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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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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, 
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8) ustalanie zasad współpracy z ' zagranicą w zakre~ie 
spraw młodzieży. kultury fizycznej i wypoczynku; 

9) inicjowanieprcic badawczo-rozwojowych. współdzia
łanie W ich programowaniu. tworzenie warunków do 
prowadzenia tych ' J?rac oraz wdrażanie jch wyników; 

10) wykonywanie zadań w zakresie , obronności i bezpie
fzeI\łtwa państWa oraz innych zadań okreśł?nych Vi 
Wrębnych przepisach. " 

2. " Komitet. w ' zakresie i na ' ·zasadach okIeślonych 
w ustawie o systemie rad narodowych i samorządu tery
torialnegQ. sprawuje .nadzÓr 'nad działalnością terenowych 
orgaaów', administracji państwowej. właściwych Vi spra-
wach kultury fizYcznej. ' . '" \ . 

3. Komitet dysponuje Środkami , budżetowyuu .-/ prze
znaczonymi na .<:ele . kultury . fizycznej i wypoc~ku oraz 
środkami Państwowego Fundus.zu Młodzieży. Centralnego 
Funduszu , turyslykii Wypoczynku. a także Cen1ralnego 

, Funduszu ' RO%woju Kultury Fizycznej. ' . ' 

: Art. 3. Komitet wykonuje. na zasadach i w trybie 
określonych Vi odrębnych przepisach. zadania i obowiązk.i 
organu , " założycielsk.iego przedsiębiorstw , państwowych 
oraz organu sprawującego . .nadzór nadppdległyJni jednost
kami organizacyjnymi i nad działalnością jednostek ba-
da·wczb-rozwojowych. . ., . " 

Art.4. 1. W skład Komitetu wchodzą:- przewodni
czący. zastępcy przewodniczącego i. nie wIęcej niż . 
30 członkqw. " , 

2. Przewodniczącego Komitetu powołuje .iodwoluje 
Prezes Rady 'Ministrów, a zastępców' przewodniczą~ego 
i członków' ~ Prezes Rady Ministrów na wniosek Prze
wodniczącego Komitetu. 

" - ' Art. '5. 1. Przewodniczący Komitetu reprezenluje Ko
mitet i kieruje ' jego pr.acami. 

2. Przewodniczący Komitetu w szczególności: 

1) w sprawacn należących 'do zakresu działania Komi
tetu wydaje, przepisy prawne i decyzjeadministra· 
.c;:yjne; 

2) WYkonu.je\ , zadania ' i . obbwiązki ' w zakresie ' nadzoru, 
- o którym mowa w. art. 2 ust. 2, 

3)z upoViilżnienia Komitetu wyk()nuje inne .zadania,. w 
tym 'w zakreśie funkcji, o których mowa w . . art. 3. 

Art. 6. , Komitet i Przewodniczący Komitetu wyko
nują · swoje' zadania pąy pomocy urzędu , Komitetu do 
Spraw Młodzieży i IWltury Fizycznej, zwanegq dalej 

d " , 
"urzę /em . 

Art. '7. t. Rada Ministrów, w drodz~rozporządzenia. 
może określić szctegółowy zakres działania KomUetu~ · 

2. Organizację Komitetu oraz uf1;ędu, wykaz jedno
stek ot9allizacyjnych podporządkowanych Komitetowi 
lub prZez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstw pań
stwowych, dla których Komitet jest , organ~m założy
cielskim określa sta~ut nadany przez Radę Ministrów. 

Art. I. 1. Znosi się Głównv Komitet kultury Fizycz-
nej i Turystyki. ' '. 

2. .obeślone-w odrębnychptzepisach sprawy nale
żące do iilińistra właściwego w sprawach młodzieży. 
Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz 
Przewodniczącego tego Komitetu wzaJdesie ' ustalonym 
ustawą przechodzą ~'do komitetu do . spraw Młodzieży 
1 Kultury' FiZycznej. 

Art. 9; . Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

.' . 
Przewodniczący Rad,y Państwa: W .. Jaruzels~i 
Se'kretarzRady Państwa: Z. Surowiec 
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USTAWA 

z dnia 23 października 1987 r. 
...., 

o ,t Zmianach w za~resle dzlałanla niektórych . DaczelDyeh i ceatralnych organów administracji państwowej. 

l) Ministra Gospoda~ki Prżestrzennej i Budow-

'<: 

Art: 1. W ustawie z dnia 7 kwietnia 19<49- r. o ochro
nie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) \11 art. 3: niCtwa w odniesieniu do obszaró'Y( miast; 7--

a) w ust. 1 wyrazy "władz pitnstwowychw . sprawach 
ochrony 'przyrody" zastępuje się wyrazami "Ministra 
Ochrony Srodowiska i Zasobów Naturalnych'!, 

b) w ust. 2 wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wy-
. ' razami "MinistraOchrony Srodowiska i Zasobów Na-

turalnych". . 

Art. 2. W dekrecie ' z dnia 6 maja 1953 r. -Prawo 
górnićze ' ,(Dz. U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12' i z 1984 r. Nr 35, 
poz. 186) wart. 1<47 w ust. 1 wyrazy .;Prezesie Rady Mi· 
nistrów" zastępuje si~ wyraząmi "Ministrze Przemysłu". 

Art. 3. W dekrecie z dnia 13' czerwca 1956 r. o pali
stwowej służbie geOdezyjnej i . kartog'raficmej '- (Dz. U. 
Nr 25, poz. 115 i z 1983 r. Nr 44, poz . . 2(0) art. 18 otrzy-
muje brzmienie: ' , 

"Art. 18. Sprawy rozgraniczenia i podziału nierucho-

I 

mości oraz ewidencji gruntów i budynków -
bez względU na ich przeznaczenie -ri~Ieżą do 
właściwości: t 

• 

2) Ministra Rolnictwa, Leśnictwa ,i Gospodarki 
Zywnośdowej w odniesieniu' do obszarów 
gmin. 

Art. 4. W ustawie z dnia 2 grudnia 1960 r. o kole
jach (Dz. U. z 1970 r. Nr , 9, poz. 76. :z 1971 r. Nr 12, 
poz. 115, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i 7. 1982r. Nr 7" poz. 54) 
wprowadza się następujące zmiany: 

l) art. .12 otrz~uje brzmienie: ./ 
"Art. 12. Przedsiębiorstwem PKP kieruje i reprezen· 

tuje je Dyrektor Generalny PKP,..powoły .. 
wany i odwoływany przez Ministta Trans
portu. Zeglugi i Łączności.", 

2) wart. 16 wyrazy "MinisterKomunikacji'; zastępuje 
się wyrazami "Dyrektor Generalny PKP". 

3) użyte w ustawie w róinych przypadkach wyrazy 
;,Minister Komunikacji" zastępuje się.w tych samych 
przypadkach wyrazami "Minister Transportu, Zeglugi 
Łączności", . 


