
Dziennik Ustaw Nr. 3 

Art. 18. 
(1) Członkowie Rady, przebywający poza krajem, 

w którym Rada ma swoją siedzibę, mogą utworzyć ze
spół strefowy Rady, jeżeli w danej strefie stale zamiesz
kuje co najmniej 4 członków Rady. 

(2) Pierwsze posiedzenie zespołu Ewoła właściwy te
rytorialnie przedstawiciel Rządu, który reprezentować 
będzie Rząd w stoiiunku do danego zespołu. 

(3) Zespół rządzi się własnym regulaminem zatwier
dzonym przez Radę. 

Art. 19. 
(1) Zespół strefowy Rady ma prawo: 

a) występować z wnioskami do Rady; 
b) zwracać się za pośrednictwem Prezydium 

Rady o wyjaśnienia od Rządu; 
c) składać oświadczenia w sprawach pu1blicz

nych, w warunkach określonych w regulami
nie Rady. 
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(2) Wnioski zespołu będą rozpatrywane przez Radę 
najpóźniej n~· drugim posiedzeniu, licząc od daty otrzy
mania wniosku. Wnioski .takie mogą być odesłane do 
odpowiedniej Komisji Rady. 

(3) Rzącl udzieli odpowiedzi na zapytanie zespoł,1 

za pośrednictwem Prezydium Rady . najpóźniej w ciągu 
miesiąca, licząc od daty jego otrzymania. 

Art. 20. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Prezeso
wi Rady Ministrów. 

Art. 21. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Częsc II 
DZIAŁ URZĘDOWY 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA DLA SPRAW OBYWATELI POLSKICH NA OBCZYŹNIE 
z dnia 17 listopada 1953 r . 

.o zatwierdzeniu Statutu Szkoły Nauk Politycznych i Społecznych 

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.) zatwierdiam załączony Statut Szkoły 
Nauk Politycznych i Społecznych jako prywatnej jed
nowydziałowej Szkoły Akademickiej z siedzibą w Lon
dynie. 

Minister dla Spraw Obywateli Polskich 
na Obczyźnie 

(~) Zygmunt Rusinek 

STATUT 

SZKOŁY NAUK POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 

Załącznik 

1. Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych (w dal
szym ciągu niniejszego statutu oznaczona skrótem 
SNPS) jest prywatną jednowydziałową Szkołą aka
demicką z siedzibą w Londynie. 

w zakresie naukpolitycznych, społecznych i eko
nomicznych ze szczególnym uwzględnieniem zja
wisk życia ~spółczesnego; 

2. Zadaniem SNPS jest: 
a) prowadzenie nauczania bezpośredniego i ko

respondencyjnego na poziomie akademickim 

b) przygotowanie studentów · do pracy publicznej 
i społecznej ; 

c) o'rganizowanie kursów specjalnych i wykładów 
w cel u krzewienia wiedzy. 
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3. Językiem wykładowym Szkoły jest język polski. 
Rada Wydziałowa może zezwolić na wykładanie 
niektórych przedmiotów w innym języku. 

WŁADZE SZKOŁY 

RADA WYDZIALOW A 

4. Rada Wydziałowa jest naczelną władzą uczelni 
w sprawach nauczania. 

5. Rada Wydziałowa składa się z wykładających 

w Szkole profesorów zwyczajnych, nadzwyczajnych 
i tytularnych oraz kierowników przedmiotów. 
W obradach Rady WydŻiałowej bierze udział Prze
wodniczący Rady N ac~elnej i Sekretarz Generalny 
SNPS. 

6. Do Rady Wydziałowej należy: 
a) powoływanie do grona nauczycielskiego Szkoły 

profesorów zwyczajnych, nadzwyczajnych i 'ty
tularnych oraz kierowników przedmiotów 
i stałych wykładowców; 

b) stawianie wniosków Radzie Naczelnej o utwo
rzenie nowych katedr; 

c) troska o odpowiedni plan nauki i akademicki po- · 
ziom studiów oraz o zdrowie moralne młodzieży; 

d) ustalanie ogólnych wymagań egzaminacyjnych 
i powoływanie komisji do egzaminów na stoprne 
naukowe. 

7. Uchwały Rady Wydziałowej nie mogą mieć skutku 
w razie sprzeciwu większości obecnych na zebraniu 
profesorów. 

8. Posiedzenia Rady Wydziałowej zwołuje i przewod
niczy im Dziekan lub Pro-Dziekan. 

9. Rada Wydziałowa uchwala swój regulamin. 
10. Rada Wydziałowa wybiera Dziekana i Pro-Dzie

kana na okres dwuletni spośród profesorów zwy
czajnych i nadzwyczajnych zwykłą większością gło
sów obecnych. Ustępujący Dziekan i Pro-Dziekan 
mogą być ponownie wybrani. 

11. Dziekan lub Pro-Dziekan w jego zastępstwie wyko
nywują władzę dyscyplinarną w stosunku do stu
dentów Szkoły. 

12. Dziekan zwołuje w miarę potrzeby zebrania ogółu 
wykładowców w celu rozważania spraw związanych 
z pedagogiczną działalnością Szkoły. 

RADA NACZELNA 

13. Rada Naczelna składa się: 
a) z członków dotychczasowej Rady Naczelnej, 

działającej na podstawie Statutu SNPS z ro
ku 1948; 

b) z Dziekana i Pro-Dziekana; 
c) z członków, których mają prawo delegować po 

jednym od każdej następujące jnstytucje: Pol
skie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Pol
ski Uniwersytet na Obczyźnie, Instytut Badania 
Spraw Międzynarodowych, Instytut Badania 
Spraw Krajowych oraz Polski Instytut Ba
dawczy. 
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14. Rada Naczelna ma prawo kooptacji z tym jednak, 
by ogólna ilość członków nie przekroczyła liczby 
30 osób. 

15. Co dwa lata ustępuje 1/ 4 członków Rady Naczel
nej, wymienionych w § 13, ust. ,,a" i w § 14, a 11a 
opróżinione miejsce Rada Naczelna wybiera ,10-

wych członków. Szczegóły postępowania ogreśla 

regulamin Rady Naczelnej. 
16. Do zakresu działania Rady Naczelnej należy 

w szczególności : 
a) udzielanie Komitetowi Administracyjnemu 

Szkoły ogólnych dyrektyw organizacyjnych i fi
nansowych oraz troska o zapewnienie · Szkole 
materialnych podstaw ; 

b) wybór na okres dwu lat Przewodniczącego Ra
dy Naczelnej i jego zastępcy, Przewodniczącego 
Komitetu Administracyjnego, Sekretarza Ge
neralnego SNPS o·raz jednego członka Komite
tu Administracyjnego; 

c) pobieranie decyzji co do utworzenia nowych ka
tedr na podstawie opinii Rady Wydziałowej; 

d) ogólny nadzór nad działalnością finansową Szko
ły oraz udzielanie corocznie Komitetowi Admi
nistracyjnemu absolutorium na wniosek Komi
sji Rewizyjnej; 

e) uchwalanie budżetu na wniosek Komitetu Ad
ministracyjnego; 

f) uchwalanie zmian Statutu Szkoły, za zgodą Ra
dy Wydziałowej w sprawach jej kompetencji. 

17. Rada Naczelna w imieniu Szkoły nabywa, obciąża 
i zbywa jej majątek nieruchomy oraz przyjmuje 
zapisy. 
Rada Naczelna powołuje w razie potrzeby trzech 
powierników dla załatwiania spraw majątkowych 
Szkoły w ramach miejscowych przepisów prawnych. 

18. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech czołn
ków oraz dwuch zastępców ~ybieranych przez Ra
dę Naczelną. 

KOMITET ADMINISTRACYJNY 
19. Komitet Administracyjny składa się z Przewodni

czącego, Sekretarza Generalnego SNPS, Dziekana 
lub w jego zastępstwie Pro-Dziekana, Przewodni
czącego Rady Naczelnej, jednego członka wybiera
nego przez Radę Naczelną oraz jednego lub dwu 
członków kooptowanych w miarę potrzeby przez 
Komitet Administracyjny. 

20. Do Komitetu Administracyjnego należy w szczegól
ności: 

a) wykonywanie uchwał Rady Wydziałowej i Ra
dy N a czelnej ; 

b) nadzór nad ogólnym biegiem spraw Szkoły, 

utrzymywanie w tym celu jej stosunków na
zewnątrz oraz przedstawianie Radzie Wydziało
wej i Radzie Naczelnej wniosków, wynikających 
z potrzeb i warunków pracy Szkoły; 

c) uchwalanie projektu budżetu Szkoły na wnio
sek Sekretarza Generalnego oraz zapewnianie 
wykonania budzetu uchwalonego przez Radę Na
czelną; 
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d) powo�ywanie i odwoływanie stałego pomocnicze
go personelu Szkoły na wniosek Sekretarza Ge
neralnego.

21. Sekretarz Generalny SNPS prowadzi bieżącą admi
nistrację Szkoły w ramach budżetu oraz uchwał jej
władz.

STUDIA I STUDENCI 

22. Studia w SNPS dzielą się na studia podstawowe
i studia specjalne.

23. Rok akademicki w uczelni i na studiach korespon
dencyjnych zawiera niemniej niż 30 tygodni szkol
nych i dzieli się na dwa semestry.

24. Szkoła wydaje świadectwa częściowych studiów
oraz dyplomy ukończenią SNPS. Ponadto Szkoła
nadaje niższe stopnie naukowe: stopień kandydata
i stopień magistra. Stopień kandydata otrzymuje
się po ukończeniu studiów podstawowych. Stopień
magistra otrzymuje dyplomaht,..po '"ukończeniu do
datkowego studium magisterskiego.

25. Szkoła może zaliczyć· studia odbyte poprzednio na
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innych wyższych uczeiniach; celem przyznania s-top, 
kandydata lub magistra. 

26. Szkoła może zakładąć oddziały, sekcje oraz delega
tury poza swą siedzibą. w oddziałach i sekcjach.
mogą być prowadzone systematyczne wykłady i ćwi-
czenia, zaliczane do studiów w SNPS, oraz prze
prowadzane egzaminy.

27. Warunkiem przyjęcia studenta zwyczajnego jest
posiadanie polskiego świadectwa dojrzałości lub
'równorzędnego świadectwa ·zagranicznego.

28. W Szkole studiować mogą studenci nadzwyczajni,
t. j. osoby dopuszczone do studiów mimo braku wa
ruńków, wymaganych od studentów zwyczajnych,
lub nie ubiegające się o zaliczenie w poczet stµ-
dentów zwyczajnych. Rada Wydziałowa może za- ,.
liczyć studentowi jego studia odbyte w Sżkole
w charakterze studenta nadzwyczajnego.

29. Student zwyczajny ma obowiązek uczęszczania na
wykłady, brania udziału w ćwiczeniach i skład� ,
egzaminów zgodnie z programem studiów. Osobne
przepisy regulują studia ko1'espondencyjne.

30. Wysokość i rodżaj opiat pobieranych od studentów„ 

ustala Komitet Administracyjny.
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