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TRE$Ć: 

Poz.: 
ROZPORZĄDZENIA: 

432 - Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 października 1991 r. w sprawie zasad, jakim powinny 
odpowiadać postanowienia regulaminu studiów uczelni państwowych nie spełniających wymagań 
określonych wart. 12 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym . 1329 

433 - Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 

nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia . 1330 

434 - Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie zasad korzystania ze środków łączności 
telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne i organizacje międzynarodowe 1332 

435 - Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia terminów, po których upływie 
doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony 1334 

436 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 
i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich . 1334 

437 - Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1991 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania 
świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na 
zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy Policji , 
Urzędowi Ochrony Państwa lub Straży Granicznej. 1335 

438 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia 
urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów 
morskich 1338 

439 - Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. 
w sprawie warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach 
wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych ze świadczeń służby zdrowia 
resortu spraw wewnętrznych . 1338 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 2 października 1991 r. 

Nr 98 

w sprawie zasad, jakim powinny odpowiadać postanowienia regulaminu studiów uczelni państwowych nie 
spełniających wymagań określonych wart. 12 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym. 

Na podstawie art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 
1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do: 

1) uczelni państwowej, która zatrudnia na podstawie mia
nowania mniej niż sześćdziesięciu nauczycieli akademi
ckich posiadających tytuł naukowy lub w której mniej 
niż połowa podstawowych jednostek organizacyjnych 
ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego, 

2) państwowej uczelni artystycznej, która zatrudnia mniej 
niż dwudziestu nauczycieli akademickich posiadających 
tytuł naukowy. 

§ 2. Regulamin studiów powinien zawierać określenie 
praw i obowiązków studenta oraz uczelni, a w szczególności: 

1) określenie czasu trwania roku akademickiego, 

2) ustalenie terminu i sposobu podawania do wiadomości 
planów studiów i rozkładów zajęć, 

3) określenie zasad i warunków odbywania studiów wed
ług indywidualnego planu i programu studiów, 

4) określenie trybu i zasad udzielania studentom urlopów 
od zajęć oraz usprawiedliwiania krótkotrwałej nieobec
ności na zajęciach, 

5) ustalenie zasad i trybu podejmowania przez studentów, 
poza swoim podstawowym kierunkiem, studiów na in-
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nych kierunkach lub uczestniczenia w zajęciach z dowo
lnych przedmiotów, także w różnych uczelniach, 

6) określenie zasad i trybu zaliczania zajęć , zdawania eg
zaminów (w roku, semestrze, określonego cyklu zajęć 
lub wybranych przedmiotów) oraz określenie stosowa
nej skali ocen, 

7) określenie zasad i trybu zmiany kierunku studiów, 

8) określenie warunków i trybu zal iczenia studenckich 
praktyk zawodowych oraz skutków wynikających z nie
zaliczenia praktyk, 

9) określenie zasad powtarzania studiów (roku, semestru, 
określonego cyklu zajęć lub wybranych przedmiotów), 

10) określenie trybu wyznaczania i składu komisji do przep
rowadzania egzaminu komisyjnego oraz określenie for
my tego egzaminu, 

11) zasady udzielania warunkowego zezwolenia na pod
jęcie studiów w roku lub semestrze następnym, 

12) określenie warunków i trybu skreślenia z listy studen
tów, 

13) okreś l enie zasad wznawiania studiów, 

14) określenie form i zasad wyróżniania studentów i absol
wentów, 

15) ustalenie warunków dopuszczenia do egzaminu magis
terskiego i dyplomowego oraz zasad składania tych 
egzaminów, 

16) zasady ustalania średnich ocen rocznych oraz osta 
tecznego wyniku studiów, 

17) określenie warunków ukończenia studiów. 

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

Minister Edukacji Narodowej : R. G/ębocki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 10 października 1991 r. 

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 
w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia. 

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 iNr 31, poz: 214; z 1983 r. Nr 5, poz~ 33, z 1988 r. Nr 19, 
poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 
34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423 oraz 
z 1991 r. Nr 95, poz. 425) oraz art. 10 pkt 1 ustawy z dn ia 
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, z 1989 r. Nr 6, poz. 
33, Nr 34, poz. 181 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 
198 i Nr 89, poz. 517) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o: 

1) nauczycielu - należy przez to rozum ieć nauczycieli, 
wychowawców i innych pracowników pedagogicznych 
wymienionych wart. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 26 
styczn ia 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, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 
35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, 
poz. 206 i Nr 72, poz. 423 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 
425), 

2) przygotowaniu pedagogicznym - należy przez to rozu
mieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psycho
logii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej nauczanych 
w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia 
i praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 
270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych prak
tyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 
godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego 
świadczy dyplom (zaświadczenie) szkoły wyższej albo 
świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego prowa-

dzonego przez zakład kształcenia nauczycieli lub Cent-
Y. ralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 

3) kierunku (specjalności) studiów zbliżonym do naucza
nego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć - na
leży przez to rozumieć kierunek (specjalność) dający 
dostateczną wiedzę merytoryczną z ich zakresu; o zgod
ności lub zbliżeniu kierunku (specjalności) studiów 
z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych 
zajęć decyduje organ zatrudniający , 

4) zakładzie kształcenia nauczycieli - należy przez to 
rozumieć kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kole
gium języków obcych, studium nauczycielskie i pedago
giczne studium techniczne. 

§ 2. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy
ciela w: 

- zakładach kształcen' ia nauczycieli , 

placówkach doskonalenia nauczycieli, 

- poradniach wychowawczo-zawodowych, 

- poradniach pedagogiczno- psychologicznych, 
- bibliotekach pedagogicznych, 

- wojewódzkich ośrodkach politechnicznych, 

- szkołach pomaturalnych, 

- szkołach policealnych, 

- szkołach średnich ogólnokształcących, 

- szkołach średnich zawodowych 

posiada osoba, która legitymuje się dyplomem ukończe
nia: 

1) studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgod
nym (lub zbliżonym) z nauczanym przedmiotem lub 




