". 

2. Komitet jest centralnym organem administracji 
państwowej do Spraw młodziezYI kultury fizycznej i wy
poczynku. 

Art. 2. 1. Do .za'dań Komiletll pa leży realizacjapoli
tyki państwa - fil zakresici spraw określonych wart. 1 
ust. 2, a w szczególności: . 

J) oPJacowywanie założeń polityki państwa w sP!awach 
młodzieży; 

2) _:współt~orżenie warunków ' do udziału młodzieży w 
życiu społeczno-politycznym; 

3) inicjowanie i, współudział w podejmowaniu przedsię
wzięć w sprawach warunków życia i działalności za
wodowej młodzieży, w tym warunków pracy, polityki 
zatrudnienia i . wynagradzania, adaptacji społ~czno
-zawodowej; pomocy socjalnej, uczestnictwa ' w kultu
rze, ochrony zdrowia, ochrony młodej rodziny i prze-

ciwdziałariia . zjawiskom patologii spoJecznęj . wśród . 
młodzieży; 

4) opracowywanie programów rozwoju, u~alanie zasad 
organizacji, upowszechnianie i koordynowanie d~ia
łalności w zakresie: 

a} sportu, rehabilitacji i rękreacji 'ruchowej, 
b) '. turystyki socjalnej, społecznego ruchu turystycz. 

nego i turystyki kwalifikowanej, 
c) bazy materialnej kultury fizycznej i wypoczynku; 

5) współdziałanie w zakresie . wychowania fizycznego 
,z właściwym~ organami i ' organizacjami, _ 

6) tworzenie warunków do realizacji funkcji wycho
wawczych, zdrowotnych i poznawczych kultury fi
zycznej i wypoczynku oraz rozwijanie i koordyno
wanie propagandy i informacji w tym zakresie; 

7) określanie polityki i systemu kszt<iłcenia, szkolenia 
or~z doskonalenia kadr w dziedzinie kultury .fizycz- · 
nej i wypoczynku, 


