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pkczęć urzędowa zarządu gminnego lub miej
skiegK). 

§ 5. Członkom Straży Obywatelskiej wy
daje broił Milicja Obywatelska. 

§ 6. Broń i opaski wymiooione w § 4 
wihny być po służ:bie z:lo~on.e na posterun
k ach gminnych Milicji 'Obywatelskiej, a we 
wsiach, w kt6rych nie ma posterunków, broń 
należy składać u S()łtysa lub )\'6jta. 

§ 7. Sołtys lub wójt są odpowiedzialni za 
przechowywanie z~Monej u nich broni i jleJ 
konserwację. 

§ 8 . Kontl1Ola nad po-siadaną przez Straż 
Obywatelską bronią na1eży do Milicji Oby
watelskiej; 

§ 9. Przeszlm1enie Straży Obywatelskiej 
WiBM obejmować zaznajomienie się z zasadni
czymi przepisami Q ochronie spolmju i po-
rządku publiczneg'lo oraz słuzby wartowniczej 
i zasarl.eiczvmi przepisami obch odze'l ia się 
z bronią. Komendant Główny Milicji Obywa
telskiej wyda odpowiednie instrukcje, określa-

jące bliżej zakres i sposób prz-eszkolenia czł!Oill
k6w Straży Obywatelskiej. 

§ 10. Komendantom Straży Obywatelskiej: 
oraz komendantom wojlew6dzkim i powiato
wym Milicji Obywatelskiej s,łuży prawo dy .. 
scyplinarnegK) karania członków Straży Oby
watelskiej za wykvoczenia służbowe w ramachi 
przepis6w dotyczących karania szeregowych 
Milicji Obywatelskiej. Postępowanie dyscypli~ 
narne wszczyna się na wniosek właściwego ko
m endant.:. Straży Obywatelskiej lUib z wła .. 
snej inicjatywy od'nośneg'lo komendanta Mi .. 
licji Obywatelskiej. Komendanci powiatowi MiJ.. 
licji Obywatelskiej podają do wiadomiOści wła .. 
śdwym stamstlQm wykazy 'Osób ukaranych z P!O
daniem rodzaju wykmcze1nia i wyslQkości kary. 

§ 11. Rozporządzenie mme]sze wchodzi 
w życie z dni'em ogłos:oenia. 

w /z Minister Ziem Odzyskanych: 
lan Wasilewski 

Minister He~ieczeństwa P'I.l!blicmegl()ł 

Stanisław Radkiewicz 

153 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY i OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 6 maja 1946 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie bezzwrotnych stypendiów 
dla studentów szkół wyższych. 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 18 mar
ca 1933 r. 10 państwowych stypoodiach oraz 
innych formach pomocy dla mł10dzieży szkół 
wyższych (Dz" U. R. P. Nr 25, pOIZ. 207) za
rządza się, 00 następu j'e : 

§ 1. Ustanawia się beuwl10tne stypendia 
dla niezamożnych stude'l1tó,w szkół wyższych, 
obywateli polskich, którzy zlohowiążą się po 
ukończeniu studi6w wstąpić do służby w Mi
nisterstwie Pracy i Opieki Społecznej lub 
w urzędach i instytucjach podległych Mini
sterstwu albo -w instytucjach publiczno-praw
nych nadz,o l'Owanych przez Ministerstwo. 

§ 2. Stypendia będą wypłacane z sum 
wnoszonych oOl1Ocznie do budżetu Ministerstwa 
Pracy i Opieki Spo'~ecznej. 

§ 3. Liczbę stypendiów oraz wysolwść sty
pendium dla jedneg'lO studenta okr,eśla na każ
d y r,ok szkiOlny Minister Pracy i Opieki Spo
łecznej w , porozumie niu z Ministrem Oświaty. 

§ 4. 1. Stypendium przyznaje Minister Pra
cy i Opieki Sp(){rocznej w pol'OZU!mieniu z Mi
Illistrem Oświaty po wys.łuchaniu opinii wła
ściwej rady wydziałowej szkoły . 

2. Stypendium miOile być przyznane, po
cząwszy od pierwszego voku studiów, studento
wi zdolnemu i pilnemu, kt óry nie jes t w stanie 
ponosić lwsztów związanych z,e s looiami. 

§ 5. 1. Stypendia będą przyznawane w za
sadzie na okres odpowiadający normalnemUl 
czas(Jwi studió-w w danej dziedzinie w szkole 
wyższej. 

2. Minister Pracy i Opieki SpoiJiecznej mo~ 
że w przypadkach wyjątkowych przledrużyć i 
okres pobierania stypendiów. . l 

§ 6. 1. StypendiUiIll przyznaje się na okres 
jednego roku szkJolneg'lo lub -na okres pozlostał}'1 
do j-ego kJońca, przy czym za rok szkolny uwa
ża się czas od 1 października dlO 30 września 
następneg'lO roku. Płatne jest ono z gó ry w ra
tadł miesięcznych. 

2. Z początkiem każdego następneg'lo rokUJ 
szkoJnegostypendysta może ubiegać się o prze
dł'użeme prawa pobierania stypendium na rold 
bicźący aż do ukollCzenia normalneg'lo biegu 
studiów. 

§ 7 .. 1. Student ubiegający się o styplelIl
dium powinien zł10żyć Minist,erstwu Pracy iI 
Opieki Społecznej z.a pośrednictwem władz swejJ 
sd::oly podanie, załączając: 

a) dokumenty, z któ,rych wynika posiada
nie obywatelstwa polskiego, 

b) zaświadczenie lekarza lulb opieki zdro-
worriei szkoły o stanie zdrowia, o' 

c) zaświadczenie o postępach w nauce, 
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d) zaświadczenie wład~ administracji og61-
nej o stanie majątkowym studenta oraz j'ego 
rodziców lub op~ekun6w, 

e) oświadc7Jenie, że nie Imrzysta z innych 
form pomocy państwowej i społiecznej oraz 
że nie trudnj się pracą zawblmwą, kt6ra by 
przeszkadzała w stJllldiach, albo, iż zaprzesta
nie korzystać z innych form p omocy i z,arobkio
wać z chwilą UJZyskania stypendium, 

f) w razie niepełnoletności kandydata 0-

świadczenie rodzic6w lUb opiek'llIla o przyjęciu 
mat,eria1nej odpowied~ści za kandydata z ty
tułu udzielonego stypendium w pliZ'ypadku 100-
nieczności zwrotu. st}'lptendium, 

g) oświad<nletllre o zobowiązaniu się dro służ
by w Ministerstwie Pracy i Opieki Spo~eczn.ej 
lub w urzędach i instytucjach podległych! 
Minist,erstwu olraz w instytucjach publiczno
prawnych nadrorowanych przez Ministerstwo. 

2. Terminy i sposób składania podań hę
dą przez M,inisterstWlO Pracy i Opieki Społ1ecz: 
nej 00 l10ku podawane do wiadomości stu· 
df>.JI1t'6w za pośrednictwem władz szkół. 

§ 8. O przyznaniu i pl'z:edłuiJelniu prawa 
pobierania stypendium Ministerstwo P.racy i 
Opieki Społecmej zawiado mi studenta za po
ś,rednictwem władz szlw1nych. 

§ 9. 1. StypendysIta ohowiązany jest pilnie 
'Oddawać się nauce, czynić d:obl'e postępy oraz 
sprawiQwa,: się nienagann~e. 

2. W okres1e pobierania stypendium sty
pendysta. nie może pobierać innego .stypendium, 
nie może bez zgody wradz swej szlwły klo
l'zy,stać z innych środków pomocy państwo
wej dla uczącej się mIlodzieży , ani podejmować 
się jakiejkolwiek pracy ocharaherze zarobIro
wym, bóra by przeszkadzała w studi~ch. 

3. W . tym ohesie (ust. 2) -~typendysta po
winien odbyć COJ.1ooznie praktykę wakacyjną 
w Ministerstwie Pracy i Op~eki SpoI,ecznej 
lulb w urzędzie a]bo instytucji podległej Mi
nisteli:' twu Pracy i Opieki Spo~ecznej . ]oeżeli 
jednak rodzaj studiów tego wymaga, styp:eln
dysta może za ~ezwo1Jeniem Ministra Prac y 
i Opieki Spovecznej odbyć praktykę w innym 
urzędzie lub instytucji. P raktyka jest w za
sadzie płatna. 

4. Czas t rwania każdej p rak tyk i w urzę
dizie lub instytucji piodlegliej Ministerstwu Pra
cy i Opieki Spol]1eczn ej nie może być krót
szy od jednego miesiąca i dłuższy od' dwóch 
miesięcy . 

§ 10. 1. W tenninie 3-miesięcznym od daty 
ukończen ia stu di6w stypendysta obowiązany 
jest zawiad,omić Ministt' rstwo P racy i Opriek i 
Spol(Ocznej o gotowości objęcia służby . 

2. Po objęciu s fu zby stypendysta obowią
zany jest do p oz:os ta wania w niej p rzez czas 

,odpowiadający okres1owi pobierania ,stypendium 
nie krócej jedn ak niż przez 3 lata. 

3. Stypendysta przyjęty dJo s~uZby trak
towany będzie na równi z innymi praoownika· 
mi, wstępującymi do sllużby w MinisreJ.1stwie 
Pracy i Opiela Spo~ocznej oraz w UJ11'lędach' 
lub instytucjach podle~ych Ministel'stwu, któ
rzy ukończyli szlmty wyższe . 

~ 11. W wyjątlmwych przypadkach Mini· 
ster Pracy i Opieki Społecznej może zwolnić 
stypendystę częśdowiQ llub całkowicie od obo
wiązku odbycia slluż'by, !O kt6rej mowa w § 10 
UiSt. 2. 

§ 12. 1. W razie mezastooowania się 'st~ 
pendysty dlO prz:cpisów §§ 9 i 10 ust. lora. 
ni!oobjęcia plO u"@ończenru studiów wskazane~o 
mu stanowiska lub utraty prawa do zajmowania 
urzędów państwowych przed u"@ońc~eniem służ
by stypendysta olbowiązany jlest najpó.źniei 
w ciągu 6 miesięcy zwv6dć wszelkie IrWlO'ty po
brane tytu~em stypendium z odsetkami praw
nymi, o ile nie rosta'ly Ulmorzone przez odbytą 
słiużbę· 

2. Do umorzenia stypendium zalicza się 
okresy służby w wymiarze 00 najmniej pół .. 
l1oc~nym. 

3. P,6łJ.1Oczny teTm:in zw:mtu styperu:liulli za
czyna biec: 

a) 00 daty utraty prawa pobierania stY" 
pendium, 

b) ~ k'Ońcem tlel1minu: p'rzewidziane~o w§ 10 
ust. 1, 

o) z chwilą utraty prawa zajmow~~ urzę
dów państwowych lub rezygnacJI ze sta
nowiska, 

d) Od daty niedotrzymania tevrninu pr~wi
dzianeg10 w § 10 ust. 2. 

§ 13. W przypadkach zasliUJgujący~ na 
szczególne uwzględni:enie Minister Pracy 1 O
pieki Społecznej może zwo~nić stypend~s~ę ~ 
obowiązku ZWl'Otu stypendmm w cało~ lulb 
w części alb o wyrazić zgodę na mz~ożerue sp1;a
ty długu stypendialnego na dłuższy okres (Wlę
cej niż p6r !'Oku). 

§ 14. Oso bna ~ns tru~cj.a wydana przez ~i~ 
nisterstwo Pracy l OpIeki Sporeczne] okresli 
tryb postępowania w sprawach,. ?otycz~cych 
przyzn a wania i wypJaty stypendiow, eWłden
cji styp endyst'ów, lrontmli wypłacanych sty
pen diów oraz termi11ów i zasad odbywam a 
praktyk vvakacyjnych . 

§ 15. Ro-zponądzenie niniejsz,e ,,)'Chodzi 
w życie z d niem ogłoszenia. 

w/z 1\1i " ist.e r P racy i Opieki Spo.lie.cz,neł,: 
Edmund Giebartowsld 

Mii,is ter Oświaty : 

Czesław Wycech 




