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Rotporządzenie M.inistra Wyznań Religij
nych i Oświecenia Public~nego 

z dnia 4 lipca 1924 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
. w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 paź
dziernik~ 1923 r. o państwowych stypendjach 
oraz innych formach pomocy dla młodzieży 

akademickiej. 

. Na zasadzie artykułu 15 ustawy z dnia 30 paź
dziernika 1923 r. o państwowych stypendjach oraz 
innych fo rmach pomocy dla młodzieży akademic'kiej 
(Dz. U. R. P. N2 118, poz. 942) zarządza się co na-
stępuje: : 

Do art. 1. 

§ 1. Podania do rad wydziałowych - na ręce 
właśEiwych dziekanów o przyznanie zwrotnego sty
pendjum, bąd ź zwrotnej pożyczki, kandydaci skład a
ją na : formularzach, nabywanych w sekretarjatach 
szkół a,kademickich. 

§ 2. Kandydaci, ubiegający się o stypendjum, 
bądź pożyc:zkę, po raz pierwszy, dołączają do podań 
ogólne zobowiązanie zwrotu wszystkich przyznanych 
im sum, przyczem kandydaci pełnoletni obowiązafli· 
są pedpisać zabowiązanie na formularzu podanym 
w załączniku 1, 2Ia studentów zaś niepelnoletf,lich 
podpisuje zobowiązanie na formularzu; podanym 
w załączniku 2, ojciec, a w braku ojca - opiekun 
(opiekunka matka). 

W razie podpisania zobowiązania przez ojca (o'pie
kuna) student po dojściu do pełnoletnóści qbowiązany 
jeśt sam podpisać nowe zobowiązanie na form ularzu 

. podanym w załączniku 3, które obejmować ma także 
stypendja i pożyczki, otrzymane przed dojściem do 
pełnoletności; aż do podpisania zobowiązania taki e
go przez studenta wypłatę stypendjów wstrzymuje się. 

Kwestury obowiązane są dopilnować, aby stu 
dent w chwili dojścia do pełnoletności podpisał no
w'e zobowiązanie. 

Po podpisaniu zobowiązania przez studenta zo
bowiązanie podpisane przez ojca (opiekuna) zwraca 
się zainteresowanemu. 

§ 3. Istnienie warunków wyjątkowej zdolności 
i pilności oraz niesl{azitelnego charakteru studenta 
stwierdza się w l-szym roku studjów na podstawie 
ocen postępów i sprawowania w świadectwie szkoły 
średniej. U studentów, którzy ukończyli l·szy rok 
studjów, warunki te stwierdza rada wydziałowa 
w sposób, jaki uzna za właściwy. 

Warunek niezamożności winien być udowodnio
ny przez poświadczeni e gminy stałego zamieszkania 
rodziców studenta, lub, jeże li jest sierotą, gminy, 
w której student przed wstąpieniem do szkoły aka
demick iej miał stałe miejsce zamiesikania. 

§ 4. Wolni słuchacze ze stypendjów państwo
wych ko rzystać nie mogą. 

I 

~ § 5 • • Wysokość stypendjów- ulega .automatycz
nie zwyżce lub zniżce stosownie .do mnożnej ustalo
nej przez , Radę Ministrów na mocy art. 5 ustawy 
z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjo
narjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. N2116, 
poz. 924). 

§ 6. Podania o przyznanie stypendjów na rok 
akademicki składać należy nie później, niż 1 paź-
dziernika. . 

Studęl1ci, którzy już korzystali ze stypendjum, 
obowiązani są również do składania podań, gdy 
pragną ubiegać się o stypendjum w następnym roku 
akademickim, nie dołączają natomiast zaświą,dczeń 
niezamożności . 

Podania o stypendja na początku roku akade·
mickiego winny być przez radę wydziałową rozpa
trzone i stypendja przyznane nie późnie, niż 15 paź
dziernika. ' 

~ § 7. Okres normalnego czasu studjów na da
ny·m . wydziale, PC) którego upływie student traci ·prawo 
do pobierania stypendjum, liczy się od pierwszej 
imatrykulacji i óbejmuje te semestry (trymestry), na 
które student był zapisany. Przerwa w studjach 
może być uwzgl ędniona tylko w wypadkach · szc·ze
gólnej wagi, np. ciężkiej choroby. . 

Prawo to ustaje n iezależnie od tego, czy sty
pendynsta uzyskał absolutorjum, czy też nie uzyskał. 

Do art. 2. 

§ 8 . . Zamiar student~ poswlęcenia się bada
niom naukowym lub pracy pedagogicznej winien być 
udowodniony poświadczeniem profesora, pod którego 
głównym kierunkiem student prowadzi studja, stwier
dzającem te kierunki jego pracy. 

Do art. 3 punkt b. 

§ 9. Wysokość specjalnej opłaty od studentów 
państwowych szkół akademickich na fundusz sty
pendjów ustalona będzie osobnem rozporządzeniem, 
będzie ona pobierana w 2 ratach: na począt~u 1 se
mestru (1 trym estru) i 2 semestru (3 trymestru) -
w terminach ogłaszanych przez rektora. 

Podania o zwolnienie od tej opłaty z powodu 
niezamożnośc.i składać należy do rad wydziałowych 
w terminach ogłaszanych przez dziekana wydziału. 

Od wolnych słuchaczów , opłaty tej nie pobie
ra się. 

Do art. 5. 

§ 10. W razie zwolnienia się stypendjum 
w ciągu roku akademickiego dziekan wydziału za
wiadamia niezwłocznie o tern studentów drogą wy
wieszenia ogłoszenia, podając termin wnoszenia po
dań o przyznanie wakującego stypendjum. 

Stypendjum to powinno być przyznane na naj
bliiszem posiedzeniu rady wydziałowej, a wypłacone 
po raz pierwszy za · miesiąc następujący po tym, 
w którym je przyznano. 

Do art. 6. 

§ 11. Stypendja W wysokości 50% pełnego 
stypendjum przeznaczone są dla studentów, nie od· 
powiadających warunkowi zupełnej niezamożności. 

/ 
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Pożyczki bezprocentowe przeznaczone są na 
zaspokojenie specjalnych potrzeb dorażnych, np. 
kosztów leczenia, i mogą być udzielone bądź sty
pendystom, bądź studentom, którzy dla braku wa
runków ustawowych lub z powodu szczupłości fun
duszu nie uzyskali stypendjum. Pożyczki mogą być 
udzielane również po uzykaniu absolutorjum-w okre
sie zdawania egzaminów ostatecznych. 

Do art. 7. 

§ 12. Stypendjum roczne dzieli się na 10 rat 
fI1,iesięcznych - od października do lipca włącznie. 
Wypłata rat stypendjalnych następuje o ile możności 
dnia 1 każdego mies,iąca z wyjątkiem pierwszej raty 
październikowej, która winna · być wypłacona najpóź
niej d. 20 października. 

§ 13. Stypendysta winien podnosić osobiście 
raty stypendjalne; jedynie w wypadku stwierdzonej 
obłożnej choroby stypendysty ratę może podjąć oso
ba pisemnie przezeń upoważniona. 

Do art. 8. 

§ 14. Student obowiązany jest wymienić w po
daniu o przyznanie stypendjum swoje zajęcia zarob-

. kowe, rLijąc zaś przyznane stypendjum, winien do
nosić dziekanątowi o każdej zmianie zaszłej w tym 
względ?-ie, podając przytem czas, który na zajęcie 
zarobkowe poświęca i korzyści, które mu one przy
noszą z dołączeniem dowodów, jako to: poświad
czeń, pism powołujących lub nominacyjnych i t. p. 

Do art. 9. 

§ 15. Dziekanat przy pomocy kwestury pro
wadzi spis stypendystów z osobnemi rubrykami na 
uwidocznienie warunków utraty prawa do stypen
djum wymienionych wart. 1 ustępie czwartym, art. 
8 i art. 9 ustawy i w § 2 ustępie drugim niniejszego 
rozporządzenia, oraz daty osiągnięcia przez stypen
dystę pełnoletności i podpisania zobowiązania. 

. W razie zajścia warunków, pociągających za 
sobą utratę stypendjum dziel,anat zarządza wstrzy
manie wypłaty i postępowanie, przepisane w § 10 
niniejszego rozporządzenia. ..' 

Za zaniedbanie w studjach poczytane b~dzie 
nieusprawiedliwione opu,szczanie wykładów, obowiąz
~owych ćwiczeń, seminarjów i kolIokwiów, nieprzy
stąpienie do egzaminów w terminach przepisanych 
oraz niezadawalające wyniki prac i egzaminów, bę
dące zdaniem rady wydziałowej następstwem braku 
pilności stypendysty. 

Do art. 10. 

§ 16. Termin ostateczny składania sprawozdań 
Ministerstwu Wyznań . Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego przez rektoraty szkół a kademickich z roz
dawnictwa stypendjów w ukończonym roku akade
mickim ustala się na d. 1 września. 

Elo art. 6 i 11. 

§ 17. Sumy z tyŁu/u zwrotu stypendjów i po
życzki powinny być wpłacone do kwestury tej szkoły 

- . · ·1+ ' II' .... 

akademickiej, w której student otrzymał stypendjum, 
bądź pożyczki. 

Pierwsza rata zwrotu stypendjum powinna być . 
wpłacona nie póżniej, niż VI 4 lata po upływie roku 
akademickiego, w którym stypendysta opuścił szkołę. I 

Sumy, pobrane w pierwszym roku · korzystania I 
ze stypendjum, powinny być zwrócone przed upIy- : 
wem 6 lat, pobrane w drugim roku - przed uPłY-

I
· 

wem 8 lat, pobrane w trzecim roku - przed upły
wem 10 lat od końca roku akademickiego, w któ- . 
rym stypendysta przestał pyć studentem szkoły, po- : 
brane zaś w czwartym i piątym roku korzystania ze 
stypendjum - przed upływem 12 lat od dnia wypła
ty ostatniej raty stypendjalnej. 

Pożyczki z funduszów stypendjalnych powinny 
być zwrócone: w połowie - najpóźniej w 5 lat, w peł
nej sumie przed upływem 10 lat od końca roku aka-
demickiego, w którym student opuścił szkołę. I 

Koniec roku akademickiego przyjmuje się przy 
ustalaniu terminów powyższych na d. 1 lipca. 

. § 18. Sposób rejestrowania i zarachowywania 
przez kwesturę tudzież egzekwowania zwrotów bę
dzie określony osobnemi instrukcjami. 

Do art. 13 • 

. § 19. Wysokość specjalnej opłaty od stllden
tów na cele pomocy w naturze dla młodzieży aka
demickiej, jako to: kuchnie, zaopatrzenie w ubranie, 
książki i t. p., ustalona będzie osobnem rozporzą
dzeniem; będzie ona pobierana w 2 ratach: na po
czątku l-go semestru (l-go trymestru) i 2-go seme
stru (3-go trymestru) w terminach ogłaszanych przez 
rektora . . 

. Podania o zwolnienie od tej opłaty z powodu 
niezamożności należy s·kładać do rad wydziałowych 
w terminach ogłaszanych przez dziekana. 

Opłatę na cele pomocy w naturze uiszczać 
winni rówńież wolni słuchacze. . . 

§ 20. Jaknajrychlej po terminie uiszczenia 'ppłat 
na pomoc w naturze rektoraty nadsyłają Mi nister
stwu Wyznań Religijnych i Oświeceni~ Publicznego " 
sprawozdania z wpływów wraz z wnioskami senatów 
akademickich dotyczącemi użycia sum zebranych. " 

§ 21. Rozporządzenie niniejsze wchoct~i w ży. 
de z początkiem roku akademickiego 1924/25. 

Minister Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego: Miklas·zfJwski 

•• "( . r . ~ .. --\ • : : 

Minister Skarbu: W. arabski 

Załącznik 1 (do poz. 645) 

(Formularz zob owil\źćnia sty. 
pendystów pełnoletnich). 

ZOBOWIE\ZI\NIE. 

Ja. ;~: ... .:..=.-_· _______ _ ..... _-._-._ ... ...... ,~~~~ 
Im!El Mzwlslw . ···"~l · 'i/ 

student Wydziału .... _ .. _ .. _ .......................................... _ .. _' ___ ,.-
ne&:WA ~dzlału 

• 4-



• 

... .............................. _ ...................... : ........................... _~_. __ . urodzony 
. _ nazwa szkoły a kademiełdej ( 

dnIa ............ -;-........... ......................................... ... ........................ l ...... 19 .......... r. 
miesiąca 

obowiązuję si!,,: zwrócić Sl~rbowj . Państwa Polskiego 
na Państwowy Fundusz Stypendjów Hkademicklch 
jednorazowo lub w ratach, zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnie 30 paździe rnika 1923 r. o państwo· 
wych styp~ndjach oraz innych form ach pomocy dla 
młodzi eży akademickiej (Dz. U. R. P. NQ 118 poz. 942), 
tiJdzież rozporządzenia z dn. 4 lipca 1924 r. w spra
wie wykonania tejże ustawy, wszy~tkie kwoty 
w ich istotnej pełnej wartości, pobrane przezemnie 
tytułem stypendjum akademickiego bądź pożyczki, 
przez czas moich studjów w pomienianej uczelni. 

Zobowiązuje się uiszczać spłaty w kwesturze 
uctelni bez przypominania mi o zobowiązaniu zwrotu 
i o przepisanych znanych mi terminach spłaty, po
czytując dopełnienie tego obowiązku za sprawe; me
go honoru. 

W razie wstąpienia na służbe; państwową zobo
wiązuję się donieść swej władzy zwierzIchniej, że po
bierałem zwrotne stypendjum państwowe. 

W razie uchybienia terminom poddaje się skut
I~om prawnym nie wypełnienia niniejszego .zobo

I wiązania. 

...... ~ ................................. dnia.._· _--'-___ .... _ ......... ~ .............. 19 .... _._ ... r. 
mitilscowość "., miesiąc 

~ " .• , '- . . ,""~ . ---,,,,,._,'\O"'t".,,...,..---_ ... -.. _._- -
, , . Imię ''', "' i- ~ ~ nltwisko 

~ałączrilk 2 (do poż •. 645). 

(Formularz zobowiązClnia skła· 
danego przez opiekunów za stypen· 
dystę niepełnoletniego). 

., ZO,OWIE\Zf\NIE. 
'Ja ,~ .... ;,;;:,.,. .. A..d.~:. _._ . __ ...... ~ ......................................... ___ ........ "" ....... _ ... _. __ .... _ .. u .. . 

.' linię ' mizwisko , 
~"._ .. :L .. ~ .. :::.... ___ -'_ .. _ ..... _ .. ....................... _ ............................................. __ 

~ ol~liit mal\<a opiekun 

nlepeiliCilefnięgo studenta Wydziału ., .... , ...... , ... , ......... _ .... _ 
natwa wydziału 

~._----.;...-------_ .. __ .. _ .. _ ............ -.. :-_ .. _ .. -----._------------_ ........ -._ ..... _ ....... _~ .. _- --_ .... -.-
nlitwB szkoly akadem!c!dl!l itrtię studenla 

_ ........ _, ......................................... żapiSlłl1y do ksiąg ludności sta-
nazwisko studenta 

łej (przynależny) w._ ... __ ........ _ .... _ .............................. __ a za-
miasto, gmina 

mieszkały --- ._ .. _ .. _ ....... ....... ... , ...... __ ... _----
dokładny adres 

zobowiązuję sie; zwrócić Skarbowi Państwa Polskiego . 
na Państwowy Fundusz!' Stypendjów · F\kademickich 
jednorazowo lub w ratach zgodnie z postanowieniami 
ustawy z d·nia · 30 października 1923 r. o państwo
wych stypendjach oraZ innych formach pomocy dla 
młodzieży akademickiej (Dz. U. R. P. N2 118 poz. 942), 
tudzież rozporządzenia z dn. 4 lipca 1924 r. w spra
wie w'ykonania tejże ustawy, wszystkie kwoty 
w ich istotnej pełnej wartości pobrane przez ..... :,:: ... : ....... . 
_ .• _ •... _ ..................... y.: ................. ......................................... przed dOJsclem 

Iml.; studenta nazwisko studenta 

jego do pełnoletności tytułem stypendjum akade
. mickiego bądż pożyczki, jeżeli, doszedłszy do pełn9" 

N'a 66 • 

letności ..... ......... ...................................................... ........................................... _ 
im;q studenta nazwisko studenta 

sam nie zobowiąże się do Zwrotu sum pobranych 
w okresie małolethóśti z tytułów powyższych. 

Zobowiązuje się uiszczać spłaty w kwesturze 
pomienianej uczelni bez przypominania mi o zobo
wiizal1iu zwrotu i o przepisanych znanyth mi termi
nach spłaty. 

W razie uchybiepia terminom poddaje się skut
kom prawnym niewypełnienia niniejszego zobo· 
wiązania. 

__ . __ .. __ ._ ... _ .. dnia ....... _ ... ~ .......... _ .... ~ ................. _ 1·9 ............. r. 

...n . . .. .................. .. ....... n ......... u ......... , ..... , ....... .-r,,,,,,,, .~ I 

Urzędowe poświadczenie 
własnoręczności podpisu: 

~ałącznik 3 (do poz. 645). 

(Formularz zbbowlltllłnia. skła
danego przez stypendyst~ po dojściu 
do pełnoletności wzamian zobowl/l· 
zania złotonego przez opiekunów). 

ZOBOWIĄZANIE • 
Ja, ot ............................ ___ ..... _ ............. ___ .............. _. __ ......... -.. ni:;.;.u ..... 

Imle: nazwisko 
student Wydziału ........... __ ... , ...................... _____ _ 

nazwa wydzIału 

nazwa szkoły akademickIej". 
dnia ..... ___ . __ ... _, .......................... ~ ......... _._._____ 19 __ r. 

miesiqca 
obowiązuję sią zwrócić Skarbowi Państwa Polskiego 
na Państwowy Fundusz Stypendjów F\kademickich 
jednorazowo lUD w ratach, zgodnie z postanowie
I}illlmi us tawy z dhia 30 października 1923 r. o pań
stwowych ~typendJach ?ra~ .innych fotinac:!t pomocy 
dla młodzlezy akademickIej (Dz. U. R. P. NI!) 18 
poz. 942), tudzież rozporządzenia z d. 4 lipca 1924 r. 
w spraWie wykollania tejże ustawy, wszystkie kwo
ty w ich istotnej pełhej wartości, pobrane prze
zemnie tytułem stypehdjum akadetnitkl~gó, bC\dź 
pożyczki, przez czas moich stwdjów w pórhietiiOt1@:j 
ucze lni zarówno po dniu dojścia do pełlio!ettlOŚtl, 
jak równl~ż taty stY!,E!tldjalne i póżytżkl pobrane 
prżeżeml1ie przed dojściem do pełhOletlitJśti w łttet-
nej sumie złotych .... _____ ._._ wyra:źnie tłbtych ............ _. 

ŻoboWiązuję się uiszczać spłaty \v kwestutl@! 
uczelni bez przypomnienia Iii i o obóW-i~taniil :zWtOtu 
i o przepisanych znal1ych mi termiliach spłaty, po
czytując dopełnienie tego obowiątku za spraW~ me~tJJ 
honoru. 

W razie wstąpienia na służbę państwoW21 tó" 
bowiązuję się donieść swej władzy zwierzchniej. że 
pobierałem zwrotne stypendjum państWowe. 

W razie uchybierlia terminOm poddaj~ sl~ 
skutkom prawnym niewypełI'iiet1ia niniejszego żabo .. 
wiązania. 

_._ ... _ ......... _ .. _- dnia ._._ .......... -.~ .. -. ___ 1-92.: ... r. ' 
mlejscowo~e m!*c 

- _ .. _ .. -_ ... _------ ----'---:-;-----
huwUtt~ Imi~ 


