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, 67 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 23 stycznia 1939 l'. ' 

wydane w porozumieniu z. Ministrem Wyznań Religijnych i O§Włecenia Publicznego w spra. 
wie utworzenia bezzwrotnychstypendi6w dla studentów szkół wyższych. 

Na podstawie ad. 9 ustawy z dnia 18 mar
ca 1933 r. o pańs,twowych stypendiach oraz in
nych f'ormach pomocy dla młodzieży szkół wyż
szych (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 207) zarządzam 
co nastę,puje: 

§ 1. Ustanawia się bezzWl'lołneslypendia 
dla studentów szkół wyższych,obywaleli pol
sk~ch, którzy zobowiążą się po ukończeniu stu
diów ws.tąpić do służby w administracji skarbO
wej lub urzędach względnie instytucjach podleg
ł)"ch Minis,ter.sŁwu Skarbu. 

§ 2. Stypendia I będą wypłacane z sum 
wnoszonych c'orocznie do budżetu Ministerstwa 
Ska,rbu. 

§ 3. Licztbę stypendiów orll'zwysok.o'Ść 
stypendrum dla jednęgo studenta określa na 
każdy rok budżetowy Minister Skarbu, o czym 
!Zawiadamia Minis,Łra Wyznań Religij,nych 
i OŚwiecenia Publiczne,go. ' ' 

§ 4. (1L St)"pendium P!zyznaje Minister 
Skarbu w porozumieniu z Ministrem Wyznań 
Religijn)"ch i Oświecenia PubHczneg'o po wy
s,łuchaniu opinii właściwej rady wydziałowej. 

(2)' Stwendium może być przyznane tylko 
studentowi zdolnemu, pilnemu aniezamożnemu, 
maj~cemu zaliczone co na.jmniej 2 lata s.tudiów. 

(3) \Vi wyjątkowych przypadkach może być 
przyznane stypendium studentoOwi drul!iego ro
ku studiów. ' 

, § 5. (1) Student, ubiegający się o stypen
dium, powinien złożyć Ministerstwu Skarbu, za 
pośrednictwem władz swej szkoły podanie, za
łączając: 

al jakikolwiek d.okument, stwierdzający p.o
' siadanieobrwatelstwa polskiego, 

b) zdwiadcżenie 'lekarza ur~ędowegio lub 
.opieki zdrowotnej szkoły O stani'e zdro
wia, 

o) zaświadczenie dziekana o pos.tę.pach 
w nauce, 

d) 2:a~wiadc~enie władz administracji ogól
nej o stanie zamożności rodzicbw lub 
opiekunów, 

e) oświadczenie, że nie korzysta z innych 
środków pomocy państw.owej i społecz
nej oraz że ni-e trudni się pracą zarob-

'\ 
k,ową lub że przestanie korzystać z' po
mocy albo trudnić się pracą zarobkową" 
z chwilą uzyskania stypendium, 

f) w razie niepełnoletności kandydata 
oświadczenie rodziców lub opiekunów 
o przyjęciu materialnej odpowiedzialno
ści 'Za kandydata z ,tytułu udzielonego 
stypendil,lm. 

. (2) Terminy i sp'osób składania podańogło-
si każdego roku Ministerstw.o Ska,rbu zapoŚlred
nictwem rektorów szkół, zawiadamiając równo
cześnie, z jakich wydziałów studenci mogą ubie
gać się o te stype,ndia. 

§ 6. (1) Stypendium przyznaje się na okres 
jednego roku szkolnego, w~lędnie na okres 
pozostały do jego końca, przy czym za l'ok 
szkolny uważa się czas od 1 października do 
31 września następnego roku. Płatne jest ODO 

z góry w ratach miesięcznY1ch. 

(2) Z początkiem każxlego nastę.pnego roku 
'Szkolnego stypendy!ita może ubiegać się o ,prze
dłużenie prawa pobierania stypendium,o il~ , 
wypełna obowiązki przewidziane ' w § 9. 

§ 7. (1) Okres pobierania stypendrum nie' 
może w z8JSadzie przekraczać lat 3, a w przy
. padku,o którym mowa w § 4 ust. (3) - lat 4. 

(2) Okres wymieniony w ust. {l) może być 
w wyjątkowych przypadkach przedłużony. 

§ 8. O .przyznaniu i przedłużeniu prawa 
pobierania stypendium ·Ministerstwo Skarbu za
wiadamia studenta za pośrednictwem rektora. 

§ 9. (1) W okresie pobierania stypendium 
stypendysla obowiązany jest pUnieoodawać się 
nauce, czynić dobre postępy oraz sprawować 
się nienagannie. Stypen,dysta nie może bez zgo
dy władz swej szkoły korzystać z innych środ
ków pomocy pańs.twowej dla uczącej się lI1ł.o
dzieży ani podejmować się jakiejkolwiek pracy 
o charakterze zarobkowym. 

(2) W tym okresie (ust. (1)) stypęndysta 
powinien odbyć ęorocznie praktykę waka~yjną 
w urz. ędzie względnie ins.tytucji, pod. ległe. j Mini
ster&twu Skarbu. Jeżeli jednak rodzaj studiów 
te~o wymaga, stypendysta może za zezwoleniem 
Ministra Skar,bu odbyć .praktykę w innym. urzę
dzie lub' instytucji. ' 

(3) Czas trwania każdej praktyki w urzę- . 
dzie luh instylucji podległei MinisŁ.e,rs.twu Skar-
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bu nie mOoŻe być krótszy od jednego. miesiąca 
i dłuższy od dwóch miesięcy. 

. § 10. (1) W terminie 3 miesięcy od daty 
ukończenia studiów, stypendysta obowiązany 
jest zawiadomić Ministerstwo Skarbu o groto
wo.sciob.jęcia służby. 

(2) W wyją.tkow)1lch przypadkach Minister 
Skarbu mo,że zwolnić ,stypendystę częścio.WO od 
obowiązku ,odbycia służby w a,dminiJstracji skar
bo.we,j lub . w-zędarch względnie instytuc.jach 
podległych Ministerstwu Skarbu. • 

§ 11. (l) Po objęciu służby stypendysta 
obo.wiązany jest pozostawać w niej przez okres 
czasu ni~ krótszy niż okres, w którym Po.bierał 
stypendium. 

(2) Stypendysta przyjęty do służby trakto
wany będzie na .równi z innymi ,praćownikami, 
w:stępującymi do. s,łużby wadminiJslracji skar
bowej, którzy uko.ńczyli szkoły wyższe. 

§ 12. (1) W przypadku niezastOlSowa,nia się 
do przepisów§ 9, względnie wydalenia ze szko.
ły, stypendysta traJCi prawo. do po.bieraniasty
pendj,~ z końcem miesiąca, w którym stwier
dzono. wyżej wymienio.neo.koliczności, przy 
czym miarodajna j'es,t data 'Odpowiedniego. wnio.
sku rekto.ra szko.ły. Nadto. stypendysta powinien 
naJdalej w terminie .półrocznym zwrócić wszel
kie kwoty, pobrane 'tytułem stypendium wraz 
zodsetkamj. . ' 

(2) Przepis zdania drugiego. ustępu po.
przedzającego ma , odpowiednie zasto.so.wa
nie w przypadku niezals,tosorwania się stypendy
sty do. przepisów§ 10 ust. (1) lub § 11 us.t (1), 

jak również w przy.padku , nieobjęcia po. ukoń
czeniu studiów wskazanego. stanowiska lub 
w ,razie utraty prawa do zajmowania urzędów 
państwowych przed ukoń·czeniem służby w ad
ministracji skarbowej alho rezygnac.ji ze stano
wiska przed ukończeniemte~ służby. Obowią
zek zwrotu o.trzymanego. stypendium, w przy
padku niezastosowania się do przepisu § 11 
ust. (1), obejmuje jednak tylko tę część należ
ności, która nie została umorz'onaodbytą już 
służbą w administracji skarbowej. Do umorze
nia stypendium zalicza się okresy służby w wy
miarze co najmniej półrQcznym. 

(3) Półrroczny t~rmin ZWlrotu stypendium 
zaczyna biec: ' 

a) o.d daty utraty prawa do pobierania ,sty-
pendium, ' 

b) .od daty niedo.trzymania 'terminu, prze
widzianegą w § 11 ust. (1), 

c) z chwilą utra.ty prawa zajmowania urzę
dów państwo.W)'ICh lub ,rezygnacji ze sta
nowiska, 

d) ,z ko.ńcem terminu, przewidzianego. w 
§ 10 ust. (1). 

§ 13. W przypadkach, zasługujących na 
szczególne uwzględnienie, Minister Skarbu mo.
że zwolnić stypendystę .od 'Obo.wiązku ~wrotu 
stypendium w całości lub w części, albo. wyra
zić zgodę na rozło.żenie spłaty długu stypendial
nego. na dłuższy o.kres . . 

§ 14. Rozporządzenie niniej,sze wcho.dzi 
w życie z dniem o.gł'Oszenia. 

Mi.nister Skarbu': E. Kwiatkowski 

68 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA W ~EWNĘTRZNYCH 

z dnia 25 sty,unia 1939 r. 

w sprawie zmiany rozpo.rządzenia Ministra Spraw :Wewnętrznych o pasie granicznym. 

Na podstawie art. 10 ust. (2) i art. 17 ro.z
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa (Dz. U. 
R. P. z 1937 r. Nr 11, poz. 83) zarządzam (;\). na
stępuje: 

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 
1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 516) w sprawie 
zmiany rozporządzenia Ministra Spraw We
wnętrznych z dnia 10 czerwca 193_8 r. Q pasie 

I 
granicznymi rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych o pasie granicznym obo.wiązuje 
w brzmieniu z dnia 10 czerwca 1938 r. (Dz. U, 
R. P. Nr 43, poz. 360). 

§ 2. Rozpo.rządzenie mmeJsze wcho.d.d 
w życie z dniem o.głoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 

Sławoj Składkowski 




