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3) działalności naukowo-badawczej w zakresie określo
nym w pkt 1. 

§ 3. 1. Słuchacze Wydziału Porządku Publicznego 
Akademii Spraw Wewnętrznych z dniem utworzenia Wyższej 
Szkoły Policji stają się - za ich zgodą - słuchaczami tej 
szkoły. 

2. Słuchacze Wydziału Bezpieczeństwa Państwa Aka
demii Spraw Wewnętrznych mogą być przyjęci do Wyższej 
Szkoły Policji, jeżeli zostali przyjęci do służby w Policji. 

3. Słuchaczom, o których mowa w ust. 1 i 2, dotych
czasowy okres studiów zalicza się odpowiednio. 

§ 4. 1. Otwarcie likwidacji Akademii Spraw Wewnętrz
nych nastąpi z dniem 1 października 1990 r., a zakończenie 
działalności uczelni - z dniem 31 marca 1991 r. 

2. W okresie likwidacji powinny być zakończone wszys
tkie prace związane z procesem kształcenia słuchaczy Wy
działu Polityczno-Prawnego i przyznaniem tytułu magistra. 
Przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3. Absolwentom Akademii Spraw Wewnętrznych, któ
rzy do dnia 31 marca 1991 r. ukończą studia w tej uczelni, 
wydaje się dyplomy stwierdzające ukończenie studiów i n-a
danie tytułu magistra określonej specjalności. 

§ 5. 1. Stosunki pracy z cywilnymi nauczycielami 
akademickimi oraz innymi pracownikami Akademii Spraw 
Wewnętrznych zostaną rozwiązane do dnia 31 marca 
1991 r. 

2. Z cywilnymi pracownikami mianowanymi stosunki 
pracy rozwiązuje organ, który był uprawniony do ich miano
wania, a z pozostałymi pracownikami - komendant Akade
mii Spraw Wewnętrznyc~ . 

§ 6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 
sierpnia 1972 r. w sprawie utworzenia Akademii Spraw 
Wewnętrznych (Dz. U. Nr 34, poz. 233). 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 września 1990 r. 

w sprawie sposobu przejęcia przez Skarb Państwa majątku Akademii Nauk Społecznych. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 
1990 r. o zniesieniu Akademii Nauk Społecznych (Dz. U. Nr 
44, poz. 256) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Majątek znoszonej Akademii Nauk Społecznych, 
zwanej dalej "Akademią", przejmuje w imieniu Skarbu Pańs
twa Minister Edukacji Narodowej. 

§ 2. 1. Minister Edukacji Narodowej ustanowi pełno
mocnika do spraw przejmowania składników majątku zno
szonej Akademii, zwanego dalej "pełnomocnikiem". 

2. Pełnomocnik: 

1) sporządzi w terminie do dnia 30 września 1990 r.: 
a) bilans na dzień zniesienia Akademii (zestawienie 

składników majątkowych oraz wierzytelności i zobo
wiązań), 

b) plan finansowy kosztów znoszenia Akademii , 

2) zapewni sporządzenie odpowiedniej dokumentacji 
przejęcia składników majątku, 

3) zapewni ochronę i utrzymanie w należytym stanie skład
ników majątku będących dotychczas w dyspozycji Aka
demii do czasu przekazania ich Ministrowi Edukacji 
Narodowej, 

4) dysponuje, zgodnie z planem finansowym znoszenia 
Akademii, środkami finansowymi znajdującymi się na 
rachunku Akademii i przeznaczonymi na jej zniesienie 
oraz etatami w ilości określonej przez Ministra Edukacji 
Narodowej. 

3. Bilans i plan, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 
zatwierdza Minister Edukacji Narodowej po porozumieniu 
z Ministrem Finansów. 

§ 3. Czynności związane z przejmowaniem majątku zo
staną zakończone do dnia 31 marca 1991 r. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 3 września 1990 r. 

w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz ustalenia ich siedzib 
i obszarów właściwości. 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. - Prawo ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198 i Nr 53. poz. 306) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Tworzy się następujące sądy apelacyjne oraz ustala 
ich siedziby i obszary właśc iwości : 

1) Sąd Apelacyjny w Katowicach dla województw: biels
kiego, częstochowskiego i katowickiego, 


