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1414 DzIennik Ustaw. Poz. 942. Ni l1R 

942. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na

stępującej treści: 

Ustawa 
z dnia 30 października 1923 r. 

O państwowych stypendjach oraz innych for
ma~h pomocy· dla młodzieży akademickiej. 

Pt. O s t y P e n d j a c h. 

1\rt. 1. Celem umożliwienia studjów w pań
stwowych szkołach akademickich wyjątkowo zdolnej, 
pilnej a niezamożnej młodzieży, odznaczającej się 
nieskazitelnym charakterem obywatelskim, ustanawia 
się na pożytek i chwałę nauki polskiej i Rzeczy
pospol itej państwowe stypendja w wysokości, zapew
niającej całkowite pokrycie kosztów utrzymania 
i kształcenia się stypendysty. 

Wysokość stypendjów ulega automatycznie zwyż
ce lub zniżce w ciągu danego roku stypendjalnego, 
równolegle do wahań poborów urzędników pań
stwowych. 

Stypenaja przyznaje si~ na rok jeden, przyczem 
dotychczasowi stypendyści mają pierwszeństwo do' 
otrzymania stypendjum ną rok następny aż do ukoń
czenia normalnego biegu stucljów. 

Jedna osoba nie może pobierać stypendjum 
dłużej, nii przez liczbę lat, odpowiadającą normal
nemu czasowi studjów w danej dziedzinie w szkole 
akademickiej. 

I\rt. 2. Pierwszeństwo do przyznawanych sty
pendjów przysługiwać będzie studentom, zamierza
jącym poświ~cić się badaniom naukowym lub pracy 
pedagogicznej. 

I\rt. 3. Stypendja ' będą wypłacane z fundu
szów, na które składają się: 

a) sumy, corocznie wnoszone przez Rząd w miarE: 
możności finansowej Skarbu Państwa do 
budżetu na pokrycie stypendjów w liczbie, 
odpowiadającej w każdym razie nie mniej, 
niż 2% ogólnej liczby zwyczajnych studentów 

. szkół akademickich; 
b) specjalne opłaty, pobieraqe od studentów 

państwowych szkół akademickich; wysokość 
opłat ustanawia [v\inisterstwo Wyznań Reli
gijnych i Oświecen ia Publictnego na podsta
wie opinji senatów; rady wydziało'vve mają 
prawo zwalniać niezamożnych studentów od 
powyższych opłat; 

c) sumy, przyznawane przez ciała samorządowe 
na cele stypendjów państwowych, przyczem, 
jeżeli przyznana suma pokrywa przynajmniej 
w połowie pełne stypendjum, wolno im czy
nić zastrzeżenia: 1) co do l<ierunku prac sty
pendystów, oraz 2) co do pierwszeństwa dla 
kandydatów, pochodzących z danej okolicy; 

d) sumy, wnoszone przez instytucje społeczne 
i jednostki prywatne, które również mogą 
czynić zastrzeżenia, wskazane w p. c), o ile 

, wnoszą sumę dostateczną na pokrycie peł
nego stypendjum; 

c) lwroty pob~anydl stypendjów. 

, 

1\rt. 4 . . MinisŁer Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego ustala liczbę oraz wysokość sty
pendjów, nadto przed rozpoczęciem roku szkolnego 
dokonywa podziału stypendjów pomiędzy szkoły aka
demickie, .biorąc w zasadzie za podstawę liczbę stu
dentów w każdej szkole. Senaty akademickie dzielą 
przyznane szkole stypendja między wydziały z uwzględ
nieniem szczególnych potrzeb niektórych studjów. 

.f\rt. 5. Stypendja przyznają rady wydziałowe 
szkół akademickich. W razie zw61nienia się sty
pendjum rada wydziałowa w czasie jaknajkrótszym 
przyznaje stypendj um nowemu stypendyście. 

1\rt. 6. Rada wydziałowa ma prawo przyznać 
flajwyżej 1/4 znajdujących się w jej rozporządzeniu 
funduszów stypendialnych na stypendja, w wysokości 
50% pełnego stypendjum, oraz l /S na pożyczki bez
procentowe, zwrotne najpóźniej w ciągu lat dziesięciu: 

I\rt. 7. Szkoła wypłaca stypendja w ratach 
miesiE:cznych zgóry. 

I\rt. 8. Stypendysta obowiązany jest nie po
dejmować się prac zarobkowych, któreby stanowiły 
jego główne zajęcie. 

Każdy stypendysta winien zawiadomić rad~ wy
działową o swoich zajęciach zarobkowych. 

. Rrt. · 9. Stypendysta traci prawo do pobierania 
przyznanego mu stypendjum w razie: 

1) odjęcia mu tego prawa przez wyrok akade-
mickiej władzy dyscyplinarnej; 

2) porzucenia SZKoły lub wydziału; 
3) zaniedbania się w studjach. 
O utracie praw stypendysty do przyznanego 

mu stypendjum oraz o wstrzymaniu mu wypłaty rat 
miesięcznych orzeka ostatecznie rada wydziałowa. 

f\rt. 10. Przed rozpoczęciem roku akademic' 
kiego szkoły składają Ministerstwu Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego sprawozdanie z roz
dawnictwa stypendjów w roku ubiegłym. 

1\rt. 11. Stypendja podlegają zwrotowi w ciągu 
lat 12 od dnia wypłaty ostatniej raty stypendjalnej. · 

Sposób i termin spłaty rat stypendjalnych określi 
Minister Wyznań eligijnych i Ośwlecenia Publicz-
nego w porozumieniu z Mi·nistrem Skarbu. 

Rrt. 12. Minister · Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego może niezamożnego byłego sty
pendystę zwolnić w całości lub VI części od obo
wiązku zwrotu niespłaconych rat stypendjum, lub 
termi'n spłat przedłużyć. 

Obowiązek zwrotu stypendjum nie ·przechodzi 
na spadkobierców stypendystów. 

B. O innych formach pomocy dla mł-o
d z i e ż y a k a d e m i c k i ej. 

1\rt. 13. Niezależnie od opłat na celest y
pendjalne (art. 3 b) oraz opłat, ustanowionych art. 92 
lIstawy o szkorach akademickich z dnia 13 lipca 
1920 r. (Dz:, U. R. P. N2 72, poz. 494), 'Ąinister .Wyznąń 
Religijnych i Oświecenia Publicznego na podstawie 
opinji senatów akademickich ustanawia specjalne 
opłaty od studentów na inne ce:le pomocy w naturze 

1/ 

• 

• 



Nt 118. Dzi~-nńik Ośtaw. POZ. 942, 943, 944 i 945. t415 
dł _L ~:ZI '. 

'dla młodzieży akademickieJ, jako to: na kuchnie, 
zaopatrzenie w ubranie, książki i t. p. 

POdli~łu sum dokonywa Minister Wy:tnań Reli
giJnych i Oświecenia Publicznego. 

Rady wydziałowe majlt prawo zwalniać niez8. 
możnych studentów od powyższych opłat. 

l\rt. 14. Rząd wnosi corocznie do budżetu 
odpowiednie sumy na cele, związane z opieką nad 
fizyczne m zdrowiem młodzieży akademickiej, jako to: 
na uzdrowiska, kolonje letnie, sporty I t. d. 

C. P r z e p is y o g ó I n e. 

Rrt. 15. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
sl~ Ministrowi Wyznań Religijnych i OświeceniaPu
blicznego w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Rrt. 16. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem je] ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej S. WojciccbQw$ki 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
St. arabski -

Minister Skarbu: W. Kucbt:n'ski 

943. 
. tła mocy art. 44 Konstyt\lcji ogłel!lzam ustaw~ na' 
stępująeej łretlcł: 

Ustawa 
z dnia 3 listopada 1923 r. 

W przedmiOcie rozciągnięc:ia mocy obowią~u
JąceJ ustawy z dnia 24 marca 1920 r. Q n~by
waniu nieruchomQści przez obcokrajowców na 

województwo śląskie. 

Rrt. 1. Moc obowiązującą ustawy z dn. 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchoPlośc;i przez obcol<ra
jow<:ów (Dz. U. R. P. N2 31 poz. 178) rozciZlga si~ 
na obszar województwa śląskiego z zastosowaniem 
przewidzianych ulg w polsko-niemieckiej konwencji 
górnośląskiej, zawartej w Genewie dnia 15 maja 
1922 r. (Dz. U. R. P. Mg 44 poz. 371). 

Rrt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrom: Skarbu i Sprawiedliwości. 

Rrt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
Jej ogłOS7!enia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowskl 

Pr~zes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

944. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na· 

st~pują<:ej tręści: 

Ustawa 
z dnia 3 listopada 1923 r. 

zmieniająca art. 14 ustawy z dnia 29 maja 1920 r. 
w przedmiocie zmiany przepisów o opodatko
waniu spadków i darowizn (Dz. a. R. P. N2 49 

poz. 299). 

lirt. 1. Ustęp 2 art. 14 ustawy z dnia 29 maja 
1920 r. w przedmiocie 'zmiany przepisów o opodat
kowaniu spadków i darowizn (Dz. U. R. P. N2 49 

I poz. 299) otrzymuje brzmienie następujące: 
"Jeśli był cudzoziemcem, to majątek, znajdu

jący się zagranicą, podlega opodatkowaniu tylko 
wówczas, gdy nabywca jest obywatelem Państwa 
Polskiego" • 

Rrt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Ministrowi Skarbu. 

Rrt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady .Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

945. 

Rozpo'rządzenie Rady Ministrów 
z dnia 29 października · 1923 r. 

o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy 
z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w prze
myśle i handlu oraz ustawy z dnia 14 lutego 
1922 r., zmieniają<:ej ustawę z; dnia 18 grudn ia 
1919 r., o czasie pracy w przemyśle i handlu 

na Ziemi~ Wileńską. 

Na mocy art. 5 ustawy z dn. 6 kwietnia 1922 r. 
o obj~ciu VJładzy pal1stwowej nad Ziemią Wileńską 
(Dz. U. R. P. N2 26, poz. 213) zarządza się co na· 
stępuje: 

§ 1. Na powiaty: wileński, trocki, świ€;ci allski , 
oszmiański, brasławski, dziśnieńs ki, duniłowiczowsl<:i 
i wilejski rozciąga się moc obowiązującą: 

ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie 
pracy w przemyśle i handlu (D:. U. R. P. z 1920 r. 
N2 2 poz. 7), oraz 

uztawy z dnia 14 lutego 1922 r., zmie!1laJącej 
ustawę z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy 
w przemyśle i handlu (Dz. U. R., P. N2 14 poz. 127). 

§ 2. Wszelkie przepisy prawne, obowiązuJące 
dotychczas na wyżej wymienionym obszarze, sprzeczne 


