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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 9 lutego 1991 r. 

w sprawie rozciągnięcia przepis6w ustawy o pracownikach urzęd6w państwowych na pracownik6w Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy 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, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182 oraz 
z 1990 r. Nr 20, poz. 121) zarządza się, co następuje : 

Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182 oraz z 1990 r. Nr 20, poz. 
121) stosuje się w całości do pracowników Biura Bez
pieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta Rze
czypospolitej Polskiej . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
§ 1. Przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o praco- szenia. 

wnikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 2 lutego 1991 r. 

w sprawie warunk6w, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni 
niepaństwowej . 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 
1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. O wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni nie
państwowej może ubiegać się osoba fizyczna lub prawna, 
zwana dalej "założycielem". 

§ 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie 
uczelni niepaństwowej powinien zawierać: 

1) określenie założyciela (imię i nazwisko lub nazwa osoby 
prawnej, miejsce zamieszkania lub siedziba) , 

2) nazwę uczelni, 

3) określenie siedziby uczelni, 

4) określelJie okresu, na który założyciel chce uzyskać 

zezwolenie, 

5) określenie wielkości środków majątkowych, które prze-
znacza na utworzenie uczelni, 

6) określenie źródeł i sposobu finansowania uczelni, 

7) ogólne określenie zakresu i kierunku działalności , 

8) zobowiązanie do przekazywania na potrzeby tworzonej 
uczelni środków finansowych, o których mowa w pkt 
5 i 6, 

9) krótkie uzasadnienie, zawierające również informacje 
o możliwośc iach zapewnienia kadry naukowo-dydak
tycznej i bazy materialnej na potrzeby tworzonej uczelni. 

§ 3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie 
uczelni niepaństwowej osoba prawna powinna dołączyć 
wyciąg z rejestru lub inny właściwy dokument określający 
rodzaj, zakres działalności i organy upoważnione do wy
stępowania w imieniu założyciela. 

§ 4. 1. Założyciel powinien dołączyć do wniosku o wy
danie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej 

projekt jej statutu. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli założyciel złoży 
wniosek o nadanie pierwszego statutu uczelni przez Ministra 
Edukacji Narodowej. 

§ 5 . . Osoba prawna lub osoba fizyczna zagraniczna zo
bowiązana jest do przedłożenia dokumentów (wymienio
nych w § 2 i 3) wraz z przekładem na język polski, z tym że 
dokumenty, o których mowa w§ 3, wymagają poświadczenia 
przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską 
placówkę dyplomatyczną lub urząd konsularny. 

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

Minister Edukacji Narodowej : R. Glębocki 


