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USTAWY:
z dnia 29 maja 1989 r. o· przekazaniu dotych czasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej . Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym
z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszcz eniu w niepamięć niektórych pr7.estęp s tw i wykroczeń .
z dnia· 29 maja 1989 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach oraz innych ustaw
7. dnia 29 maja 1989 r. zmieniająca ustawy o szkol nictwie . wyższym i o kulturze fizycznej
z dnia 29 maja 1989 r. zmieniająca ustawę o pracownikach urzędów państwowych .
z dnia 29 maja 1989 r. zmieniająca ustawę o stopniach naukowych i tytułach naukowych
z dnia 29 mdja 1989 r. o nadaniu Uniwersyte towi Wrocł a wskiemu im. Bolesława Bieruta nazwy "Uniwersytet . Wr ocławski"
z dnia 29 maja 1989 r. o nadaniu Akademii Rolni::zo-Technicznej w Olsztynie imienia Michała Oczapowskiego .
z dnia 29 maja 1989 ·r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk
z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy - Pra wo prasowe
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MINISTRÓW

z dnia l CZl'rwca 1989 r. zmieniające rozporz ą dzenie w sprawie za3ad tworzenia
wynagrodzeń pracowmków instytucji artystycznych .

sy~temów

562

ROZPORZĄDZENIE

lIJ9 -

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 1989 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia s zkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli nie mających wyzszego wykształce n ia
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178
USTA WA

z dnia 29 maja 1989 r.

o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
i innym organom państwowym.
Art. 1. W dekrecie z dnia 9 listopada 1955 r. o zna ·
kach Sił Zbrojnych (Dz. U. Nr 47, poz. 315 i z 1959 r.
Nr 71, poz. 447) wprowadza się następujące zmiany :
1) wart. 2 ust. ~ wyrazy "Przewodniczącego Rady Pań
stwa" zastępuje się wyrazami "Prezydenta Polskiej
RzeczypospoHtej Ludowej";
2) wart. 5 ust. 1, art. 6 ust. 2 i/ wart. 20 ust. 2 użyte
w różnych przypadkach wyrazy "Rada Państwa" za·
stępuje się w od·p owiednich przypadkach wyrazem
"Pre·zydent".

Art. 2. W dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle
i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz pieczę
ciach państwowych (Dz. U. Nr .47, . poz. 314, z 1956 r. Nr 7,
poz. 43, z 1957 r. Nr 10, poz. 42, z 1980 r. Nr 7, poz. 18

i z 1985 r. Nr 23, poz. 100) wart. 10 wprowadza
zmiany :

się

na-

stępujące

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie::
,,2.

Pieczęcią Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła, śred
nicy 62 mim, zawierająca pośrodku wizerunek
orła, a w otoku napis: «Senat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ».",

b) dodaje

się

ust. 3 w brzmieniu:

,,3. Pieczęcią Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła,
,średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła, a w otoku napis: «Prezydent Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej»".
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Art. 3.W ustawie z dnia 7 lutego 1960 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U. z 1970 T. Nr 4. poz. 35. z 1973 L
Nr 12. poz. 89 [ z 1974 r. Nr 50. poz. 319) wprowadza się
następujące zmiany:
1) wart. 9 ust. 2 zdanie drugie skreśla się;
~) w lut. 20 ust. 1 pkt 3 wyrazy "Radę Państwa n3,
wniosek · Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami
"Prezydenta Polskiej Rzeczytp<YSpolitej Ludowej na
wniosek Prezesa Rady Ministrów."
Art. 4. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 L o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej. (Dz, . U~ z 1988 L Nr 30. poz. 207 oraz z 1989 r.
Nr 20. 'poz. 104 i Nr 29. poz. 154) wprowadza sIę nastę
pującezmiany :

Poz. 178
wyrazami "Prezydent . Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej".
b) w ust. 4 wyrazy .. Rada Patistwa" zastępuje się
wyrazem .. Sejm";
2) w art. 21 ust. 2 pkt 3 wyrazy "Radę
,puje się wyrazem .. Prezydenta".

Państwa" zastę·

Art. 6. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 l'. Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30. poz. ·165 oraz
z 1989 L Nr 10. poz. 57 i Nr 20. poz. 108) w art. 30 wprowadzasię następujące zmiany:
.
a) w ust. 1 i 2 wyrazy "Rada Państwa" zastępuje się
wyraza'ml .. Rada Ministrów ....
b) ust. 3 skreśla się .

Art. 7. W ustawie z dnia 8 · pażdziernika· 1980 r.
1) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:
Najwyższej
b ibie Kontroli (Dz. U; Nr 22. poz. 82) w'pro.- .
o
"Art. 4a. Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako zwierzchnik Sił Zbrojnych 'Polskiej wadia się następujące zmiany:
Rzeczypospolitej Ludowej w szczególności :
1) w arl. 3:
1) na wniosek Ministra Obrony Narodowej
a) w ust. 1 wyraiy "Rady Panstwa" zastępuje się'
określa
głÓwne
kierunki rozwoju Sił
wyrazami "Prezydenta Pols1dej Rzecżypospolitej
Zbrojnych ' Polskiej Rzeczypospolitej Lu- .
Ludowej".
nowej oraz ich przygotowania do obrob) w ust. 2 wyrazy .. i Riidzie Państwa" skreśla s'ię,
ny Państwa.
c) w ust. 3 wyrazy .. Rady Państwa" zastępuje się wy2) na Wniosek Ministra Obrony Narodowej
razem .. Prezydenta";
mianuje i zwalnia Szefą Sztabu General2) w art. 4 t1iSt. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
nego Wojska Polskiego oraz dowódców
okręgów
wojskowych
rod'zajów Sił
,,2) informaCje o wynikach koIlll:roli zleconych przez
Sejm. Prezydenta i przeprowadzonych na wnioZbrojnych." ;
sek Preżesa ' Rady Ministrów oraz informacje
:!) art. 8 otrzymuje brzmienie :
o wynikach innych kontroli.";
"Art. 8. Prezydent. jako Przewodniczący Komitetu
3)
art.
5 otrzymuje Ibr7Jmienie :
Obrony Kraju:
"Art.
5. Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Prezy1) kieruje pracami Komitetu.
dentowi
informaC'je o wynikach . kontroli zleconych '
2) wydaje zarządzenia w ·s prawach należą·
przez
Prezydenta
oraz innyć~wainie]$zychkontroH:';
cych do zakresu ' działan~a Kómitetu.";
4)
art.
6
otrzymuje
brzmienie:
'.
3) w art. 9:
"Art.
6.
Najwyższa
Izba
KontroHprzedstawia
Pre'
a) w ust. wyrazy .,Rada Państwa" zastępuje się wyzesowi Rady Ministrów informacje o wynikach konrazem "PreZydent".
troli przeprowadżonych na wniose)c Prezesa . Rady
b) w ust. 2 wyrazy "Rada Państwa w" zastępuje się
Ministrów oraz informacj~ owynjkach kontroli przedwyra'Lami "Prezydent pOi.;
kładanych Sejmowi i Prezydentowi.";
4) art. 10 skreśla się;
5) w art. 7 ust. 3 skreśla się;
5) art. 14 skreśla się;
6) wart. . 10 ust. 3 otrzymujebrżmienie:
6) wart. 85:
.. 3. Wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli powoa) w ust. 4 wyrazy "Rada Państwa'" zastępuje się
łuje i odwołuje Marszałek Sejmu na wniosek Prezesa
wyrazem "Prezydent".
Najwyższej Izby Kontroli."; .
b) w ust. 6 wyrazy "Rada Państwa" zastępuje siQ'
7) wart. 11:
wyrazem "Sejm";
a)' VI ust. · l wyrazy "Rada. Patistwa"zasfępuje się
7) wart. 87 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:.
wyrazami .. Prezydium Sejmu". '
.. 4) p.o zbawienia stopnia oficerskiego wyższego niż
Ib) w ust; 3 pkJt 2 otrzymuje brzmienie :
. stopień pułkownika (komandora) . orzeczeniem or;.2) wnioski przedkładane Sejmowi w myśl art. 4
ganu właściwego do mianowania na ten stopień " ;
ust. 2 i 3".
c)
w
ust.
3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
8) wart. 253 ust. 1 wyrazy "Rada Państwa" zastępuje
się wyrazem •• Prezydent".
..4) . przepisy o trybie przeprowadzania czynności
kontrolnych oraz projekt statutu Najwyższej
Art. 5. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służ
. Izby 'Kontroli,";
bie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 16.
poz. 134. z 1972 r. Nr 53. ·p oz, 341 i 342. z 1974 L Nr 21;4.
Sj w art. 12 ust. 2 wyrazy . , Radę Państwa" zastępuje się
poz. 142 i Nr 47. poz. 282. z 1979 LNr 15. poz. 97. z. 1ge3 r.
,w yrazami .. Prezydium Sejmu";
.
Nr 16; ;poz. 78 oraz z 1989 r. Nr 20. poz. 104) Wprowadza .
Się następujące zmiany:
9) art. 19 otrzymuje brzmienie :
1) wart. 19:
..Art. 19. Szczegółowe prawa i obowiązki. wymagane
Ikwalifikacje. zasady wynagradzania. tabelę stanowisk
a) w ust. 2 wyrazy "Rada Patistwa" zastępuje się,
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oraz zasady przyznawania dodatków do , wyna'grodzeń
diet dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli,
a także tryb powoływania i sposób działania komisji
dyscypli!larnyrh określa Marszałek Sejmu.";

i

10) w art. 28 wyrazy "Rada Państwa"
razami "Prezydium Sejmu".

zastępuje się

wy-

Art. 8. W .ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Pań
stwowej Inspekcji Pracy (Dz. U.z 1985 'r. Nr 54, poz. 276~,
wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:
Art. 2. Państwowa Inspekcja P'r acy podlega Sejmowi. Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy w za;\kresie ustalonym ustawą spraWUje Rada Ochrony
Pracy.";

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:
"Art. 5. 1. Prezydium Sejmu na wniosek Głównego
Inspektora Pracy ustala:
1) siedziby i terytorialny zakres właści
wości okręgowych ;i nspektoratów pracy,
2) .tryb wykonywania przez Państwową
Inspekcję
Pracy czynnOści kontrolnych,
3) statut Państwowej Inspekcji Pracy.
2. Uchwały Prezydium Sejmu w sprawach
wymienionych w ust. 1 pkt l podlegają
ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw PolskIej
Rzeczypospolitej Ludowej.":
3) wart. 6:
a) ust. l otrzymuje brzmienie:
,,1. Tworzy się Radę Ochrony Pracy jako organ
nadzoru nad warunkami pracy i działalnością
Państwowej Inspekcji Pracy.",
b) w ust. 2 wyrazy "Rada Państwa" zastępuje się,
wyrazami "Prezydium Sejmu",
'c) ust. 3 otrzymuje br2lIllienie:
,,3. Radę powołuje się spośród posłów, s'e natorów,
kandydatów zgłaszonych przez Prezesa Rady Mi~
nistrów, kandydatów zgłoszonych przez: ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych oraz,
ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe, a
ta'kże przez inne organizacje społeczne zajmujące
się problematyką ochrony pracy. W skład Rady
powołuje się także ekspertów i przedstawicieli
nauki.",
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Zasady reprezentacji w Radzie określi Prezydium Sejmu.",
e) ust. 7 otrzymuje brzmIenie:
,,7. Rada działa na podstaWie uchwalonego przez
siebie' regulaminu, zatwierdzonego przez Marszał
ka Sejmu.",
f) • ust. 8 skreśla się;
4) w art. 7:,
a) w ust. 1 wyrazy "Prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawia Radzie P?ństwa" zastępuje się
wyrazami "Główny Inspektor Pracy przedstawia
Sejmowi",
Ib) w ust. 2 skreśla się wyrazy "ogólnokrajowej organizacji międzyzwią7lkowej i",
e) ust. 3 skreśla się;

Poz. 178
5) w ' ar't. 12 skreśla się wyrazy "w porozumieniu z Prezesem Najwyższej IZlby Kontroli";
6) wart. 13 ust. 2 wyrazy "ogólnokrajowej organizacji
międzyzwią7ikowej" zastępuje się wyrazami "zwląz
oców zawodowych" oraz skreśla s!ę wyrazy "związ
kom zawod6wym~';
7) art. 25 otrzymuje brzmienie:
Pracy powqłuje
Sejmu po zasięg
nięciu opinii Rady Ochrony Pracy.
2. Zastępców Głównego Inspektora Pracy
!powołuje i odwołuje Marszałek. Sejmu
na wniosek Główne'go Inspektora Pracy.
3. Okręgowych , ;inspektor,ó w pracy i ich~
zastępców powołuje i ' bdwołujeGłówny
Inspektor Pracy.
4. Do pracowników Państwowej ~nspekcji
'Pracy stosuje się przepisy ustawy z dnia.
,16 września 1982 r. o prac()wnikach urzę- '
<łów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214,
z 1984 r. Nr 35, póz. 187, z 1988r. Nr 19,
poz .. 132 i z 1989 r. Nr 4" pozo. 24)." ;

"Art. 25. 1.

Głównego

i

odwołuje

Inspektora

Marsz,łłek

18) wart. 26 wyrazy "Rada Państwa na wniosek Pre-'"
zesa Najwyższej Izby Kontwli" zastępuje się wyrazami ;,Marszałek Sejmu 'na wniosek Głównego, In-'.
spektora Pracy".
Art, 9. W ~tawie 'Z dnia 31 lipca ,1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska pań,
stwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r.Nr 31, poz, 2:14, '
z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, !poz. 262 oraz z 1987 r.
Nr 21, poz., 123) wprowadza się następujące zmiany: '
l) art. 2 otrzymuje brzmienie:
"Art. 2. Ustawa ustala zasady wynagradzania

osób

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe:

l) Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
2) Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Miriistrów, Pre'zesa Najwyższej .,biby Kontroli, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, miniSltra, p.rezesa Narodowego Banku
Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, wice- ,
prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wiceprezesa
Najwyższej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu,
Głównego Inspektora Pracy, zastępcy Głównego
Inspektora Pracy,
"
3) ministra stanu, Prokuratora Generalnego Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, Szefa Kancelarii Prezydenta, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesa Sądu Najwyższego, zastępcy Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta.
wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
4) Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stai-'
ilU, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego
Banku Polskiego, podsekretarza ' ,stanu ' (wiceministra), v,:iceprezesa Narodowego Banku Polskiego,
kierownika urzędu centralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, zastępcy Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, sekretarzy wydziałów Polskiej Akadem'ii Nauk, wojewody, pre-

-
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zydenta miasta st. ' Warszawy, Krakowa i Łodzi.
kierownika urzędu centralnego, dyrekto. rageneralnego, wicewojeW.ody, wiceprezydenta
miasta st. Warszawy, Krakowa i Łodzi.";

Art. 11. W dekrecie z dnia 12 grudnia 1981 r. . o stanie w.ojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154 i z 1982 r. Nr 3,
. poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:

zastępcy

2) p.o art. 2 dodaje

się

1) wart. 2:
a) w ust. 1 wyrazy "uchwały Rady Państwa" zastę
puje się wyrazami "zarządzenia .Prezydenta Polskiej RzeczYP.ospolitejLudowej",
,b) w ust. 2 wyraz "Uchwała." zastępuje się wyrazem

art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. Wynagrodzenie Pre'z ydenta
nagrodzenia zasadniczeg.o
;pięciokrotności

składa się

z wy-

odpowiadającego

przeciętnego

Poz" 178

wynagrodże

"Zarządzenie",

nia w sferze . produkcji materialnej oraz
dodatku
funkcyjnego
. odpowiadającego
dwukr.otności przeciętnego
wynagrodzenia
w sferze produkcji materialnej.";

2) w art. 3 ust. 1 wymzy "Przewodniczący Rady Pań:stwa" zastępuje się wyrazem .. Prezydent";.
.
3)

Vi art. 4 ust. 2 wyrazy "uchwały Rady Państwa"za~
'stępu je się ' wyrazami . "zarządzenia PrezydE'nta";

4)

VI art. 7:
'a: w ust 1 wyrazy "Radę
wyrazem "Prezydenta",
bl w ust. 2 wyrazy "Rada
wyrazem "Prezydent";

3) art. 3 otrzymuje bTZmienie :
,.Art. 3. 1. Wynagrodzenie osób zajmujących kie.rownicze stsnowiska pań·stwowe, wymie~
nionych wart. 2 . pkt 2-4, składa ' się
z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
!funkcyjnego.
2. Wynagrodzenie ustala się na podstawie
.;przeciętnego wynagrodzenia w sferze produkcji materialnej.
3. Szczegółowe . zasady wynagradzania osób
zajmujących kierownicze stanowiSIka pań
.stwowe, o których mowi!. w ust. L ustala
Prezydent w drodze rozporządzenia.";
4) po art. 3 dodaje

się

art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. Do .osób zajmujących kierownicze stan.owi,s ka państwowe stosuje się odpowiednio
przepisy a,rt. 22-26 i art. 28 ustawy z dnia
16 września 1982 r: o pracownikach urzę~
dów państwowych (Dz. U. Nr 31. poz. 214.
z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19,
poz. 132 i z 1989 r. Nr 4, poz. 24)~";
5) art. 6

skreśla się.

Art. 10.
publikacji i
Nr 44, poz.
Nr 37, poz.

W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli
widowisk (Dz. U. Nr 20, poz. 99, z 1983 r.
204, z 1984 r. Nr 5, poz. 24 .ora~ z 1987 r.
209) wprowadza . się następujące zmiany:

1) wart. 6 ust. 1 i 2

otrzymują brzmienie:
podlega Radzie Ministrów.
2. Prezesa Głównego Urzędu i wiceprezesów powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.";

,,1.

Główny Urząd

2) wart. 7 ust. 2 pkt 2 wyrazy "Radę Państwa"
puje się wyrazami "Radę Ministrów";

zastę

3) wart. 08 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy
i znosi okręgowe urzędy oraz .us\ala ich siedziby
i terytorialny zasięg działania.";
4) w art. 9 ust. 1 i 2
Państwa" zastępuje

a wyraz

użyte dwukrotnie wyrazy "Rada
się wyrazami "Rada Minit;trów",

"Rządu" skreśla się;

5) w art. 10:
a) w ust. 1 wyrazy "Rada Państwa uchwala" za·stę
puje się wyrazami "Rada Ministrów w drodze rozporządzenia ustala",
b) w ust. 2 wyrazy "Radę Państwa" zastępuje się,
wyrazami "Radę Ministrów",
c) ust. 3 skreśla się;
6) wart. 21 ust. 2

skreśla się.

.

5)

VI art. 17 ust. 3 wyrazy
s twa i" skreśla się . .

Państwa"

zastępuje się,

Państwa'~

.zastępuje

"Przewodnicząceg.o

Rady

się

Pań

Art. 12. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pra~
cownibch urzędów państwowych (Dz . . U. Nr 31, poz. 214,
z 1984 r. ' Nr 35; poz. 187, z 1988 r. Nt 19, poz. 132 j ' z
1989 r. Nr 4, IpoZ: 24) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart. 1 ust. l ' pkt 2 wyrazy "Kancelarii Rady 'Pań
stwa" zastępuje się wyrazami ."Kancelarii 'Prezydenta";
2) wart. 48:
a) w ust. l:
- w pkt 1 dodaje się wyrazy "biura Trybunału
K.onstytucyjneg.o i Rzecznika Praw Obywatelskich .oraz Państwowej Inspekcji Pracy",
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . w 9dniesieniu d.o prac.ownikówKan·
celarij Prezydenta, Sądu Najwyższeg.o i
Prokuratury ' Polskiej RzeczyposP.olitej . Lud.oWej",
b) w ust. 3 wyrazy ' "Marszałkowi Sejmu i Przewod- .
niczącemu Rady Państwa" zastępllje się wyrazami
"Prezydentowi. Marszałkowi Sejm ll i Marszałkowi
Senatu".
Art. 13. W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochro- o
nie tajemnicy ' państwowej i służb.owej (Dz. U. Nr 40,1
poz. 271) wart. 7 ust. 6 wprowadZa się następujące
zmiany:
a) w pkt 1 skreśla się przecinek i d.odaje wyrazy ".oraz
·P.owoływanych lub nadzor.owanych przez Sejm",
b) pkt 2 .otrzymuje brzmienie:
,,2) Prezydent Polskiej RzeczYP.osP.oHtej Ludowej
w .organach przez niego powołanych, nadz.orowan 'y ch lub jemu podiegłych oraz w terenowych
organach administracji państw.owej stopnia wojewódzkiego."
Art. 14. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. omirooowym zas.obie archiwałnym i archiwach (Dz. U.Nr . 381
P.oz. 173) wpr.owadza się następuJące zmiany:
1) wart. 5 ust. 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :
,,2) urzędu Prezydenta P.olskiej Rzeczypospolitej ' Ludowej - Szef Kapc;elarii Prezydenta".
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2) wart .. 17 ust. 3 wyrazy "i Kancelarii Rady Państwa"
zastępuje · się wyrazaini "i Kancelarii Prezydenta";
3) w' art. 21 ust. 4 pkt 1 wyrrazy "i Rady Państwa" zastępuje się wyra'Zami "Sena't u i urzędu Prezydenta",
4)w art . . 29:
.a) w ust. ·l po pkt 1 dodaje się pkt la w brzmieniu:
"la) archiwum . Senatu Polsik iej Rzeczypospolitej
Ludowej",
Ib) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje br7llllienie:
,,2) archiwum urzędu Prezyden~a",
e) Vi ust. 3 wyrazy "i Kancelarii Rady Państwa" zastępuje się wyrazami "i Kancelarii Prezydenta."; .

o których" zastępuje się wyrazami "w zarządze
niu, o którym",
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
,,2a. Prezydent może wprowadzić stan wyjątkowy
na CZołS oznaczony, nie dłu'Ższy niż trzy miesiące . Przedłużenie stanu wyjątkowego może
nastąpić tylko raz,
drodze zarządzenia
Prezydenta, na okres nie dłuższy niż trzy
miesiące, Za zgodą Sejmu· j Senatu.",
d) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Prezydent przesyła niezwłocznie Marszałkowi
Sejmu, Marszałkowi Senatu oraz Prezesowi Rady
Ministrów zarządzenie w sprawie wprowadzenia
stanu wyjątkowego.";

w

6) art. 30 otrzymuje brzmienie:
"Art. 30. Zasób archiwalny archiwów: Sejmu, Sena··
tu r urzędu Prezydenta stanowią materiałyarchiwal
'De powstałe i powstające w toku ich działalności,
a także ich zasób historyczny."

2) wart. 3 ust. 1 otrzymuje 'b rzmienie:
,,1. Prezydent, w · drodze zarządzenia, może zmesc
stan wyjątkowy przed upływew czasu, na który
!Stan ten został wprowadzony, jeżeli ustaną okolic7JI1ości będące przyczyną jego wprowadzenia.";

Art. 15. W ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad . narodowych i sąmorządu . terytorialnego (Dz. U.
z 1988 T. Nr 26, poz. 183) wprowadza się następujące
2lIlliany:
1) użyte . wart. 2 ust. 2, art. 3 ust. 5, art. 8,. 83, 1I>S
ust. 2, art. 132 ust. 3 i art. '141~143 w różnych przy·
.padkach wyrazy "Rada Państwa" zastępuje się użyty 
miwodpowiednich przypadkach wyrazami "Prezydent :Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej";

3) wart. 4 · wY'fazy "Uchwały i postanowienia, o których mowa wart. 2 ust. 1 d art. 3 ust. 1" ·zastępuje
się wyrazami · "Zarządzenia, o których mowa wart; 2
ust. 1 i ust. 2a oraZ art. 3 ust. 1";

2) wart. 15 ust. 1 wyrazy ;,Rady Państwa podjętej w
porozumieniu z Radą Ministrów" zastępuje się wyrazami "Rady Min.istrów";
3) w ar.t. 25 ust. 3

skr.eśla się;

4) wart. 27 ust. 2

skreśla się;

5) wart. 62 wyrazy "w porozumieniu z
skreśla się;
.

Radą Państwa"

6) ·w art. 69 ust. l wyrazy "Radzie Państwa" zastępuje
się wyrazem "Prezydentowi";
7) . wart. 71 ust. 3 wyrazy "za

zgodą

Państwa'"

Rady

skreśla się;

8) wart. 110 ust. 3 :wyra~y "Rada Ministrów za zgodą
Rady Państwa" zastępuje się wyrazami "wojewódzka
rada narodowa",
9) po art. 143 dodaje się art. 143a W brzmieniu:
"Art. 143a. Pre·z ydent corocznie informuje Sejm ej
problemach wynikających ze · sprawowanego przez niego nadzoru nad radami narodowymi.";
10) wart. 166 ust. 2 wY'fazy "w porozumieniu z

Radą

Państwa" skreśla się.

Art. 16

W ustawie z dnia 5 ·grudnia 1983

o stanie
wyjątkowym (Dz. U. Nr 66, poz. 297) wprowadza się na·
stępujące zmiany:
r,

I) wart. 2:
a). w ust. i .wyrazy "Rada Państwa, w drodzeuchwały, a
wypadkach nie cierpiących . zwłoki Przewodniczący Rady Państwa, w drodze postanowieni.a" zastępuje się wyrazami "Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w drodze zarządzenia",
.
·b) . w ust. 2 wyrazy "w uchwale lub postanowieniu,

w

4) w art. 5 · skreśla się na końcu pierwszego zdania
kropkę i dodaje wY'fazy "na okres trzech miesięcy,po
zakończeniu stanu wyjątkowego"; drugie zdanie skreśla się;

5) wart. 16 ust. 4 wyrazy "Przewodniczącego Rady Pań
stwa" zastępuje się Wyrazami "Prezesa Rady Mi-<
nistrów".
Art. 17. W ustawie z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99) .w
art. 40 wyrazy "Rada Pal'l stwa" zastępuje się wyrazami
"Rada Ministrów".
Art. 18. W ustawie z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo
budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz. 296,
z 1986 r . Nr 42, poz. 202, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1988 r.
Nr 19, poz. 131 i Nr 41. poz. 325 oraz z 1989 r. Nr 6,

poz. 32) wprowadza

się następujące

zmiany:

1) w art. 33 ust. 3 wyrazy "Rady Państwa"
wyrazami ,.Senatu, urzędu Prezydenta";
2) wart. 37 i 38 wyraz "Sejmowi"
zami "Sejmowi i Senatowi";

zastępuje się

zastępuje się

wyra-

3) art. 61 otrzymuje brzmienie :
"Art. 61. Prezydent, Marszałek Sejmu i Marszałek
Senatu lub 7.. ich Uipoważnienia szefowie wła
ściwych Kancelarii, a także Prezes Najwyż
szej Izby Kontroli mOgą przenosić kredyty
w zakresie właściwych części budżetu centralnego." ;
4) wart. 91 wyrazy "Kancelarii Rady Państwa" zastę
puje się wyrazami "Kancelarii Prezydenta", a .wyrazy
"Marszałek Sejmu i Przewodniczący Rady Państwa"
zastępuje
się
wyrazami "Prezydent
Marszałek
Sejmu".
Art. 19. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 22, !poz. 98 i z 1987 r.
Nr 21. poz. 123) wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 1:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz
w .p kt 1 na końcu dodaje się wyrazy "a ta'kże
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nistrów, Pierwszego P:re'Zesa Sądu Naj"
Naczelnego . Sądu
wy:liszego, . Prezesa
Administracyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich,
Prokuratora
Generalnego
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej .
2; Trybunał
Kons'tytucyjny
ustala
powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw
na posiedżeniu pełnego składu w drodze

:!!)taw przed podpisaniem ich przez Prezydenta.
zgodnie z art. 27 ust. 4 Konstytucji", w pkt 2 wY,·
razy ,, ~6dę Państwa" zastępuje się wyrazem "Prezydenta" ; .
. b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
.,,2. · Przepis · ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio
do .aktów normatywnych wy~anych przez Ra- .
dęPaństwa.";

uchwały.

2) wart. 3:
a) p k~ 1 otrzymuje brzmienie:
,, 1) w stosun'ku do ustaw, których Prezydent nie
~ pvdpisał z chwilą wystąpienia Prezydenta do
Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o
stwierdzenie "Lgodn.ości ustawy z Konstytucją
w myśl art. 27 . ust. 4 Konstytucji,"

3.

sesji Sejmu, w której nastąpiło
lub stwierdzenie wygaśnięcia mandatu
członka Trybunału" zastępuje się wyrazami "Sejm dokonuje nie później niż w okresie trzech miesięcy od
odwołania
lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
mej lub

.członka Trybunału" ;

7) wart. 19:
a) w ust. 1 wyrazy "Rada Państwa lub . Przewodniczący Rady Państwa" zastępuje się wyrazem "Prezydent",
b) w ust. 2 wyrazy "Rada Państwa" zastępuje się
wyrazem "Prezydent";
8) w art. 27 ust. 3 wyrazy "Radzie Państwa lub przewodniczącemu Rady Państwa" oraz wyrazy "Rady
Państwa , przewodniczącego Rady Państwa" zastępu
je się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem
"Prezydent" ;

6:

a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecink.iem i dodaje ' wyrazy "a jeżeli z wnioskiem wystąpił Prezyderit- także Prezydentowi",

5) po rozdziale 4 dOdaje

się

rozdział

najbliższej

odwołanie

3) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:
"Art. 4a . . Trybunał Konstytucyjny ustala powszechni e obowiązującą ' wykładnię ustaw.";

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
. ,,2. Orzeczenia, o których mowa w ust. 1, Sejm
rozpatfUje nie później niż w okresie sześciu
miesiety od dnia przedstawienia orzeczenia
prze7Prezesa Trybunału Konstytucyjnego." ;..

o których mowa w ust. 2.. ogła
sza się w Dzienniku Ustaw Polskiej RzeczypoSipolitej Ludowej.";

· 6) wart. 14 uSlt. 3 wyrazy "dokonuje się w toku tej sa-

. b) dodaje. się nowy pkt 2 w brzmieniu:
,.2) w stOsunku do us.taw i innych aktów podlegających w myśl obowiązujących przepisów
' ogłoszeniu w organie publikacyjnym z
chwilą ich ogłoszenia";
c) dotychczasowy pkt 2 oznacza się jako pk.t 3;

4) wart.

Uchwały,

9) w art. 30 ust. 3 wyrazy "Marszałka Sejmu, Przewodniczącego Rady Państwa"
zastępuje
się
wyrazami
"Prezydenta, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu".
Art. 20. 1. Zasób archiwalny Rady Państwa zostaje
do zasobu archiwalnego urzędu Prezydenta.

włączony

2. Środki budżetowe Kancelarii Rady Pań!>twa stają
budżetowymi Kancelarii Prezydenta.

4a w brzmieniu:

się środkami

" Rozdział

Powszechrtie
Art. 11a. 1.

obowiązująca

4a
wykładnia

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem objęcia
przez Prezydenta, z tym że .art. 15 pkt 4 wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 1990 r.
urzędu

ustaw

Trybunał Konstytucyjny ustalapowszechnie obowiązującą wykładnię ustaw na
wniosek Prezydenta, Prezesa Rady Mi -

Przewodni czący

Rady

Sekretarz Rady

Państwa :

Państwa :

w z. K. Barcikowski
Z. Surowiec
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USTAWA
z dnia 29 maja 1989 r.
o przebaczeniu I puszczeniu w

niepamięć

Mając

na uwad2;e postępujący proces normalizacji
czego wyrazem jest osiągnięte porozumienie narodowe, w celu stworzenia obywatelom, którzy
dopuścili s i ę z powodów politycznych naruszeń porządku
prawnego, warunków umożliwiających włączenie się do
czynnego udziału Vi życiu politycznym kraju, s,t anowi się,
co następuje:

niektórych

2)

życia społecznego,

i puszcza w niepamięć :
z powodów politycznych albo
w zWi'F;ku ze strajkiem . lub akcją protestacyjną,
Art, 1. Przebacza

1)

,

.

przestępstwa

I

wykroczeń.

skarbowe

popełnione

z powodów poli-

tycznych,

się

występki popełnione

przestępstw

-

3)

występki związane

4)

występki · popełnione przy przeciwdziałaniu strajkom
lub akcjom protestacyjnym albo innym naruszeniom
bezpieczeństwa lub porządku publicznego z powodów
politycznych,

z

militaryzacją,

jeżeli popełnienie przestępstwa nastąpiło

w okresie po
dniu 31 sierpnia 1980 r. do dnia 29 maja 1989 r.

Dziennik Ustaw Nr 34
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Art. 2. 1.. Orzeczone prawomocnie kary za. przestęlp
stwa określone wart. 1, .n ie wykonane w całości lub w
części. nie podlegają wykonaniu; nie podlegają również.
wykonaniu orzeczone prawomocnie nie uiszczone w ca·
ło~c:i lu)::, w częscinawiązki. opłaty i koszty postępowania .
Skazania za te występki ulegają zatarciu.· a wpis· o skazaniul\lsuwa się z rejestru skazanych; z rejestru usuwa się
również wpis o .wdJI'unkowym umorzeniu postępowania
o te przestępstwa.
2. Podlegają wykonaniu prawomocne orzeczenia ol
przepadku przedmiotów. których pOSiadanie jest zakazane lub wymaga zezwolenia.
Art. 3. W spr-awach o przestępstwa. <> których mowa
wart. 1. postępowania karnego nie wszczyna się. a wszczę
te .umarza. W razie um.o rzenia postępowania. ulegają
przepadkowi przedmioty. o których mowa wart. 2 ust. 2.
Art. 4. 1. W razie zbiegu priestępstw podlegających
ustawie. stosuje się ustawę do każdego ze zbiegających
się przestępstw. W razie zbiegu przestępstwa podlegające
go ustawie z innym prżestępstwem, stosuje się ustawę do
przestępstwa jej podlegającego .
ka

Poz. 179 i 180

555

2. .pó zastosowaniu ustawy. w miarę potrzeby. orzena posiedzeniu karę łączną na ogólnych zasadach.

2.

Ustawę

stosuje

sąd właściwy

na

wniosek

Art. 6. W sprawach o przestępstwa skarbowe należą
ce do właściwości finansowego organu orzekającego ustawę stosuje organ wła!iCiwy do ich rozpoznania. Przepis
art. 5 ust. 2 .stosuje się odpowiednio.
Art. 7. 1. Orzeczenia w przedmiocie stosowania ustazapadaj~ w formie postanowień.
2. Na postanowienie. o którym mowa w ust. 1. prz.y-

wy

Sługuje -zażalenie :

Art. 8. Przebacza się i puszcza w niepamięć wykroczenia. w tym Sikapbowe; popełnione w okresie po dniu
31 sierpnia 1980' r. do dnia. 29 maja 1989 r. z pow.Odów
politycznych albo w związku ze strajkiem lU/b akcją . protestacyjną· .
Art. 9. W sprawach o wykroczenia. o których#lowa
wart. 8, ustawę stosuje organ właściwy do rozpomania
sprawy. Przepisy art. 2. 3 i 5-7 stosuje się odpowiednio.
Art. 10. Postępowanie w sprawach objętych ustawą
toczy się zgodnie z przepisamI obowiązującymi w postę
powaniu przed organem. który je prowadzi. jeżeli przepisy
niniejszej ' ustawy nle stanowią inaczej.

się

Art. 5. 1.
nia 's prawy. '

Sąd stosuje ustawę z urzędu albo

strony.

, Art. 11. Ustawa wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Przewodniczący

Rady Państwa: w z. K. Barcikowski
Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec '

do rozpozna-
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USTA WA
z dnia 29 maja 1989 r.
o zmfanle . niektórych przepisów . prawa karnego, prawa o wykroczeniach oraz innych ustaw.
' Art. 1. W Kodeksie karnym wprowadza się następu
zmiany:

jące

1) wart .. 1.29
wyrazy .. a

kropkę zastę,puje się
pa,ństwo

to zapewnia

przecinkiem i dodaje
wzajemność";

2} w alt. 133 dotychczasową treść oznacza się jako § 1.
i dodaje § 2 w brzmieniu:
.. § 2. Przepis § l s,t osuje się. jeżeli państwo sprzy- '
mierzone zapewnia wzajemność . ";
3) w art. 276 w ,§ 1 po wyraZIe " przestępstwo" dodaje
się wyrazy "zagI ożone karą roku pozbawienia wolności lub surowszą." ;
4) wart. 282 po wyrazie
wyraz .. przemocą";
5) art .. 282a i 287

"przeciwdziałania"

dodaje

się

skreśla się;

dza

Art. 2. W Kodeksie postępowania karnego wprowasię następujące zmiany:

l) wart. 64:
a) w §2 w zdaniu pierwszym wyrazy .. a w wyjątko
wych wypadkach może zezwolenia odmówić" i w',
zdaniu drugim wyrazy .. lub odmowa" skreśla się,
bl dodaje się ,§ 3 i 4 w brzmieniu :
.. § 3. Na zastrzeżenie prokuratora. o którym mo,wa w § 2, przysługuje zażalenie do sądu
właściwego do rozpoznania sprawy.
§ 4. Na postanowienie sądu. wydane w myśl
§ 3. zażalenie nie przysługuje.";
2) wart. 206:

6) wart. 284 dodaje się § 3 w brzmieniu :
,,§ 3. Przepis § 1 stosuje się w razie popełnienia czynu na szkodę państwa sprzymierzonego. jeżeli
państwo to ' ZG.j>ewnia wzajemność . "; .

al w § l zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie: .. Czas
i powód zatrzymania należy stwierdzić na piśmie.
które doręcza się zatrzymanemu. oraz pouczyć go
o prawie wniesienia do sądu zażalenia na zatrzymanie ....

7) w art. 285 dotychczasową treść oznacza się jako § 1
i dodaje § 2 w brzmieniu :
,,§ 2. PrzepIs § l ' stosuje się. jeżeli państwo obce zapewnia wzajemność."

b) dodaje się § 4 w brzmieniu:
.. § 4. Przepis art. 220 stosuje się odpowiednio.
z tym że zawiadomienie następuje na żąda
nie zatrzymanego.";

-

Dziennik Ustaw Nr 34
3) po art. 207 dodaje

się

4) w art. 222:
a) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie :
,,1) sąd właściwy do rozpoznania sprąwy na wniosek prokuratora na okres do roku,
2) Sąd Najwyższy na wniosek Prokuratora Ge,
neralnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
w wyjąt'kowych, szczególnie uzasadnionych
wypadkach na dalszy okres oznaczony, n:ie...
zbędny do ukończenia śledztwa.",
'b) § 3 otrzymuje brzmienie:
,,§ 3. Na przewidziane w § 2 pkt
postanowienie
5) wart. 383 § l średnik zastępuje się przecinkiem,
la dalsza treść prżepisu otrzymuje ,brzmienie : "jednak
nie może skazać oskarżonego, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do którego w
pierwszej instancji umorzono .postępowanie albo umo'Tzono je warunkowo; Sąd Najwyższy nie może ponadto wymierzyć kary śmierci, jeżeli ta kara nie została orżeczona przez sąd pierwszej instancji.";
6) w dziale xi tytuł rozdziału 50 otrzymuje brzmienie:
"Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie
lubza:trzymanie";
7) w art. 487 w § 4 kropkę
"lub zatrzymania.";

skreśla się

8) wart. 488 w § l kropkę skreśla
"lub zwolnienie zatrzymanego.";

się

dodaje wyrazy
dodaje wyrazy

odszkodowania i

zadość

ucżynienia :

powodu niesłus'znego skazania - po
roku od daty uprawomocnienia
się orzeczenia,
dającego
podstawę do'
odszkodowania i zadośćuczynienia,
2) za oczywiście niesłuszne aresztowaniepo upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postę
powanie w sprawie,
3) za oczywiście niesłuszne zatrzymanie -,
po upływie 3 miesięcy od daty zwolnie nia."
'l.

upływie

Art. 3. W Kodeksie
zmiany:

wykroczeń

wprowadza

się nastę 

pujące

l) art. 52a otrzymuje brzmienie:
"Art. 52a. Kto :
l) publicznie
przestępstwa

zasięg czynu ąlbo jego skutki nie
znaczne
- podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny.";

były

2) wart. 63:
a) § 3 otrzymuje brzmienie:
,,§ 3. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia
lub posiada radiowy aparat nadawczy
- podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.",
'h) dodaje się § 4 i 5 w brzmieniu :
,, § 4. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do!
czynu określonego w § 3 są karalne.
§ 5. Można orzec przepadek przedmiotów wymienionych w § 1-3, choćby nie stanowiły
własności sprawcy."
Art. 4. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 2 wyrazy "stosując w miarę potrzeby art. 7:'3
pkt 4" skreśla się,
b) § 3 skreśla się;
2) wart. 73 pkt 4 i 6
3) art. 108

skreśla się;

skreśla się.

Art. 5. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie
Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów (Dz. U. Nr 38, poz. 172) wart. 7 wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Zatrzymanemu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3
przysługują uprawnienia przewidziane dla zatrzymanego w trybie Kodeksu postępowania karnego.",

2) dotychczasowy us·t. 2 oznacza

9) art 489 otrzymuje brzmienie:
można żądać

państwowego,
jeżeli

1) wart. 59:

przysługuje zażalenie.";

1)

2) publicznie nawołuje do nieposłuszeństwa
lub przeciwdziałania przemocą ustawie
albo prawnemu rozporządzeniu organu

-art. 207a w brzmieniu:

"Art. 207a. § 1. Zatrzymanemu przysługuje zażalenie
na zatrzymanie do sądu rejonowego,
właściwego ze względu na miejsce
. zatrzymania.
§ 2. Sąd rozpozn'a je zażalenie niezwłocz
nie. W razie uznania bezpodstawności zatrzymania, sąd poleca nie'zwłocz
nie .zwolnić zatrzymanego i zawiadamia o tym organ uprawniony do sprawowania nadzoru nad organem, który dokonał zatrzymania.";

"Art. 489. Nie

Poz. 180
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nawoluje do popełnienid
lub je pochwala,

się

jako ust. 3.

Art. 6. W ustawie z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38,
poz. 181) wprowadza się następujące zmiany :
1) wart. 1 ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1

skreśla się,

2) wart. 4 w ust. 1 pierwszy akapit roty ślubowania
otrzymuje brzmienie :
"Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza pełniącego służbę w resorcie spraw wewnętrz 
nych - ślubuję: służyć wiernie Narodowi Polskiemu,
chronić ustanowiony Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej porządek prawny, strzec bezpieczel'lstwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem
swojego życia i zdrowia.",
3) wart. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
"l. Funkcjonariusz zgodnie ze złożonym ślubowaniem
jest obowiązany wiernie służyć Narodowi Polskiemu, chronić ustanowiony Konstytucją Pol,skiej Rzeczypospolitej Ludowej porządek prawny,
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli,
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nawet. z narażeniem życia i zdrowia, oraz sumiennie wykonywać zadania nakreślone przez naczelne organy władzy państwowej, Prezydenta Po'lskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej w ramach porządku
prawnego
.
. określonego na podstawie ustaw."

.

Art. 7. Postanowienia w przedmiocie tymczasowego
aresztowania, wydane przed dniem wejścia ustawy w ży
cie, są ,skuteczne 'w okresie .nje dłuższym niż 3 miesiące
od dnia jej wejścia w życie.

Poz. 180 i 181

w

Art. 8. 1. Z
z dniem

życie

zastrzeżeniem

ust. 2 i 3 ustawa wchodzi

ogłoszen i a.

2. Przepisy art. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 5
z dniem 1 października 1989 r.

wchodzą

w

życie

3. Przepis .art. 6 pkt 3 wchodzi w życie z dniem obję
cia urzędu przez Prezydenta Polskiej Rzeczypoopolitej
Ludowej.
Przewodniczący

Rady

Sekretarz Rady

Państwa:

w z. K. Barcikowski
Z. Surowiec

Państwa:

181
USTAWA
z dnia 29 maja 1989 r.
zmieniająca

ustawy o szkolnictwie

Art. 1. W us1awie z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r.
Nr 22, poz. 128 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 6, poz. 33,
Nr 20, poz. 104 i Nr 29, poz. 154) wprowadza się nastę 
pujące zmiany:
1) wart. 5 w ust. 3 wyrazy "Rada Państwa" zastępuje
'się wyrazami "Rada Ministrów";
2) wart. 10:
.a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu :
,,4a . . Szkoły 'wyższe, za zgodą i na .zasadach określonych ptzez Ministra Edukacji Narodowej,
mogą prowadzić nauczanie także na poziomie
podstawowym lub ponadpodstawowym.";
b) w ust. 5 wyrazy "za zgodą Minis,t ra Nauki i Szkol·
nictwa Wyższego" skreśla się;
3) wart. 37:
a) w ust. 1:
- po pkt 5 dodaje się 'pkt 5a i 5b w brzmieniu:
,,5a) od dwóch do cżterech przedstawicieli pracowników szkoły nie będących nauczycielami akademickimi.
5b) od dwóch do czterech studentów,",
- pkt 9 otrzymuje brzmienie :
,,9) po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających na terenie szkoły,",
b) ust. 2 otrzymuje brzInienie :
,,2. Tryb wyboru i odwoływania przedstawicieli
wymjenionych w ust 1 pkt 5-5b określa statut szkoły . ",
c) w ust. 3 wyrazy "co najmniej w 70°/0" zastępuj e
się wyra"dmi "w 65-66%",
d) w ust. 4 wyrazy ,,70%" zastępuje się wyrazami
,,65-66%";
4) wart. 44:
a) w ust. 1:
- po pkol 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu :
,,5a) jeden lub dwaj przedstawiciele zatrudnionych w wydziale pracowników nie bę
dąc ych nauczycielami akademickimi. wybrani przez nich na ogólnym zebraniu,
lJrzedslawiciele
studentów wy5b) dwaj
działu,

wyższym

i o kulturze fizycznej.

w pkt 6 wyrazy "związku zawodowego" zastę
puje się wyrazami "związków zawodowych",
b) po ust. 1 dodaje się ust. la i lob w brzmieniu:
,,1 a. Liczbę przedstawicieli pracowników, o którychmowa w ust. 1 pkt 5a, oraz tryb wyboru
i odwoływania przedstawicieli studentów wymienionych w ust. 1 pkt Sb określa statut
-

's:z.koły.

l b. W sprawach dotyczących wniosków o nada-

w skład rady wydoktorzy habilitowani
zatrudnieni w wydziale.";
nie stopni naukowych
działu

wchodzą

także

5) w art. 58 :
a) w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
,,11) zatwierdza plany studiów oraz programy nau'c zania i wychowania,"
h) w ust. 3 i w ust. 4 pkt 3 wyrazy "związku zawodowego" zastępuje się wyrazami "związków zawodowych" ;
6) art. 109 otrzymuje brzmienie:
"Art. 109. W razie wymierzenia studentowi prawomocnym orzeczeniem kary za określony
czyn w postępowaniu karnym lub w po stępowaniu przed kolegium do spraw wykroczeń, student ponosi także
odpowiedzialność
przed komisjami dyscyplinarnymi.";
7) art 119

skreśla się;

8) w art. 132 w ust. 1 pkt 2 dtrzymuje brzmienie :
,,2) w swojej działalności w pełni przestrzega konstytucyjnych zasad ustrojowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.";
9) wart. 133 w ust. 1 wyrazy "oraz ich

postawę

obywa-

telską" skreśla się;

10) wart . 167 w ust. 3 po wyrazach "w innej szkole" dodaje się wyrazy ,,(także w szkole nie będącej szkołą
,wyższą)";

11) wart. 170:
a) w ust. 2 wyrazy "starszym asystentem i asystentem" zastępuje się wyrazami "i starszym asystentem",

'\.

-
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się ust. 2a w brzmieniu:
,,2a. Pracowników naukowo-dydaktycznych, o któIr ych mowa w ust. 2, zawiadamia się pisemnie
o 'zamiarze nieodnowienia stosunku pracy na
sześć miesięcy przed upływem okresu mianowania.";

b) po ust. 2 dodaje

Art. 3. 1. Senaty szkół wyższych ' dostosują posŁano
wienia statutów szkół do przepisów niniejszej ustawy.
2; Rektorzy szkół wyższych, w terminie trzech ' miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przedstawią właściwym ministrom wnioski- o zatwierdzenie zmian
statutów szkół.

12) wart. 180 powołanie "art. 170 ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7
oraz ' ust. 2 i 3" zastępuje się powołaniem "art. 170
ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7 oraz ust. 2-3";

Art. 4. Organy kolegialne szkół wyższych działają
w dotychczasowych składach do czasu wejścia w życIe '
zmian statutów szkół.

użyte w .p rzepisach 'U~tawy w różnych przypadkach
.w yrazy "Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego"
zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach
wyrazami "Minister Edukacji Narodowej".

Art. S. Wart. 6 ustawy z dnia 3 lipCa 1984 r.O' kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181, z 1988 r. NŻ' 19,.
poz. 132 i ' Nr 41, poz. 324 oraz z 1989 r. Nr 6, poz. 33)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Wymiar i formy zajęć wychowania H-zycznego,prowac
dzonych w szkołach wyższych w czasie całegotO',lm
studiów, określają plany studiów oraz programy nauczania i wychowania, ustalane według zasad O'kreślonych w odrębnych przepisach."
.

13)

Art. 2.W uzasadnionych wypadkach stosunek pracy
z adiunktem, któremu dziewięcioletni okres zatrudnienia
na tym stanowisku, liczony od dnia wejścia w życie ustawy o szkolniotwie wyższym, upływa przed dniem 30 wrześ
nia . 1993 r., może być odnowiony na okres do dnia
30 września 1993 r. po uzyskaniu pozytywnej oceny w
trybie O'kreślonym w a,rt. 133 ustawy o szkolnictwie wyż
szym.

Art. 6. Ustawa wchodzi w
Przewodniczący

Rady

Sekretarz Rady

Państwa:

życie

z dniem

ogłoszenia.

Państwa:

w z. K. Barcikowski
Z. Surowiec

182
USTAWA
z dnia 29 maja 1989 r.
zmieniająca ustawę

o pracownikach

Art. 1. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214.
z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr (19, poz. 132 oraz
z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, paz. 178) wart. 53:
Urzędnikom państwowym zatrudnionym w urzę
dach organów administracji państwowej na s,t a!-,
nowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują. uprawnienia określone w
art. 30, 31, 32 ust. 3, a'rt. 33, 36, 46, 50-52, 57-,60,
86 i 88-90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25,
poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33"

pailstwowych.

z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i z 1989 r. Nr 4, poz. 24),
a okres zatrudnienia w tych urzędach na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia nauczyciela określone w
tej ustawie.",

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie :
,,1.

Urzędów

h) ust. 2

skreśla się.

Art. 2. Ustawa wchodzi w
1989 r.
Przewodniczący

Rady

Sekretarz Rady

Państwa:

życie

z dniem 1

września

Państwa:

w z. K. Barcikowski
Z. Surowiec

183
USTAWA
z dnia 29 maja 1989 r.
zmieniająca ustawę

o stopniach naukowych i tytułach naukowych.

Art. 1. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach
naUlkowych i tytułach naukowych (Dz. U. 'z 1985 r. Nr 42,
poz. 202, z 1987 r. Nr 22, po·z. 128 i z 1989 r. Nr 29.
poz. 154) wprowadza się następujące zmiany:
l} wart. 12 wyrazy "za zgodą Ministra Nauki 'i Szkol-

nictwa

Wyższego" skreśla się;

2) wart. 19:
a) w ust. 1 w pkt l lit. a) i w pkt 2 lit. a) wy.raz "i"
zastępuje się przecinkiem oraz dodaje na końcu
wyrazy "i doktorzy habilitowani",
1..»
w ust. 2 dodaje się na końcu wyrazy "i doktor habilitowany",

I
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c) ust. 3 otrzymuje br:mnienie:

4) wart. 31 w ust. 1 i 'wart. 32 w ust. 4 wyrazy "Rada
Państwa" zastępuje się

wyrazami "Prezydent Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej";
5) użyte w przepisach ustawy w różnych przypadkach
i liczbie wyrazy "instytut naukowo-badawczy" zastę
puje się użytymi w tych samych przypadkach i liczbie wyrazami "jednostka badawczo-rozwojowa";
6) użyte w przepisach ~stawy w różnych przypadkach
wyrazy "Minister Nauki i Sz'kolnictwa Wyższego" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "Minister Edukacji Narodowej".

,,3. Recenzentami rozpraw doktorskich mogą być;'
osoby posiadające tytuł naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego lub docenci ze
'Stopniem naUkowym doktora, a rozpraw habilitacyjnych - osoby posiadające tytuł naukowy lub stopIeń naukowy doktora ha1b iHtowanego.";
3)

Poz. 183, 184 i 185

w art. 21:
.a) ust. l otrzymuje brzmienie:
,,1. Z zastI'Żeżeniem ust. 3, uchwała · o nadaniu
stopnia naukowego doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.",
b) ust. 2 skreśla się,
{;) 'w ust . 3 wytazy "lub złożenia sprzeciwu określo
nego w · ust. l" skreśla się,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, powinna
być przedstawiona Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej wraz z a:ktami przewodu doktorskie'go w terminie miesiąca od dnia podjęCia
uchw~ły.",

e) w ust. 5 wyrazy "w wypadkach określonych w
ust. 1-4" zastępuje się wyrazami "w wypadku
określonym w ust. 3";

Art. 2. Uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora, w stosunku do ' których został złożony sprzeciw
określony wart. 21 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych
i tytułach naukowych, nie rozpatrzony przez Centralną
Komisję Kwalifikacyjną do Spraw: Kadr Na'u kowych doi
dnia wejścia w życie niniejszej u/s tawy, stają się prawomocne z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, ustawa wchodzi w
z dniem ogłoszenia.
2. Przepis art. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem obję
cia urzędu przez Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej.
życie

Przewodniczący

Rady

Sekretarz Rady

Państwa:

Państwa:

w z. K. Barcikowski
Z. Surowiec

184
USTA WA
z dnia 29 maja 1989 r.
o nadaniu Uniwersytetowi Wrocławskiemu 1m. Bolesława Bieruta nazwy
"Uniwersytet Wrocławski".
Art. l. Uniwersytetowi Wrocławskiemu im.
. nazwę "Uniwersytet Wrocławski".

'Bolesława

Bieruta nadaje

się

Art. 2. Ustawa wchodzi wżyCie z dniem ogłoszenia .
Przewodniczący

Sekretarz Rady

RadyPanstwa : w z. K. Balcikowski .
Państwa: Z. Surowiec

185
USTAWA
z dnia 29 maja 1989 r. ,
o nadaniu Akademii Rolniczo-Technkznej w Olsztynie
imienia MiChała Oczapow&kiego.
Art. 1. Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie nadaje się nazwę
"Akademia Rolniczo-Techniczna imienia MichałaOczilipowskiego w Olsztynie",

Art. 2. Ustawa wchodzi

wżycie

z 'dniem

ogłoszeniu .

Przewodniczący RadyPańslwi;H w z. K. Barcikowski
Sekretarz Rady Państwa : Z; Surowiec
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186
USTA WA
z dnia 29 maja 1989 r.
o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk.
Art. 1. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli
publikacji i widowisk (Dz. U. Nr 20, poz. 99, z 1983 r.
Nr 44, poz. 204, z 1984 r. Nr 5, poz. 24, z 1987 r. Nr 37,
poz. 209 i z. 1989 r. NT 34, poz. 178) wprowadza się nastę
pujące zmiany:

2.

l) wart. 2:

a) w pkt 1 wyrazy "albo

zagrażać

bezpieczeństwu

państwa" skreśla się,

b) w pkt 5 wyrazy "albo w inny sposób

zagrażać

obronności państwa" skreśla się,

c) w pkt ,6 wyrazy "a
oczywiście

także rozpowszechniać treści

stanowiące

przestępstwo"

3.

skreśla się;,

2) wart. 3:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Do właściwości Głównego Urzędu należą także
sprawy rejestracji dzienników i czasopism w
zakresie i na zasadach określonych wart. 20
ustawy - Prawo pra's owe.",
b) ust. 4 skreśla się;
3) w art . .4 w ust. 1:

a) w pkt l po wyrazie "posłów" dodaje się wyraz
"senatorów", a po wyrazie "Sejmu" - wyraz "Senatu",
b) w pkt 8 wyrazy "wymienione publikacje podlegają jednak kontroli wstępnej, w celu zapobieże
nia ujawnieniu wiadomości, o których mowa w
art. 2 pk't 5" skreśla się,
c) pkt 13 otrzymuje brzmienie :
,,13) wznowienia publikacji wydanych w Polsce
Ludowej, które już uprzednio uzyskały zgodę na druk,"
d) pkt 20 otrzymuje brzmienie:
,,20) publikacje bibliograficzne oraz dane bibliograficzne";
4) art. 16 otrzymuje brzmienie:
"Art. 16. 1. Okręgowy urząd może zakazać rozpowszechniania określonego numeru czaso-

4.

5.

5) art. 19

pisma zagranicznego lub książki ~ydanej
za granicą, filmu lub zapisu niagnetycz~
nego albo innej publikacji, jeżeli ich
treść narusza przepisy ustawy.
.
Biblioteki naukowe oraz biblioteki sto":
warzyszeń twórczych i towarzystw na;ukowych mogą sprowadzać i gromadzić,
w celach uzasadnionych ich statutową
działalnością,
publikacje zagraniczne i
materiały ,
o których mowa w ust. 1.
objęte zakazem rozpowszechniania.
Prezes Głównego Urzędu Ceł, Minister
Edukacji Narodowej, Minister Kultury
i Sztuki oraz Sekretarz Naukowy Pol- ,
skiej Akademii Nauk ustalają wykaz
.bibliotek, o których mowa w ust. 2, ci Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Sztuki oraz Sekre,t a,r z Naukowy
Polskiej Akademii Nauk okreslają zasady przechowywania i udostępniania pu-,
blikacji i materiałów, o których mowa w
ust. 1, objętych zakazem rozpowszechniania.
Osoby fizyczne mogą sprowadzać w jednym egzemplarzu publikacje zagraniczne
i materiały, o których mowa w ust. I,
w tym również w formie prenumeraty,
objęte zakazem rozpowszechniania.
Główny Urząd
lub Główny Urząd Ceł
może wyrazić zgodę na sprowadzanie puIblikacji
zagranicznych i materiałów,
'0 których mowa w ust. 1, objętych zaka-,
zem rozpowszechniania, przez instytucje
dla ich uzasadnionych potrzeb zawodowych, naukowych lub innych.";

skreśla się.

Art. 2. Ustawa wchodzi w
Przewodniczący

Rady

Sekretarz Rady

Państwa:

życie

z dniem

ogł~zenia.

Państwo:

w z. K. Barcikowski
Z. Surowiec
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USTA WA
z dnia 30 maja 1989 r.
o zmianie ustawy Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 oraz z 1988 r. Nr 41,
poz. . 324) wprowadza się następujące zmiany: ,
1) w a,rt. 18 ust. 2 otrzym,uje brzmienie : '
,,2. Prezes Rady Ministrów powołuje, na okres 3 lat,
członków Rady Prasowej w 1/2 spośród kandyda-

J

Prawo prasowe.
tów zgłoszonych pr lez organizacje dziennikarskia
oraz w 1/2 sposród kandydatów zgłoszonych przez
wydawców i spośród przedstawicieli organów
administ'r atji państwowej, nauki, środowisk twórczych, organizacji politycznych i społecznych."
2) art., 19

skreśla

się;

I
-
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3) art 20-25

C>trzymują
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brzmienie:

"Art. 20. L Wydawaf!.ie dziennika lub czasopisma
,w ymaga reje!>tracji w Głównym Urzędzie
Kontroli Publikacji i Widowisk, zwanym
dalej "organem rejestracyjnym."
2. Wniosek o rejestrację, o której mowa w
ust. t. powinien zawierać :
1) dane podstawowe :
a) t~uł dziennika lub czasopisma oraz
'Siedzibę i dokładny adres redakcji,
b) dane osobowe redaktora naczelnego,
c) określenie podstawowego zakresu
tematycznego dziennika lub czasopisma,
d) określenie wydawcy, jego siedzibę
i dokładny adres,
2) dane informacyjne:
a) częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma, przewidywa·
ny nakład, format i z~sięg rozpowszechniania,
b) technikę druku.
3. Wydaw/lnie dziennika lub .c zasopisma
można rozpocząć, jeżeli organ rejestracyjny nie udzieli odpowiedzi w ciągu
30 dni Od dnia zgłoszenia wniosku o rejestrację .

4. W razie dokonania zmian danych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, należy zawiadomić, z wyprzedzeniem co najmniej 30
dni, organ rejestracyjny.
5. O zmianach danych, o których mowa w
ust. 2 pkt 2, należy niezwłocznie zawiadomić organ rejestracyjny.
. Art. 21. Organ reJestracyjny odmówi rejestracji. o
której mowa wart. 20, jeżeli jej udzielenie
stanowiłoby naruszenie przepisów ustawyPrawo prasowe albo prawa do ochrony na·- .
zwy istniejącego już tytułu prasowego.
Art. 22. 1. Organ rejestracyjny może cofnąć rejestrację, o której mowa wart. 20, z po.·
wodu systematycznego lub rażącego na ·ruszania przepisów ustawy - Prawo prasowe.
2. Cofnięcie rejestracji poprzedza .p isemne
ostrzeżenie ze wskazaniem stwierdzonych
uchybień oraz pouczeniem o możliwości
zastosowania tej sankcji.
.. Art. 23. Rejestracja dziennika lub czasopisma . traci
ważność :

1) w ·raz,ie niewydania dziennika lub czasopisma przez okres roku od dnia nabycia
uprawnień do ich wydawania na Czas nie
oznaczony lub przerwy w ich wydawaniu
przez dkres roku, jezeli redakcja nie. wy·
stąpiła o zachowanie rejestracji.
2) w razie

cofnięcia

rejestracji.

Art. 24. Przepisy dotyczące rejestracji dzia:łalności
prasowej nie mają zastosowania: do działal
pości antenowej Komitetu do Spraw Radia

Poz. 187
i Telewizji "Polskie Radio i TeleWizja" oraz
działalności Polskiej Agencji Prasowej
i Polskiej Kwniki Filmowej, których działal
ność regulują odrębne przepisy.

ąo

Art. 25. 1.

Redakcją

kieruje redaktor naczelny.

2. Redaktorem naczelnym dziennika lub
czasopisma może być osoba, która ma.
pełną . zdolność do czynności prawnych,
posiada obywatelstwo polskie i nie jest
pozbawiona praw publicznych.
3. Redaktorem naczelnym dziennika lub cza.sopisma nie może być osoba skazana za
.zbrodnie przeciwko podstawowym interesom politycznym i gospodarczym Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli nie upły 
nął okres 10 lat od zakończenia odbywania kary, oraz osoba skazana za występki
tego samego rodzaju, jeżeli nie upłynął
okres 3 lat od zakończenia odbywania
kary, . osoba skazana za przestępstwo popełnione z niskich pobudek, a także osob;}, która co najmniej t.r zy'krotnie była
karana za przestępstwa określone w ustawie - Prawo prasowe. Organ rejestracyjny w uzgodnieni.u z Ministrem Spraw
Zagranicznych może zwolnić . redaktora
naczelnego od wymogu posiadania obywatelstwa polskiego.
4. Redaktor naczelny odpowiada za treŚć
.przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych oraz za sprawy redakcyjne i finansowe redakcJi w granicach
określonych w statucie lub właściwych
przepisach.
5. Redaktora naczelnego powołuje i odwołuje . wydawca, organ założycielski wydawnictwa lub inny właściwy o·r gan .
6. Przy redakcji działa kolegium redakcyjne,
jeżeli statut redakcji lub właściwe prze'Pisy tak stanowią .
7. Przy redakcji może też działać rada redakcyjna (programowa, naukowa), jako
organ opiniodawczo-doradczy redaktoru
naczelnego." ;
4) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Organizację redakcji, jej linię programową oraz
zakres działania określa statut albo regulamin
Tedakcji.";
5) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
,,1. Funkcjonowanie rozgłośni oraz teJe- i radiowę
złów w jednostkach organizacyjnych innych niż
wymienione wart. 28 wymaga rejestracji w organie rejestracyjnym; do rejestracji, jej odmowy,
cofnięcia i utraty ważności stosuje się odpowiednio przepisy art. 20-23.";
6) art. 30 otrzymuje brzmienie:
"Art. 30. Główny Urząd Kontroli Publikacji i Wido. wisk jest uprawniony do kontroli przedsię
biorstw, zakładów · i urządzen poligraficznych w granicach niezbędnych do kontroli
publikacji.";

7) art. 45 otrzymuje brzmienie :
"Art. 45. Kto bez wymaganej rejestracji wydaje albo
rozpowSzechnia dziennik, ctasopiSlJIlo lulbi
-

podlega karze

wydanych przed jej wejściem w życie, podlega rejestracji
z urzędu, prowadzonej według iprze:pisów tej ustawy.
2. Do czasu rejestracji, o której mowa w ust. 1, za.moc dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie
działalności prasowej.
.
chowują

inną publikację prasową

8) art. 48

Poz. 187, 188 i 189 .
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grzywny~";

Art. 3. Ustawa wchodzi w

skreśla się.

Art. 2. 1. Działalność prasowa, prowadzona w dniu
w życie niniejszej ustawy na podstawie zezwoleń

wejścia

Przewodniczący

Rady

Sekretarz Rady

Państwa:

życie

z dniem

ogłoszenia.

Państwa:

w z. K, BaTcikowski
Z. Surowiec
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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

:z; dnia 1 c;z;erwca 1989 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie tasad tworzenia systemów
artystycznych.

skreśla się;

2) § 17

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 paż
dziernika 1985 r. w sprawie zasad tworzenia . systemów
wynagrodzeń
pracowników
instytucji
artystycznych
(Dz. U. Nr 48, poz. 249, z 1987 r. Nr 35, poz. 193 i z 1988 r.
Nr 22, poz. 157 oraz Nr 38, poz. 299) wprowadza się 11.a(stępujące zmiany:
.§ 1.

a) w ust. 1 kwotę .. 60 000 zł" zastępuje się kwotą ,,102000 zł", a kwotę ,,15000 zł" kwotą
•.44000 zł".

pracowników Instytucji

,b) w ust. 2 wyrazy "Ministrem Pracy, Płac i Spraw,
. Socjalnych" zastępuje się wyrazami "Ministrem
Praą i Polityki Socjalnej";

• Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 grudnia
1984 r. o instytucjach artystycznych (Dz. U. Nr 60.
poz. 304) zarządza się, co ;następuje :

l) w § 2:

wynagrodzeń

3) . w § 3 w ust. 6. w § 9 w ust. 3, w § 11 w ust. 2.
Iw § 12 w ust. 2, w § 16 Wj ust. 2 i w § 19 wyrazy
"Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalqych" zdstę
puje się wyrazami "Ministrem Pracy i Polityki
Socjalnej".
,§ 2.
szenia z

Rozporządzenie
mocą

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

od dnia 1 kW'ietnial989 r.

Prezes Rady Ministrów: M. F. Rakowski
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 8 maja 1989 r.
w sprawie

szczegółowych

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia sZkÓł I wypadków, w których
moina zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego' wykształce~la.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z. dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3. poz. 19. Nr 25.
poz. 187 i Nr 31, poz. 214. z 1983; ir. Nr 5. poz. 33. z 1988 r.
Nr 19. poz. 132 i z 1989 r, Nr 4. poz. 24) oraz art. 10 pkt l
ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U.
Nr 34, poz. 181, z 1988 r. Nr 19. poz. 132 i Nr 41, poz. 324
i z 1989 r. Nr 6, :poz. 33) zarządza się, co następuje :
§ 1. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i innych placówkach oświatowo
-wychowawczych, o których mowa wart. 3 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25. ,poz.18? i Nr 31, poz. 214,
z 1983 r. Nt 5. poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 d z 1989 r.
Nr 4, poz. 24); z uwzględnieniem § 2...:c..12,posiada osoba,
która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyż
szych o kierookuzgodnym z nauczanym przedmiotem lub
rodzajem prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Przez przygotowanie pedagogiczne rozumie się :
,s tudiów wyższych na kierunku i specjalności kształcącej nauczycieli,
2·) ukończenie studiów wyższych na innych kierunkach
i specjalnościach oraz jednej z niżej wymienionych
form przygotowania pedagogic'znego:
al studium pedagogiczne,
,b) międzywydziałowe studium pedagogiczne,
-e) Studium Dos'k onalenia Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich,
.d) studium podyplomowe dla nauczycieli,
e) inna forma .przygotowania do pracy w zawodzie
nauczyciela, organi'zowana w systemie dokształca
nia i doskonalenia zawodowego naUCZYCieli i nauczycieli akademickich.
2.

1)

ukończenie

3. Przez zgodność kierunku studiów wyższych z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
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rozumie się nauczaniete~o 'p rzedmiotu lub prowadzenie
zajęć w wymiarze równym co najmniej połowie obowiąz
kowego wymiaru zajęć nalIczyciela.

4. W przypadku gdy liczba godzin

okreśFonego

przedmiotu nauczania, wynikająca z planu nauczania w danej
szkole, jest mniejsza od połowy obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela - warunek zgodności kierunku studiów
. z nauczanym . przedmiotem jest spełniony, jeżeli nauczyciel realizuje wszystkie godziny tego przedmiotu.

-

Poz. 189

sie pedagogiki lub .p sychologii, a ponadto posiada co najmniej trzyletni staż pracy nauczycielskiej.
§ 9. 1. Kwalif'ikacje do prowadzenia za]ęc wpla'cówkach opiekuńczo-wychowawczych posiadaosoba,któTa legitymuje się dyplomem ukoń~zenia studiów wyż
szych o kierunku pedag'ogika. psychologia lub profilaktyka i resocjalizacja ze specjalizacją wychowawczą:

2. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w domach '
dziecka dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat posiada również
osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów
'§ 2. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznowyilszych o kierunku wychowanie przedszkolne, a ponad-wychowawczych w przedszkolach i innych placówkach to ukJończyła studium pedagogiczne z zakresu opietki nad
przedszkolnych posiada również osoba, która legitymuje . dzieckiem.
się dyplomem ukończenia studiów wyższycł~ o dowolnym
,3. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w świetlicacłl
kierunku oraz posiada przygotowanie pedagogiczne okreszkół podstawowych posiada również osoba, która legiślone w §1 ust. 2 pkt 2, a 'p onadto ukończyła studium
przedmiotowo-metodyczne z zakresu wychowania przed- tymuje się dyplomem ukończenia . studiów wyższych dowolnego kierunku i ponadto ukończyła studium pedagoszkolnego.
giczne w zakresie opieki nad dzieckiem.
§ 3. Kwalifikacje do nauczani.a w szkołach podstaI§ 10. 1. Kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia
wowych posiada również osoba, która legitymuje się zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach kształ
dyplomem ukończenia studiów wyższych o dowolnym kie- cenia specjalnego posiada osoba, która legHymuje się
runku oraz posiada. przygotowanie pedagogiczne określo dyplomem ukończenia studiów wyższych o kierunku pene vi § 1 ust. 2 pkt 2, a ponadto ukończyła studium dagogika specjalna i specjalności nadającej kwalifikacje
przedmiotowo-metodycme w zakresie przedmiotp, którego d,o pracy w określonym typie placówki kształcenia i wybędzie nauczała.

Kwalifikacje do nauczania w liceacą ogólnooraz przedp,.iotów ogólnokształcących w
szkołach zawodowych i policealnych posiada osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w § 1
UISt. 1-4, a ponadto uzyskała stopień naukowy lub tytuł
zawodowy magistra.
§ 4,

kształcących

§ 5. Kwalifikacje do nauczania przedmiotów artystycznych lub prowadzenia zajęć o tym charakterze posiada również osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne do nauczania tych przedmiotów lub prowadzenia
zajęć w szkołach artystycznych, określone w odrębnych
przepisach.

6. Kwalifikacje do ną.uczania przysposobienia
obronnego posiada również osoba, kJtóra legitymuje się
dyplomem ukończenia studiów wyzszych i: spełnia wymagania kwalifikacyjne w zakresie dowolnego przedmiotu
nauczania lub zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz
użyskała stopień oficera , ch'orążego, podoficera rezerwy
lub tytuł podchorążego rezerwy.
.§

chowania specjalnego.
2. Kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w placówkach kształcenia
specjalnego posiada również osoba, która legitymuje się
dyplomem ukJończenia studiów wyższych o dowolnym
kierun'ku i specjalności nauczycielskJej,a ponadto ukoń
czyła studia podyplomowe ,bądź 'inne dające kwalifikacje
w za1kofE!sie pedagogiki specjalnej.
.
§ 11. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego posiada również osoba,
która legitymuje się dyplomem ukończenia 's tudiów wyż
szych 'o kierunku pedagogika i specjalności pedagogika
kulturalno-oświatowa.

§ 12. 1. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć bibliotekarskich w bibliotekach szkolnych posiada również osoba,
która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów Wyt.szych i spełnia wymagania kwalifikacyjne w zakresie dowolnego ' przedmiotu nauczania oraz ukończyła pedago- '
giczne studium bibliotekarskie.

2. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w bibliotekach
pedagogicznych posiada również osoba, która legitymuje
§ 7. 1. Kwalifikacje do nauczania teoretycznych
się dyplomem uk0ńczenia studiów wyższych dowolnego
przedmiotów zawodowych oraz prowadzenia praktyczne i kierunku i specjalności nauczycielskiej oraz ukońqyła
nauki zawodu w szkołach zawodowych (w tym również studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i inw pedagogicznych studiach technicznych) posiada osoba, . formacji naukowej.
która s'pełnia wymagania kwalifikacyjne określone w § l
§ 13. W szkołach i placówkach, o których mowa w
' Jst. 1-4, użyskała stopień naukowy lub tytuł zawodowy
magi1s tra 'lub ' Inżyniera oraz ukończyła kurs z zakresu § 2, 3, 7 i 11, stanowisko nauczyciela może zajmować
osoba nie mająca wyższego wykształcenia, która posiada
,bezpieczeństwa i higieny pracy.
kwalifikacje określ,one w § 14-19.
, 2. Kwalifikacje do nauczania metodyki praktycznej
nauki zawodu w pedagogicznych studiach .technicznych
§ 14. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno, posiada: osoba wymienione. w ust. 1, która poslaua po- -wychowawczych w przedszkolach i innych placówkach
nadto co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku przedszkolnych posiada osoba, która ukończyła studium
nauczyciela praktycznej nauki zawodu.
wychowania przedszkolnego. studium nauczycielskie o kierunku wychowanie przedszkolne lub inną szkołę kształ
§ 8. Kwalifikacje do nauczania przedmiotów pedagocącą nauczycieli przedszkoli, nie będącą szkołą wyższą.
gicznych w szkołach kształcących nauczycieli, nie będą
I§ 15. 1. Kwalifikacje do nauczania w klasach I'7"'III
cych szkołami wyższymi, posiada osoba, która uzyskała
. szkół podstawowych posiada osoba, która ukończyła
stopień naukowy lub tytuł zawodowy magistra w zakre-
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.§ 18. Kwalifikacje do , prowadzenia zajęć bibliotekarskich W bibliotekach szkół podstawowych i zasadniczych
szkół zawodowycl;l posiada osoba, która uzyskała świa
dectwo dojrzałości liceum bibliotekarskiego lub dyplom
policealnego studium bibliotekarskiego, a ponadto ukoń
czyła bibliotekarskie studwm pedagogiczne.

studium nalj.czycielskie lub inną szkołę kształcącą nauczycieli, nie będącą s'zkołą wyższą, o kienmku nauczanie
początkowe.

2. Kwalifikacje do nauczania określonego przedmiotu w klasach IV-VIII szkół podstawowych posiada osoba,
która ukończyła studium nauczycielskie lub inną szkołę
§ 19. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowakształcącą nauczycieli, nie będącą szkołą wyższą, o kie~
, nia fizycznego w przedszkolach, szkołach podstawowych
runku zgodnym z nauczanym przedmiotem.
i placówkach wychowania pczaszkolnegoposiada osoba,
3. Do osób, o których mowa w ust. 2, przepisy § 1
która uzyskała świadectwo dojrzałości i stopień in:s truktoust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
ra sportu, uzyskany według zasad ' określonych odrębny
mi .p rzepisami, a ponadto ukończyła odpowiednią formę
§ 16. Kwalifikacje do nauczania przysposobienia
przygotowania pedagogicznego, organizowaną w systemie
obronnego posiada osoba , która , uzyskała świadectwo doj- dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
rzałości 'i stopień wojskowy oficera, chorążego lub podoficera rezerwy lub tytuł podchorążego rezerwy, a po § 20. Nauczycieli, którzy do dnia wejścia w życie
nadto ukończyła studium pedagogiczne z zakresu wycho- rozporządzenia spełniali wymagania kwalifikacyjne na
podstawie dotychczasowych pr2;episów oraz uzyskaIa miawania obronnego.
nowanie, uznaje się za posiadających kwalifikacje ' w rozumieniu przepisćtw niniejszego rozporządzenia.
§ 17. Kwalifikacje do prowadzenia praktycznej nauki
zawodu posiada osoba, która :
§ 21. Warunki fizyczne i zdrowotne, niezbędne do
1) ukończyła pedagogiczne studium ' techniczne odpowykonywania zawodu nauczyciela, spełnia osoba, którił
wiedniego kierunku lub studium nauczycielskie śred przed nawiązaniem stosunku pracy przedstitwiła - we:nich szkół medycznych albo
dług zasad określonych w odrębnych przepisach zaświadczenie zakładu społecznego służby zdrowia, stwier2) posiada świadectwo dojrzałości technikum odpowiedniego kierunku i przygotowanie pedagogiczne uzyska- dzające posiadanie tych wa,r unków.
ne w systemie dokształcania i doskonalenia nauczy§ 22. Traci moc rozporządzenie Ministra Oświaty
cieli oraz ukończyła kurs z zak.resu bezpieczeństwa
i
Wychowania
z dn~a 24 sierpnia 1982 r. w sprawie szcze'i higieny pracy, a ponadto odbyła co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku robotniczym w za- gółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
wodzie, którego będzie nauczać, bądż posiada tytuł ok,reślenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyzszego wykształcenia
robotnika wykwalifikowanego lub mistrza, albo
(Dz. U. Nr 29, poz. 206).
3) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać , przygotowanie pedagogiczne, uzyskane w sy§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
stemie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, i co, szenia.
najmniej oś mioletni staż pracy w określonym zaMinister Edukacji Narodowej : J. Fisial<
wodzie.

Opłata

za

prenumeratę

na rok 1989 wynosi: Dziennika Ustaw
do Dziennika Ustaw zł 700,-: Monitora Polskiego

zł
zł

3.200,-: załącznika
2.000,-. '
;

Reklamacje z powodu nie doręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na
piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (ul. Powsińska 69/71,
00-979 Warszawa, skrytka pocztowa 81) niezwłocznie po otrzymaniu następnego
kolejnego numeru.
Wydawca: Urząd Rady Ministrów.
Redakcja: Biuro Prawne, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3.
Organizacja druku i kolporlai: Wydział Wydawnictw, 00-979 Warszawa, ul.
ska 69/71, tel. 42-14-78 I 694-67-50.
w

Zakładach

Powslń

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady ~nlstr6w
Graficznych "Tamka", Zakład nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3.

Zam. 0508-1300-89.

PL ISSN 0209-2123

Cena 128,00

zł ,

