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stawie ustawy z dnia 6 maja 1924 r. o pomocy pań
stwowej na odbudowę budynków, zniszczonych lub 
uszkodzonych wskutek działań wojennych (Dz. U. 
R. P. Nr. 49, poz. 492). Umorz.enie dotyczy także po
życzek, udzielonych w naturze, któryc,h wysokość 
po przerachowaniu na golówkę nie przewyższa 
zł 1.000. 

(2) Sumy, spłacone przez dłużnika na poczet 
pożyczki, nie podlelgCl<ją zwrotowi. 

(3) Wyłączone old umorzenia są pożyczki 
w przypadkach, gdy dłużnik użył pożyczkę na inny 
cel, niezgodny z jej przeznaczeniem. Stwierdzenie 
celowego użycia pożyc~ki należy do starosty i może 
być dokonane na podstawie zaświadczenia unędu 
gminnego. 

Art. 2. W usŁawie z dnia 6 maja 1924 r. o po
mocy państwowej na odbudowę budynków zniszczo
nych lub uszkodzonych wskutek działań woóennych 
(Dz. U. R. P. Nr. 49, poz .. 492), zmienionej ustawą 
z dnia 18 Lutego 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 131), 
WJprowadza się następujące zmiany: 

1) artykuł 9 skreśla się; 
2) wart. 10 ust. 1 wyrazy "przez Ministra Ro'

bót PUlblicznych" zastępuJe się wyr.azami "przez wła
ściwe,go wojewodę"; 

3) wart. 10 usl. 2 pkt. 2 i ust. 4 pkt. 2 wyra
zy "fachowy organ techniczny z resortu Minister
stwa Robót Publicznych" zastępuje się wyrazami 
"urz,ędnik techniczn.y, wyznaczony przez właściwe
~o wojewodę"; 

4) wart. 11 ust. 1 po wyrazie "przewodnkzą
cego" wsŁawia się przecinek, a wyrazy "oraz dele
gatów Ministerstwa RobóŁ Publicznych i" zastępuje 
się wyrazami "urzędnika technicznego, delegata"; 

5) w ustępie przedostatnim art. 11 po wyrazie 
,,!pożyczki" wstawia się przecinek oraz wyrazy "któ
rej pierwotna wysokość przewyższała zł 1.0DO", 
a wyrazy "delegata Ministerstwa Robót Public.z
nych" zastępuje się wyrazami "urzędnika technicz
nego urzędu wloDewódzkie.go, wyznaczonego przez 
wojewodę"; 

6) ustęp ostatni art. 11 skre~la się. 

Art. 3. Wykonanie ustawy niniejszej pOnI<:za 
się Ministrowi Skal1bu w porozumieniu z zainteres,o
wanymi ministrami. 

Art. 4. Ustawia n,iniej'sza wchodzi w życie 
z dniem ogłosz.enia. 
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Na mocy art. 44 Konstytucji ~łaszam ustawę nastę

pującej treści: 

USTAWA 

z dnia 18 marca 1933 r. 

o państwowych stypendjach oraz innych formach 
pomocy dla mlodzieży szkół wyższych. 

Art. 1. (1) Celem umożliwienia studiowania 
w szkołach wyższych akademickich i nie akademic
kich oraz uzyskiwania stopni naukowych i zawodo
wych wyjątkowo zdo,mej, pilne,j i niezamożnej mło
dzieży, odznaczającej się nieskazitelnym charakte
rem obywatelskim, ustanawia się na pożytek i chwa
łę naUlki polskiej państwowe stypendja zwrotne, 
przeznac.Zione na pokrycie kaszlów utrzymania 
i kształcenia się stypendystów. 

(2) Z państwowych :stypendjów korzystać mogą: 
a) studenci w czasie normalnych studjów, 
b) osoby, które odbyły normalne studja i są 

w okresie zdawania egz.aminów ostatecz
nyc.h, 

c,} os.oby, posiadające dyplom niższe~ stopnia 
naukowego, w okresie prac nad uzys:kaniem 
wyższego stopnia naukowego. 

Art. 2. (1) Zasady przyznawania stypend,jów 
ustala Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
PUibLicznego w drodze rozporządzenia. 
. (2) Pierwszeństwo przy przyznaw.aniu stypen
djum przysługiwać będzie osobom, zamierzającym 
poświęcić się badaniom naukowym i posiadającym 
olc1powlie,dnie do tego warunki. 

Art. 3. (1) StYlPendja będą wypłacane z fun
du:sz,u Sipecj<ll1nego pod nazwą "Państwowe Stypendja 
Akademickie", na który składają się: 

a) sumy coroczne, wnoszone do budżetu pań
stwowego w dziale Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia -Publicznego na po
krycie stypendiów; 

b) opłaty, pobierane w szkołach wyższych: 
wysokość opłat i spos.ób ich pobierania 
ustala rozporządzenie Ministra Wyznań Re
ligi1jnych i Ośw.iecenia Publicznego; 

c) sumy, przyznawane przez samorządy na ce
le stYlpendjów państwowych, przyczem, je
żeli przyznana suma pokrywa przynajmniej 
w połowie pełne stypendjum, wolno im czy
nić z,astrzeżenia co do kierunku studjów 
stypendystów oraz co do pierwszeństwa dla 
kandydatów, pochodzących z danej okoHcy; 

d) sumy, wnoszone przez instytucje społeczne 
i jedno'stki prywatne, które również mogą 
czynić zastrzeżenia, wskazane pod lit. c), 
jeżeli wnoszą sumę dostatec.zną dla pokry
cia pełnego s.fypend,jum; 

e) zwroty po.branych stYiP zndjów i pożyczek. 
(2) Fundusz Sipecialny "PaństwoweStypendja 

Akademiakie" pozostalje w zarzą,dz,ie Ministra Wy
znań ReligiJnych i Oświecenia Publicznego. 
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Art. 4. (1) Mini!ster Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego ustala liczbę i wys'okość 
sty,pendjów oraz terminy ich wypłacania. 

(2) CZ!ęść funduszu w wysokości, nie przekra
czaJącej 20%, Minister Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Public~nego mo:że zastrzec do swej wyłącznej 
dyspozycji, podejmowanej na podstawie opinji od
nośnej rady wydziałowej. 

(3) Pozostałą część funduszu, przeznaczoną 
dla studentów od drugiego roku S'tuddów wzwyż, Mi
nister Wyznań ReUgijnych i Oświecenia Publiczne
go dzieli przed początkiem roku sz,kolnego między 
szkoły i ich wydziały. 

Art. 5. (1) Rady wydziałowe uchwlalają wnios
ki W Sjprawie przyznania stypendjów, przeznaczo
nych dla szkoły, i przedstawiają je Ministrowi Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego do za
twierdzenia wraz z uz,asadnieniem i dołączeniem spi
su wszystkich urhiega,jących się o stypendja. 

(2) W ramach ogólnej kwoty, przeznaczonej 
dla szkoły, może być jej część. nie przekraczająca 
poł,owy, użyta na st)'IPend~a w wysokości 500 % peł
nego stypendJjum, a część nie przekraczająca jednej 
czwartej, na pożyczki bezprocentowe, służące dla 
celów zaspakajania specljalnych potrzeb doraźnych. 

(3) Rady wy,działowe sprawują kontrolę nad 
postępami w słud,j.ach stypendystów, którzy są .obo
wiązani po u:pływie roku szkolne,go złożyć krótkie 
sprawozdanie z ,przebie,gu swych studjów. 

Art. 6. Stypendysta nie może oddawać się 
pracy zarobkowej, któraby stanowiła ' przeszkodę 
w jego studjach. Rada wydział,owa decyduje, czy 
dana praca zarobkowa stanowi przeszkodę w stu
djach stwendysty. 

Art. 7. (1) Stypendysta student traci prawo 
do pobierania przyznanego mu stypendium w razie: 

a) nałożenia na niego kary dyscyplinarnej 
ostrzejszej, niż nagana, 

b) opuszczenia szkoły luh wydziału, 
c) zaniedbania się w studjach, 
d) .oddawania się pracy zarobkowej, uznanej 

przez radę wydziałową za stanowiącą 
przeszkodę w studjach, 

e) niezawiadomienia rady wydziałowe'; o przy
jęciu pracy z,arohkowej. 

(2) Utratę [praw stypendysty do przyznane,go 
mu stypend,jum w przypadkach, wymienionych pod 
lit. a) i b) ust. 1, orzeka rada wydziałow.a, zawiada
miając .Q tern Mini'stra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego j w przypadkach, wymienionych 
pod Ut. cl. d)- i e) te!ioż ustępu, utratę praw orzeka 
Minister Wyznań ReHgijnych i Oświecenia Publi<:z
negona wniosek rady wydziałowej. 

Art. 8. (1) Sumy, pobrane z tytułu stypendńów 
t p.ożyczek, podlegają zwrotowi. Termin zw,rotu 
i SlPosób spłaty uslaI.a Minister Wyznań Reli.gijnych 
i Oświecenia PUlbliczne,go w drodze rozporządzenia. 

(2) Minister Skarbu może niezamożnego byłe
go stypendystę lub dłużnika zwolnić w całości lub 
w części od ohowiązku zwrotu niespłaconych rat 
stypendjum (pożyczki). 

(3) Obowiązek z.wrotu stypendium (pożyczki) 
nie przechodzi na spadkobierców stypendysty 
(dłużnika). 

Art. 9. (1) Oprócz stypendjów zwrotnych, 
przewidzianych wart.' 1 niniejszej ustawy, mogą być 
tworzone stypendja, zasadniczo bezzwrotne, dla stu
dentów szkół wyższych, którzy po ukończeniu stu
d,jów będą obowiązani wstąpić do służby w urzędach 
i instytucjach państwowych. 

(2) Stypendja te będą wypłacane z sum, wno
szonych corocznie do budżetu tych urzędów i insty
tucyj państWiowych. 

(3) Utworzenie stypendjów bezzwrotnych, ja
ko też warunki ich przyznania określa roz!porządze
nie właściwego ministra, wydane w porozumieniu 
z Ministrem Wyznań Re,u,gijnych i Oświecenia Pu
blicznego. 

(4) Stypendja te będą każdorazowo przyzna
wane przez właściwego ministra w porozumieniu 
z Ministrem WyZlnań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego. 

Art. 10. Niezależnie od opłat, przewidzianych 
wart. 3 ust. 1 Ht. b) oraz w oddzielnych przepisach, 
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
ne,go ustanawia w drodze rozporządzenia spec,jalne 
opłaty, pohierane od studentów szkół wyższych na 
inne cele pomocy, zwłasz,cza na pomoc: mieszlkanio
wą, żywnościową, naukową, z!drowolną i na wycho
wanie fizyczne, oraz określa sposób pobierania tych 
opłat. 

Art. 11. Rząd wnosi corocznie do budżetu 
państwowego odpowiednie sumy na pomoc doraźną 
dla studentów oraz na akcję subwencyjną dla insty
tucyj pomocy młodzieży szkół wy.ższych. 

Art. 12. Minister Wyznań Re1i.gijnych i Oświe
cenia Publicznego ustala w drodze rozporządzenia 
sp.osóh nadzoru i kontroli nad formami pomocy dla 
młodzieży szkół wyższych, ustawą niniejszą przewi
dz,ianemi. 

Art. 13. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrowi Wyznań ReHgijnych i Oświecenia Pu
blicznego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, co 
do art. 8 ust. 2-Ministrowi Skal1bu, a co do art. 9-
z,ain:teresowanym ministrom we właściwym każdemu 
z nich zakresie działania w porozumieniu z Ministrem 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Puhlicznego. 

Art. 14. (l) Ustawa niniejsza wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

(2) RówlIloOcześnie traci moc obowiązującą usta
wa z dnia 30 października 1923 r. o państwowych 
stYlPendjach oraz innych formach pomocy dla mło
dzieży akademickiej (Dz. U. R. P. Nr. 118, poz. 942). 
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