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UCHWALA RADY PAŃSTWA 

z dnia 9 sierpnia 1979 r. 

w sprawie zmiany w skJaózie Rady Ministrów. 

Na wniosek Prezesa Rady Ministl'ów Rada Państwa na podstawie ar t. 37 
us t. 2 Kons tytucji Pol~kiejRzeczypospoli tej Ludowej od\.vo'luje Andrzeja 
Szozdę ze stanowiska Ministra Energetyki i Energii Atomowej , po\\'olując na 
t o st anowisko Zbigniewa Bartosiewicza. 

Przewodniczący Rady Pańsl wa : II. J(1iJloil.~l(i 

Sekretarz Rady Pal1stwa: L Slasiali 
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UCHWALA Nr 111 RADY l\HNISTROW 

z d11ia 19 lipca 1979 r. 

\'V sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych 
do placówek naukowych. 

\V celu stworzenia warunków do przenoszenia, zgod
nie z potrzeba mi gospodarki narodowej, nauczycieli aka
demickich i pracowników naukowo-badawczych, na pod
stawie al't. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24; 
poz. 141 i z 1973 r. Nr 16, poz. 91) Rada Minislrów po po
rozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodo\vych 
uch wala, co nas tępuje: 

2, Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 
w porozumieniu z Ministrem Pracy, Plac i Spraw Socjal
nych na wniosek zainteresovJanych ministrów (kierowni
ków urzędów centralnych) ok(eśla corocz~ie obsz,u'y i [()
dzaJe placówek, w których Wyslr;puje niedobór kadr nau
kowych. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
. § L 1. Przepisy uchwały dotyczą pracowników podej

mujących pracę na czas określony lub - na pods tawie 
przeniesienia - na stale w placÓwkach n aukowych poło
żonych na obszarach, na których występuje niedobór kadr 
naukowych. 

l) pracowniku - rozumie się przez to nauczydela aka
demickiego lub pr<Jcowńika naukowo-badawczegu ze 
s topniem naukowym doktora habilitowanego lub do
ktora, zatrudnionego na st a nowisku profesora, docen
ta lub na innym stanowisku, 
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2). placówce naukowej r ozumie si t;' pr zez \.0: 

a) szkolę wyższą, 

h) placówk~ nauk o\.\' ą Po]sk; cJ Akadenl ii N;n,k, 

c) instytu t naukowo-badawczy , 

d) inną jednostkę 0l:ga niz2cy.! ną nie będą·ą in "f yt ll
tEm, 'a provvad"l ą lub kOOl·oy nu.A~: ą prace nauk o
wo-badawczE', OK l'eś ) C))) ' ! w t!'yble !)l'zewid ~ i;;n y m. 

wart. 42 usi ,i\vy z dnia 17 lUleg t) HliH l'. o;r:;,;ty
tutClch r;aukowo-·b.dawczych (DL. U. Z 19'15 r. ' Nr 7, 
poz. 41). 

§ 3. 1. Placó\vxa n~4 u.1{(I \Ą.;c1 zatrudnła) ąca prCl co \v n jk:l 
n:l wniosek placówki ;1C! uk owej, w której pracowni k ma 
podją ć' pl'CiCę, uzgodn iony z pi'acown i kier.) moze wy r ,lz i ć 

zg'odę na podjęcie pra cy przez pnl cu\~ ni ka w tej plur:;jwce 
na ckres 3 la t. 

2. Plac • .'lwka n:l.uko\VatC;o<1nldniają~ a pracow ni ka , wy
rCl i. ' ljąc zgodę na p"dj'~cie przez pn icliwnika pracy w in
n e j phlCÓWCe n,wkov\·e..l na olues 3 lat ,. udziela mu na leD 
okres urlopu bezplćil nEgo. 

3. P f3CO\vnik Z;Jt "l. ~dn)·nHy na ~1 ano"visku prof"es,)!'a 
zwycz:Jjnego, proi'Có.O l"d nadzwyczajnego Jub dOCel1lC1 mt);~e 

pod . , ąć pracę w try bie okre~knyrn \II ust. l i 2 za zgoc~ ą 
wja :~cJ\v ego ministra (l,i erow D: J, a urzędu cent r alnt'g')). 

§ 4. Placóv,tka ł1<Ju l,owa, w której pracown;k pod ej
muje prClcę zgodni e z pt'Lepisam i § 3, zav·/icr3 z nim umo
wę o pracę na czas okreslony, obejm u,;ący okres udzieJo
n('go, mu ur lopu b~·zpl<ł' nego. 

§ 5. 1. P racownikowi, o którym mow a w § 3, pGd ej
mującemu pracę poza miejl'cem pobytU stałego, ~rLy~)lu

guje: 

l) doda tek za rO:;:];1"ę w wysokości 900 .z! miesiqcLnie, 

'2) zwrot kosztów pi zejazdi.l raz w miesiącu z miejsco
wości będącej sied zibą pbcówki zatrudn i a j ącej do 
mIe jSCa pobytu sialego w WYS0K osci okre;;lcnej w 
przepisach o podróż.a~h sJu),bowych, 

3) zakwat.erowan ie w lokalu pOZOS1<cijącym w dy~pozy cj i 

placówki 2.atrudnin.iilcej. 

2. Okres urlopu bez.płatnego, o którym mowa w § 3 
ust 2, wlicza się pracowni kowi clO okresu zatrudnienia , cd 
którego za leż ą w8zelk i e upraw nien ia wyn i kające ze stosun
kll pracy '\'1 placów ce nclUkowcj, która tego urlopu udzie
l ila. 

§ 6. 1. Pracownikowi przenoszonefnu na sta l.e do 
p racy w inn ej plllcówce n aukowej na .lej wniosek, pla
cówka la obowiązana j e~t zapev,mić · mieiizkanie odpowied
nie do s tanu rodzinnego. 

2. Do czasu przyazielen;a p racownikowi mieszkan :a 
plnców ka naukowa, do której pracownik zost.a ł pl'z~ niesjc

ny, obow iązana jest za zgodą pracownika przydziel i ć mu 
lok~l pozostający w jej dyspozycji. 

3. Jeżel i placówka naukowa. do której pracownik zo
stał przeniesiony, nie posiada . w swej dyspozycji lok ali, 
·októrycb mowa w ust. 2, moze zapewnić pracownikowi 
. ,PQkój w hotelu Jub w kwaterze prywa tnej · przez okr es 
nie prz€ki'aczający 2 miesięcy i pokrywać koszty z tFU 
związane. 

4. Przepi śy ust. ]-3 nie doty('zą nauczycieli akade
mick ich prze noszonych na sta le do pnjcy w innej placów
ce. fl ClUkGwej , kióry..ch uprawnienia regu l u j ą przepisy us ta
wy z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta praw i obowiąz

k ów nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1973 r. 
Nr 12, ppz. 89 i z 1977 1'. Nr 11, p oz. 43). 

§ 7. Tworzy si ę fundu sz pla nowego rozmieszczenia 
nauczycieli a kademickich 'i pracowników naukowo-bada w 
cLych; z\'lany dalej ,,fund uszem", w fo r mie limitu kredytu 
bank owego będącego w dyspozycji Ministra Nauki, Szkol
nictw a \Vyższego i Techniki · VII wysoko':;c:i d o 20 mln z ł 

rllcznie 'IN la tach Hi79-1 9S5. 

§ 3. 1. Fund u<.z przeznaczony jes t na ud zielemie po
mocy t'inanso\veJ na za gospodarowanie tym pracownikom, 
k.tór zy w okresie od dnia l październ ij,a 19'1!ł r. przeni o'.ą 

~ję na stale do pracy w plac0wce na u kow ej, o ~tórej m o
wa ' w § 1 ust . 2. 

2. Pomoc L n,m sowa z funduszu mlzidana jest w for
mie }; ~'edyt u ban kOINego na okres 7 laL 

3. Kredy t bankowy m e że: być vdzie lon y w wysoko~ci 
. 60 tys. ,, 1. 

§ G. 1. Kredyt u bankowego udzi e la pracownik()\v i 
wJ,!ściwy oddzial Na rod 'Jwcgo Ba nku Polskiego na pod
staiN ie zlecenia Minis-tra Nauki, SZKGln ici wa Wyższego 

TechDlkL Udzielenie kredyt u ni e wy maga por~'czy cielj. 

2, Zlecen ie na udzieknie kredy tu ban kowego wyda je 
M ini stf:'f Na uki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki na wnio
~ek zainteresowanego pracowni ka. 

3. Splata kredytu ulega zawieszeni u na olues 7 la t 
z uw~.gl .;dnieniem przepisów § 11. 

§ 10, l. Kred yt bankow y potllega umor zen iu , jeżeli 

kredytobiorca przepracuje \V placówce nauk.owej, do któ
rej ZG.';t.a l przeniesi ony na stale, co najmniej 7 lat, licząc od 
da ty c trzymania kredy tu. 

2. Umorzenie udzielonego kredytu nast~puje na wnio
sek k.redytobiorcy po stwierdzeniu przez Ministr a Nauki, 
Szk oln ictwa Wyższego i Teehniki, że warunki określone 

w ust. 1 zostały spełnione. 

§ 11. 1. Jeżeli kredytobiorca nie speł ni warunku 
okresloDego w § 10 ust.. 1, udzielony kredyt staje się na
tychmiast wymagalny i pc.-dlega spłacie wraz z odsetkami 
w wysokości 12v/o rocznie. 

2. O powstaniu okoliczności powodujących natychmia
stową wymagalność udzielonego kredyt u bankowego p la
cówka naukowa, w której pracownik podjął pracę, zawia
damia bezzwłoczn i e właściwy oddział Na rod owego Banku 
Polskiego oraz Minist.ra Nauki, Szkolnictwa Wyższego 

TH'hniki. . 

§ 12. Minister Finansów dolwna refund3cji Narodo
wemu Bankowi Polskiemu kwoty Um0fZOn€go kredytu 
z budżetu centralnego wraz z oprocel) towaniem w wyso
kości S')/o rocznie. 

§. 13 . . Uchwata v;chodzi w 2.ycie z dniEm 1 paździer

nika 1979 r. 

. Prezes Rady Ministrów: P. Jcuoszewicz 


