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Art. 2. 

Polski Uniwersytet na Obczyźnie otrzymuje prawo 
używania godła państwowego. 

Art. 3. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Minis
trowi dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie. 
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Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1952 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
(-) August Z(JJleski 

Prezes Rady Ministrów 
( - ) Roman Odzierzyński 

Minister dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie 
<-) Zygmunt Rusinek 

Częsc II 
DZIAŁ URZĘDOWY 

Powołanie członków Rady N arodowtj . . . . . , .. , . . . . .. 
Powołanie członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego . .. ... .. . . .. 

Str. 31 
Str. 31 
Str. 32 Powołanie Głównej Komisji Rewizyjnej Skarbu Narodowego ... . . . . .. 

Zarządzenie Ministra dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie o zatwierdzeniu statutu Polskiego Uniwersy-
tetu na Obczyźnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. :~i 

DZIAŁ URZĘDOWY 

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NARODOWEJ R.P. 

N a mocy Art. 5 ust. ( 1) Dekretu Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Ra
dy Narodowej Rzeczyipospolitej Polskiej Prezydent 

Rzeczypospolitej powoła! na członka Rady Narodowej 
R.P. w dniu 3 grudnia 1952 r. 

Juliana MALINOWSKIEGO z Londynu. 

POWOŁANIE CZŁONKÓW GŁÓWNEJ KOMISJI 
SKARBU NARODOWEGO 

Na podstawie Art. 10 i 8 punktu la Dekretu Prezy
denta R.P. z dnia 14 października 1949 r. o utworze
niu Skarbu Narodowego - Rada Narodowa R.P. na 
posiedzeniu w dniu 24 maja 1952 r. dokonała wyboru 
na członków Głównej, Komisji Skarbu Narodowego: 

Gen. dvw. ANDERSA Władysława 
KUNCEWICZA Jerzego 

Dr. NOW AKOWSKIEGO Zygmunta 

OKULICZA Kazimierza 

Gen. bryg. PODHORSKIEGO Zygmunta 

oraz na posiedzeniu w dniu 29 listopada 1952 r.: 

Inż. KAZIMIERSKIEGO Jana 

MURA WSKIEGO Mariana 

PODOSKIEGO Bohdang, 

N a podstawie Art. 8 pkt. 1 b. Dekretu z dnia 14 paź
dz;iernika 1949 r. o utworzeniu Skarbu Narodowego 
Prezydent R.P. powołał na ,członków Głównej Komisji 
Skarbu Narodowego postanowieniem z dnia 25 paź

dziernika 1952 r.: 

Ks. dziek. BRANDYSA Jana 
Gen. dyw. KARASZEWICZ-TOKARZEWSKIEGO 

Michała 

Inż. WORONOWICZA Leona 

Na podstawie Art. 8 pkt. 4. Dekretu Prezydenta 
R.P. z dnia 14 października 1949 r. o utworzeniu Skar
bu Narodowego Główna Komisja Skarbu Narodowego 
na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 1951 roku koopto
wała na członków Głównej Komisji Skarbu N arodo
wego: 
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Doc. dr. LANCKOROŃSKĄ Karolinę 
Płk. dypl. SIELECKIEGO Tadeusza 

(zmar 7 września 1952 r.) 

na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 1952 r.: 

Gen. dyw. dr. KUKIELA Mariana 

i na posiedzeniu w dniu 29 października 1952 r.: 

Mjr. mgr. LISA Stanisława 

Kpt. SOBONIEWSKIEGO Stefana. 

W związku z powyższymi zmianami skład G.ównej 
Komisji Skarbu Narodowego w dniu 31 grudnia 1952 
r. jest następujący (w nawiasie data starszeństwa 

wyboru, powołania lub kooptacji): 

Z wyboru Rady Narodowei R.P.: Gen. dyw. 
ANDERS Władysław (24. 5. 1952), Ks. prał. CIEŃ

SKI Włodzimien; (4.6.1951), DOŁĘGA-MODRZEW
SKI Stanisław (4. 6. 1951), Minister HRYNIEWSKI 
Jerzy (4.6.1951), Inż. KAZIMIERSKI Jan (29. 11. 
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1952), KUNCEWICZ Jerzy (24. 5. 1952), MURAW
SKI Marian (29. 11. 1952), Dr. NOW AKOWSKI Zyg
munt (24.5.1952), OKULICZ Kazimierz (24.5.1952), 
Prof. PASZKIEWICZ Henryk (4. 6.19.52), Gen. bryg. 
PODHORSAI Zygmunt (24. 5. 1952), PODOSKI Boh
dan (29. 11. 1952). 

Z nominacii Prezydenta R.P.: BALIŃSKI-JUN
DZILŁ Jan (27.6.1951), Płk. dypl. BIELIŃSKI Adam 
(27. 6. 1951), Ks. dziek. BRANDYS Jan (25. 10. 
1952), Gen. dyw. KARASZEWICZ-TOKARZEWSKI 
Michał (25. 10. 1952), Gen. broni SOSNKOWSKI Ka
zimierz (27. 6. 1951), Inż. WORONOWICZ Leon (25. 
10. 1952). 

Kooptowani: Gen. dyw. dr. KUKIEL Marian (20. 
6. 1952). Doc. dr. LANCKOROŃSKA Karolina (13. 
12. 1951), Mjr. mgr. LIS Stanisław (29. 10. 1952), 
Kpt. SOBONIEWSKI Stefan (29. 10. 1952). 

Z urzedu: Kierownik Ministerstwa Skarbu, Prezes 
Rady Ministrów Gen. bryg. dr. ODZIERZYŃSKI Ro
man, Minister dla Spraw Obywateli Polskich na Ob
czyźnie RUSINEK Zygmunt. 

POWOŁANIE GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ 
SKARBU NARODOWEGO 

Dnia 29 listopada 1952 r. Rada Narodowa R.P. na 
podstawie Art. 11 p. (1) Dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 14 października 1949 r. o utworze
niu Skarbu Narodowego dokonała wyboru Głównej Ko
misjj Rewizyjnej Skarbu Narodowego w następującym 
składzie: 

Prof. BRZESKI Tadeusz 
GRUBIŃSKI Wacław 

Prof. JUNDZIŁŁ Zygmunt 
Dr. SURZYŃSKI Leon 
Dr. SZURLEY Stanisław. 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA DLA SPRAW OBYWATELI POLSKICH NA OBCZYŹNIE 
z dnia 1 września 1952 r. 

o zatwierdzeniu Statutu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie 

Na podstawie Art. 54 ust. (4) ustawy z dnia 15 mar
ca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz. U.R.P. Nr. 1. 
poz. 6. z 1938 r.) Z..'l.twierdzam załączony statut Polskie
go Uniwersytetu na Obczyźnie jako prywatnej szkoły 
akad~mickiej. 

Minister dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie 
(-) Z11omunt R~inek 
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Załącznik 

STATUT 
POLSKIEGO UNIWERSYTETU NA OBCZYŹNIE 

§ 1. Polski Uniwersytet na Obczyźnie (w skrócie 
P.u . .1.~.0.J z si~azibą w LOnaynie Jest prywamą 
SZK01ą, a.KaC1em1CKą. 

§ 2. z.aaan11::m .t'.U . .1.~.v. jest: 
aJ prowacucn1e naut::t.ama na poziomie akade

micJum, ze s:t.ez1::go,nym uwzg1ęun1en1em s.m
diow Języ.1wwycn i nIBtorycznyt:n .t'O!:;Ki; 

b) pizygotowanie pracowników naukowych; 
c) urzą,azanię kursów i wyk1aaów w cem popu

laryzacJi wiedzy. 
§ 3. P.U . .N.0. ma prawo: 

a) naaawac SLopnie naukowe, niższe wyższ<ł; 

b) przt:prowaa:t.ac hab111 tac Je ; 
c) powoiywać proresorów zwyczajnych, nad

zwyczajnych i tytu1arnych; 
d) naaawac honorowe stopnie naukowe. 

§ 4. l'.U . .N.O. ooeJmuJe Wyazia1 Humanistyczny i 
Kom1sJe Wye1z1a10we (~ 14), powoływane w 
miarę potrzeby przez Senat na poastawie uchwa
ły Zebrania Ogólnego profesorów, zatwierdzo
nej przez właściwego Ministra. 

§ 5. Ję:vykiem urzędowym .i wykładowym P.U.N.O. 
jest język polski. Senat może na wniosek Ra
dy Wydziału Humanistycznego !Ub KomisJi Wy
działowej zezwolić na wykładanie niektórych 
przedmiotów w innym języku. 

A. WŁADZE AKADEMICKIE 
ZEBRANIE OGóLNE PROFESORóW 

§ 6. 
(1) Zebranie ogólne profesorów składa się z tych 

osób, które należą do składu Rady Wydziału Hu
maI!istycznego, oraz tych profesorów zwyczaj
nych i nadzwyczajnych, którzy zostali powołani 
do składu P.U.N.O. zgodnie z postanowieniami 
niniejszego statutu. Ci pośród nich, którzy ma
ją miejsce stałego zamieszkania poza siedzibą 
P.U.N.O., nie mają biernego prawa wyboru do 
władz akademickich. 

(2) Zebranie Ogólne profesorów zwołuje i przewod
niczy mu rektor. 

(3) Zebranie Ogólne profesorów uchwala swój re
gulamin. 

(4) Zebranie Ogólne profesorów wysłuchuje i roz
patruje plan działalności i su;>rawozdanie rektora 
ze stanu szkoły. 

(5) Zebranie Ogólne profesorów wybiera rektora. 
( 6) Zebranie Ogólne profesorów uchwala zmiany 

statutu P.U.N.O.; do uchwały tej wymagana 
jest większość dwóch trzecich obecnych. Zmiany 
~wymagają.zatwierdzenia właściwego ministra 
i ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. 

SENAT AKADEMICKI 
§ 7. 

(1) Senat akademicki jest naczelną władzą kolegial
ną, P.U.N.O. w sprawach naukowycn, gospodar
czych i administracyjnych. Do Senatu na!eży 
troska o zdrowie moralne młodzieży i zapewnie
nie należytych warunków dla studiów. 

(2) W skład Senatu wchodzą : rektor, dziekan i 
dwóch przedstawicieli Wydziału Humanistycz
nego, oraz trzech przedstawicieli wybranych 
prze21 tych członków Zebrania Ogólnego profeso
rów, którzy nie należą do Wydziału Humanis
tycznego. 

(3) Posiedzenie Senatu zwołuje i przewodniczy mu 
rektor. 

(4) Senat uchwala swój regulamin. 

REKTOR 
§ 8. 

(1) Rektor jest przedstawicielem P.U.N.O. na ze
wnątrz, wykonawcą uchwal Senatu, jako tez 
opiekunem i zwierzchnikiem słuchaczów. 

(2) Rektor czuwa nad działalnością władz P.U.N.O. 
celem zarpewnienia zgodnego z prawem i pra,
widlowego toku ich pracy, 

§ 9. 
(1) Rektora wybiera spośród profesorów zwyczaj

nych na okres jednego roku Zebranie Ogólne 
profesorów zwykłą większością głosów. 

(2) Ustępujący rektor może być ponownie wybrany. 
(3) Rektora zastępuje członek Senatu wybrany przez 

Senat. 

§ 10. Organem rektora w zakresie jego funkcji ad
ministracyjnych jest sekretariat, którego orga
nizację określa Senat. 

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO 
§ 11. 

(1) Obowiązkiem Rady Wydziaiłjowej jest: 
a) dbanie o dobór odpowiednich sil nauczają

cych i o ll)oziom nauczania; 
b) dbanie o odpowiedni układ programu wykła

dów i ćwiczeń oraz cwwanie nad jego należy
tym wykonaniem. 

(2) Radę Wydziałową zwołuje i przewodniczy jej 
dziekan 

§ 12. 
(1) Profesorowie zwyczajni, nadzwyczajni i dele

gat docentów stanowią Radę Wydziałową. 
(2) Rada Wydziałowa uchwala swój regulamin. 
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DZIEKAN WYDZIAŁ.U HUMANISTYCZNEGO 
§ 13. 

(1) Dziekana wybiera Rada Wyd.7.ialowa na okres 
roczny spośród profesorów zwyczajnych lub 
nadzwyczajnych zwykłą większością głosów. 

(2) Ustępujący dziekan może być ponownie wybra
nv. 

(3) Dziekana zastępuje członek Rady Wydziałowej 
przez nią wybrany. 

KOMISJE WYDZIAŁOWE 
§ 14. 

(1) Komisje Wydzial-0i.we powoływane być mogą dla. 
przeprowadzenia nominacji profesorów, habili
tacji docentów, nadawanie stopni naukowy1Ch, 

. uzupełnienia i nostryfikacji studiów. 
(2) Komis.ie Wydziałowe powoływane być mogą dla 

tych przedmiotów, które wchodziły w zakres 
Wydziałów prawa (prawno-ekonomicznych), 
Wydziałów matematyczno-przyrodniczych (fi
lozoficznych), jak również przedmiotów przy
rodniczych na innych Wydziałach polskich szkól 
akademickich przed dniem 1 września 1939. 

§ 15. 
(1) Obowiązki Komisji Wydziałowych są w zakre

sie ich kompetencji takie, jak Rady Wydziału Hu
manistycznego. 

(2) Komis.ie Wydziałowe powoływane być mogą na 
czas określon .v lub trwale. 

(3) Przewodniczącego Komisji Wydziałowej wyzna
cza Senat spośród jej członków. Przewodniczą
cy Komis.ii ma uprawnienia dziekana. 

(4) Komis.ie Wydziałowe składać się winny conaj
mnie.i z trzech członków, będących profesorami 
zwyczajnymi, nadzwyczajnymi, lub docentami 
przedmiotów określonych w § 14. (2) niniejsze
go statutu. 

B. STUDIA SPECJALNE 
§ 16. 

(1) Organizację studiów specjalnych określa statut 
uchwalony przez Senat, a zatwierdzony przez 
właściwego Ministra. 

(2) Kierownictwo studiów powierza Senat z regu
ły jednemu z profesorów zwyc-mjnych lub nad
zwyczajnych; jeżeli kierownikiem nie jest profe
sor, wówczas opieką nad studium sprawuje pro
fesor, wyznaczony przez Senat. 

(3) Kierownik studium względnie profesor sprawu
ją.cy opiekę, składa sprawozdanie Senatowi. 

C. ZAKŁADY NAUKOWE 
§ 17. 

(1) P.U.N.O. organizuje zakłady naukowe (semina
ria), przeznaczone do badań naukowych i do 
nauczania. 

(2) Kierownikiem zakładu jest profesor danego 
przedmiotu; jeżeH jest kilku profesorów tego 
samego przedmiotu kierownika wyznacza Rada 
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Wydziałowa przy zakładach, należących do Wy
działu Humanistycznego, zaś Senat przy innych 
zakładach. 

D. ADMINISTRACJA GOSPODARCZA 
§ 18. 

(1) Administrację gospodarczą P.U.N.O. prowadzi 
Komitet Administraicyjny, powołany przez Se
nat na wniosek rektora. W skład Komitetu mo
gą wchodzić osoby z poza grona nauczycielskie
go P.U.N.O. Komitetowi przewoniczy rektor. 

(2) Komitet działa w ramach ogólnych dyrektyw 
ustalonych przez Senat. 

§ 19. 
(1) P.U.N.O. może posiadać, nabywać, obciążać i 

zbyWać własny majątek ruchomy i nieruchomy, 
przyjmować darowizny i zapisy, zawierać umo
wy i zarządzać swym majątkiem. 

(2) Nabycie, p~bycie i obciążenie nieruchomości 

własnych oraz przyjęcie pod warunkiem obcią
żają.cym zapisów i darowizn, wymaga uchwały 
Senatu. 

(3) Rektor przedstawia Senatowi conajmniej dwa 
razy do roku, a Zebraniu Ogólnemu Profesorów 
raz do roku, sprawozdanie z zarządu sprawami 
gospodarczymi. 

E. GRON O NAUCZYCIELSKIE 
§ 20. 

(1) Do grona nauczycielskiego P.U.N.O. należą: 
a) nauczyciele akademiccy, t.j. profesorowie 

zwyczajni i docenci; 
b) nauczycielę nieakademiccy i lektorzy języ

ków. 
(2) Profesor i docent ma prawo podawania i. oświet

lania według swego przekonania naukowego za
gadnień, wchodzących w zakres tej gałęzi wie
dzy, które.i jest przedstawicielem. Ma też swo
bodę wyboru metod wykładów i ćwiczeń; inni 
wykładowcy winni w tym względzie stosować 

się do wymagań profesora danego przedmiotu. 
§ 21. 

(1) Tytuł docenta P.U.N.O. i prawo wykładania 
otrzymuje się przez habilitację. 

(2) Prawo wvkladania ma obejmować całość nauki, 
objętej przedmiotem, wchodzącym w zakres Wy
działu Humanistycznego i innych przedmiotów, 
określonych w § 14(2) niniejszego statutu. 

§ 22. 
(1) Habilitację przeprowadza Rada Wydziału Hu

manistycznego lub Komisja Wydziałowa. 
(2) Przewód habilitacyjny poprzedza ocena kwalifi

kacji osobistych kandydata. 
(3) Przewód habilitacyjny obejmuje trzy akty: 

a) ocenę kwalifikacji naukowych kandydata na 
Podstawie ogłoszonych lub złożonych w rę

kopisie prac; za ocenę tę może być uznana 
okoliczność, że kandydat by! c-Llonkiem Pol
skiej Akademii Umiejętności, Warszawskie-
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go Towarzystwa Naukowego. Towarzystwa 
Naukowego we Lwowie, lub jest czonkiem 
Polskiego Towarzystwa Naukowego na 01:>
czyźnie; 

b) . dyskusję habilitacyjną; 
c) wykład habilitacyjny. 

(4) llada Wydziałowa lub Komisja Wydziałowa mo
gą wyjątkowo uwolnić kandydata od drugiego i 
trzeciego aktu habilitacyjnego, 

(5) Uchwala Rady Wydziałowej lub Komisji Wy
działowej, nadająca kandydatowi tytuł i prawa 
docenta, rpodlega zatwierdzeniu przez właściwe
go Ministra po wysłuchaniu opinii Senatu. 

§ 23. 
(1) Profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych za

twierdza właściwy Minister na wniosek Rady 
Wydziah.1 Humanistycznego lub Komisji Wy
działowej, PO wysłuchaniu opinii Senatu. 

(2) Warunkiem powołania na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego jest habilitacja w polskiej s'.llko
le akademickiej lub uznany za równorzędny z 
habilitacja stopień naukowy, otrzymany w wyż
sze.i szkole zagranicznej, 
Warunkiem powołania na profesora zwyczajne
go jest profesura nadzwyczajna lub tytularna 
w polskiei szkole akademickiej lub uznane za 
równorzędne stanowisko w wyższej szkole zagra
niczne.i. Od warunków tych można odstąpić w 
wyfotkowych wypadkach na mocy jednomyślnej 
uchwały Rady Wydziału Humanistycznego lub 
Komis.i i W ydzialowej. 

(3) Uchwala, pawo!ująca na stanowisko profesora 
winna być poprzedzona przedstawieniem na piś
mie opinii referenta i koreferenta, wyznaczo
nych przez Radę Wydziału Humanistycznego lub 
Komis.ie Wydziałową. 

§ 24. 
( 1) Profesorowie i docenci mogą być pociągnięci do 

odpowiedzialności za uchybienie godności stan0-
wiska, zajmowanego w P.U.N.O. 

(2) Sprawy powyższe rozpatruje Komisja Honoro
wa; Powoływana na okres jednego roku przez Se
nat, w sk!adz.ie trzech profesorów P.U.N.O. nie 
wchodzących w skład Senatu. 

(3) Komisja Honorowa może wystąpić do Senatu z 
wnioskiem o pozbawienie stanowiska profesora 
lub docenta P.U.N.O. Uchwala taka, powzięta 
przez Senat większością dwu trzecich głosów, 
wymaga dla swej. prawomocności zatwierdzenia 
wla~ciwego Ministra. 

F. STUDIA I STUDENCI 
§ 25. 

(1) Rok akademicki winien zawierać nie mniej niż 
30 tygodni wykładowych i dzieli się na seme
stry. 

(2) Programy wykładów i ćwiczeń układa Rada Wy
działowa i Komisje Wydziałowe; zatwierdza je 
Senat. 
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§ 26. Wysokość i rodzaj opiat, pobieranych od studiu
jących, ustala Senat na wniosek Komitetu ad
ministracyjnego. 

§ 27. 
(1) P .U.N.O. nadaję stopnie naukowe niższe i wyż

sze, Niższymi stopniami naukowymi są: stopień 
kandydata, otrzymywany po dwuletńich stu
diach, oraz stopień magistra, otrzymywany po 
ukończeniu pełnego studium. Stopień kandydata 
nadaje tylko Wydział Humanistyczny. Stopniem 
wyższym jest stopień doktora. · 

(2) Warunkiem uzyskania stoµnia doktora jest po
siadanie stopnia magistra PUNO, lub polskiej 
szkoły akademickiej; zagraniczny stopień nau
kowy może być uznany w drodze nostryfikacji. 

(3) P.U.N.O. może zaliczyć studia, odbyte poprzed
nio, celem przyznania stopnia magistra; może 
również nostryfikować stopnie zagraniczne pod 
warunkiem uzupełnienia brakujących przedmio
tów. 

(4) Rada Wydziału Humanistycznego i Komisje 
Wydziałowe mogą nadawać honorowe stopnie 
doktorskie z zatwierdzeniem przez Senat. 

§ 28. 
(1) Studentów P.U.N.O, przyjmuje dziekan Wydzia

łu Humanistycznego lub przewoniczący Komisji 
Wydzialowe.f. Student uzys:kuje obywatelstwo 
akademickie przez akt imatrykulacji, dokonywa
ny przez rektora. Przy tym akcie student skła
da uroczyste ślubowanie przestrzegania godno
ści akademickiej i przepisów 1obowiązujących 
Studentów P.U.N.O. 

(2) Warunkiem przyJęcfa jako studenta jest iposia
danie polskiego świadectwa dojrzałości lub rów
norzędnego świadectwa zagranicznego, uzupeł

nionego przez złożenie dodatkowych egzaminów, 
zgodnie z decyzją Rady Wydziału Humanistycz
nego lub Komisji Wydziałowej. 

§ 29. 
(1) Student ma prawo ubiegać się o stopnie na

ukowe. 
(2) Student ma obowiązek uczęszczania na wykła

dy, brania udziału w świczeniach i zdawania 
egzaminów zgodnie z programem studiów, a 
przy studiach uzupełniających i nostryfikacji, 
zgodnie z decyzją Rady Wydziału Humanistycz
nego lub Komisji Wydzfalowej. 

(3) Urlopów studentom udziela dziekan lub prze
wodniczący Komisji Wydziałowej, 

§ 30. 
(1) W P.U.N.O. mogą studiować 'wolni słuchacze, 

t . . L osoby dopuszczone do studiów przez dzieka
na lub przewodniczącego Komisji Wydziałowej, 
mimo braku warunków, wymaganych od stu
dentów, lub nie ubiegające się o zaliczenie w 
poczet studentów. 

(2) Wolni słuchacze nie podlegają imatrykulacji, 
składają jednak pisemne przyrzeczenie prze
strzegania godności akademickiej i przepisów 
P.U.N.O. 
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(3) Wolni słuchacze nie mają prawa składania egza
minów, mogą jednak składać kolokwia z wysłu
chanych przedmiotów. 

(4) Rada Wydziału Humanistycznego lub Komisja 
Wydziałowa może zaliczyć studentowi studia, 
które odbył jako wolny słuchacz. 

§ 31. Naruszenie pr~ studenta lub wolnego słucha
cza przepisów akademickich, lub uchybienie 
godności akademickiej, pociąga za sobą ukara
nie. Kara za czvn zagrożony powszechnymi prze
pisami karnymi stanowi również: podstawę do 
wytoczenia postępowania. 

~ 32. 
(1) Karą porządkową jest upomnienie, wymierzone 

przez rektora. Przeciw upomnieniu nie ma od
wołania. 

(2) W sprawach większej wagi orzeka Komisja Po
rzą.dkowa, powołana przez Senat z poza jego 
członków na okres jednego roku 2l pośród pro
fesorów zwyczajnych, nadzwyczajnych i docen
tów. w składzie dwuch sędziów i przewodniczą
cego. Komisja Porządkowa udzielać może: 
a) nagany, b) nagany z zagrożeniem wydalenia, 
c) kary wydalenia z P.U.N.O. na czas ograniczo
nv lub na stałe. 

(3) Instancją. odwoławczą jest Senat, który rozpa
truje sprawę na wniosek rektora lub na skutek 
pisemnego odwołania studenta lub wolnego słu
chacza. któremu służv prawo odwołania w razie 
nałożenia na niego kary wydalenia. 

§ 33. Osoba posiadająca stopień naukowy P.U.N.O. 
może być w razie skazania za przestępstwo, po
pełnione z chęci zysku lub innych niskich po
budek, pozbawiona tego stopnia uchwałą Sena
tu, powziętą na wniosek Rady Wydziału Hu
manistycznego, lub Komisji Wydziałowej. 

36 Część II 

G. ODDZIAŁY P.U.N.O. 
§ 34. 

(1) P.U.N.O. może zakładać oddziay poza swą sie
dzibą na podstawie uchwały Zebrania Ogólnego 
profesorów. 

(2) W oddziałach mogą być prowadzone wykłady 1 

ćwiczenia, które mogą być zaliczane do studiów 
w P.U.N.O.; mogą być również przeprowadzane 
egzaminy 

(3) Zakres działania Oddziału i uprawnień jego 
władz ustali uchwała o powołaniu Oddziału, 

zatwierdzonego przez właściwego Ministra. 

H. STUDIA KORESPONDENCYJNE 
§ 35. Na Wydziale Humanistycznym P.U.N.O. mo

gą. być prowadzone studia drogą koresponden
cyjną.. Szczegółowe warunki tych studiów, wa
runki ich zaliczania i warunki składania egza
minów. określa regulamin, uchwalony na wnio
sek Rady Wydziału Humanistycznego przez Se
nat i zatwierdzony przez właściwego Ministra. 

I. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE 
§ 36. Do pierwszego składu Zebrania Ogólnego wcho

dzą, prócz osób należących do Rady Wydziaiu 
Humanistycznego, ci profesorowie zwyczajni, 
nadzwyczajni, tytularni, docenci i zastępcy pro
fesorów, mianowani (zatwierdzeni) przed dniem 
1 września 1939 r., którzy zostali zaproszeni 
przez Rade P.U.N.O. przed wejściem w życie ni
niejszeg-o statutu do współpracy jako profeso
rowie ZWYCzajni lub nadzWyczajni, albo też, po 
wejściu w życie niniejszego statutu, zostaną po
wołani przed dniem 1 września 1953 r. przez Se
nat PUNO jako profesorowie zwyczajni lub nad
zwyczajni. 
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