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w Modrzu . · · · w Okocimiu · • • 
w P~powie · · .. w Prussach · · • 
w Rabie Wyżnej • 
w Racocie. · · • 
w Skrzydłowie · • 
w Walewicach · • 

w pow. pozaańskim 

• brzeskim 

" 
gostyńskim 

• skierńiewickim 

• nowotarskim 

" 
kościańsldm 

• radomlzczań skim 

• łowickim 

w Wiuowle • • • w pow. radomuczań.skim 
w Wieprzu • żywieckim 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wehl:ldd 
w życie z dnleJll ogłoszenia. 

MInister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Stanisław Milcoła;c.' 

Miniater Obrony Narodowej: 
Michał tgmiersld 
Marszałek Pol.1eJ 
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ROZPORZĄDZENIE MlMlSTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 9 września 1946 r. 

wydane .popozumieniu z Ministrem Oświaty w aprawie bezzwpotnych atypf!ndi6w 
dla studentów azk61 wyżazych. 

Na podstawie ~rt. 9 ustawy z dnia 18 marca 
1933 r. o państwowych stypendiach oraz innych 
formach pomocy dla młodzieiy szkół wyższyc.h 
(Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 207) - zarządza się, co 
nastęouje: 

§ 1. Ustanawia się bezzwrótne stypendia 
dła niezamożnych studentów szkół wyższych; 
obywateli polskich, oddanych sprawie Demo
kratycznej Polski, któr.zy zobowiążą się po ukoń
czeniu studiów wstąpić do słuiby w Wojsku 
Polskim lub w urzędach i instytucjach, podle
głych Ministerstwu Obrony Narodowej, albo 
w instytucjach publicznomprawnych, nadzorowa
nych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

§ 2. Stypendia będą wypłacane z sum 
wnoszonych corocznie do budżetu Ministerstwa 
Obrony Narodowej. 

§ 3. Liczbę stypendiów oraz wysokość 
stypendium dła jednego studenta określa na 
każdy rok szkolny Minister Obrony Narodowej 
w porozumieniu z Ministrem Oświaty. 

. § 4. Stypendia przyuaje Minister Obrony 
Narodowej w porozumieniu z Ministrem Oświaty 
po wysłuchaniu opinii właściwej Rady oraz po 
zasięgnięciu opinii Komisji StypepdialneJ. Sty
pendium może by~ przyznane, począwszy od 
pierwszego rOKu studiów, studentowi zdolnemu 
l pilnemu, który nie jest w stanie ponosi~ kosz
tów, związanych ze studiami. 

§ 5. Stypendia będą przyznawane w za
sadzie na okres, odpowiadajllcy normalnemu 
okresowi studiów w danej dzi.,~zinie w .zkole 
wyższej. Minister Obrony Narodowej może 
w przypadkach wyjątkowych przedłużyć okres 
pobierania stypendiów. 

. § 6. Stypendium przyznaje się na okres 
Jednego roku szkolnego. lub okres, pozostajllcy 
do jego końca, przy czym za rok azkolny uważa 
sie::: czas od 1 paidziernika do 30 września 
następnego roku. Płatne jest ono w ratach 
miesięcznych. Z początkiem następnego roku 
szkolnego stypendysta mołe ubierać się o prze-

dłużenie prawa pobierania stypendiów na rok 
bieżący, aż do ukończenia normalnego biegu 
stu.iiów. 

§ 7. Student · -ubiegający się o stypendIum 
winien złoży~ Ministerstwu Obrony Narodowej 
za pośrednictwem Ministerstwa Oświaty poda
nie, załllczając I 

a) dokumenty, z których wynika posiada
. nie obywatelstwa polskiego, 

b) metrykę urodzenia (odpis), 
c) zaświadczenie, stwierdzające stosunek 

jego do wąjska, 

d) szczegółowy życiorys, 

e) zaświadczenie o postępach w nauce 
bądi zaświadczenie o przyjęchl do za
kładu naukowego, 

f) zaświadczenie powiatowej bądź mIej
skiej rady narodowej oraz właściwych 
władz o nienagannym zachowaniu się 
petenta w czasie okupacji i obecnie, 

g) zaświadczenie władz administracji ogól
nej o stanie majątkowym studenta oru 
jego rodziców lub opiekunów, 

h) oświadczenie, że nie korzysta z innych 
form pomocy państwowej i społecznei 
oraz że nie trudni s ię pracą zarąbkową, 

. któraby mu przeszkadzała w studiach, 
albo iż z chwilą otrzymania stypendium 
zaprzestanie korzystać z · innych form 
pomocy oraz oddawać się zajęciom za
robkowym, utrudnlajllcym norm-Ine od
bywanie studiów, 

I) w razie niepełnoletności kandydata -
oświadczenie rodziców lub opiekuna 
o przyjęciu materialnej odpowiedzialno
ści za kandydata z tytułu udzielonego 
stypendium, w przypadku konieczności 
zwrota stypendium, . 
w razie pełnoletności stypend) sty -'- . 
żobowillzallie ścisłego przestrzegania 
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pnepiSO w statutll (instrukcji &typendial
nej) i w razie konieczności zwrQŁulty· 
pendium, 

J) świadectwo niekaralności, 

k) oświadczenie o zobowiązaniu ai«; do 
służby W Wojska Polskim lub w urzę
dach i instytucjach, podległych Mini
sterstwa Obrony Narodowej, oraz w in-

,' .. stytucjach publiczno-prawnych, 'DadEoro-
wanych przez Minish~ł'stwo Obrony 
Narodowej, 

l) opinia szkoły w przypadku, rdy kandy
dat jui do niej uczęszcza, 

I) ponadto pożi4dane jest przedłoienie 
opinii studenckiej organizacji politycz~ 
nej. jednej z demokratycznych partii 
politycznych lub związku zawodowego. 

§ 8. Przed przyznaniem stypendium _ kan
dydaci będą poddani badaniom przez wojskową 
komisję lekarską. która orzeknie o stanie zdr,o
. wia i o zdolnóści petenta do służby wojskowej. 

Badania lekarskie powtarzane będą co
rocznie przed rozpoczęciem roku szkolnero, 
przy czym stypendium przyznane być może tylko 
tym kandydatom, którzy poza dostatecznymi 
postępami w nauce wykażą się dodatnim wyni
kiem badania lekarskiego. 

§ 9. Terminy i sposób składania podań 
będą przez Ministerstwo Obrony Narodowej co 
rqJtu podawane do wiadomości student6w za 
pośrednictwem władz szkolnych. 

§ 10. Stypendium może być przyznawane 
studentom nowowstępującym do zakładu nauko
wego, jeżeli nie przekroczyli 25·go roku życia, 
a uezęszczającym do danego zakładu nauko
wego, jeżeli ' nie przekroezyli 30 roku życia. 

§ 11. O przyznanIu i przedłużeniu prawa 
pobielania stypendium Ministerstwo Obrony 
Narodowej zawiadomi studenta za pośrednictwem 
władz szkolnych. 

§ 12. Stypendysta obowiązany jest pilnie 
oddawać się nauce, czynić co najmniej dosta
teczne postępy oraz sprawować się nienagannie. 

' W ok.resie pobierania stypendium stypen
dysta nie moźe pobierać innego stypendium, 
nie może bez zgody władz swej szkoły korzy
stać z innych środków pomocy państwowej dla 
uczącej . się młodzieży, ani podejmować się ja
kiejkolwiek pracy zarobkowej, któraby mu 
przeszkadzała w atndiach. 

W tym okresie (uat. 2) .typendYsta powi
nien odbyć corocznie praktykę wakacyjnll przez 
okres 4 tyrodni w formacjach wojakowych. 
Od obowiązku odby.cia praktyki moie w po-" 
szczerólnych przypadkach zwolnić stypendystę 
S-zef Departamentu Persenalnero Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Od odbycia praktyki wa
kacyjnej wolni są stypendyści, 'którzy zgłosili 
się do egzaminu dyplomoweio, o ile przedsta
wią odpowiednie zaświadczenie władz szkolnych. 

Za czas praktyki stypenilyści otrzymują oprócZ 
stypeiadium dodatkowe wynagrodzenie, którego 
wysokość określona zostanie osobnym zarządze-
niem. ' 

§ 13. W terminie trzymiesięcznym od daty , 
ukończenia studiów stypendysta obowi'łzany jest 
zawiadomić Depart~ment , Personalny Minister
atwa Obrony Narodowej o rotowości objęcia 
służby. Za każdy rok studiów akademickich 
blldi szkolnych, w czasie których stypendysta 
pobierał stypendium, należy odsłużyć w wojsku 
jeden rok. Odbytej praktyki wakacyjnej do 
tero okresu się nie wlicza. 

Przyznanie stypendium nie ma żadnego 
wpływu na obowillzki, wynikające z ustawy 
o powszechnym obowi'łzku służby wojskowej. 

§ 14. W wyjątkowych przypadkach Mi
nister Obrony Narodowej może zwolnić sty
pendystę częściowo lub całkowicie od obo
wiązku odbycia służby, o której mowa w § 13 
ust. 1 • 

§ 15. W razie niezaatosowania się stypen
dysty do przepisów §§ 12 i 13; w razie nie
objęcia po , ukończeniu studiów wskazanego mu 
stanowiska, jako też w przypadku wydalenia 
z wojska przed UKończeniem służby, stypendy
sta obowiązany fest najpóźniej w ciągu 6 ' mje
sięcy zwrócić wszelkie kwoty, pobrane tytułem 
stypendium, o ile nie zostały umorzon-e przez 
odbytą służbę wojskową, z odsetkami prawnymi. 

Do umorzenia ' zalicza się okres służby 
w wymiarze co najmniej półrocznym. 

Półroczny termin zwrotu stypendium za-
czyna biec: . 

a) od daty utraty prawa pobierania sty-
pendium, 

b) z końcem terminu, przewidzianego w § 13, 
c) z chwilą wydalenia z wojska, . 
d) od daty niedotrzymania terminu, prze- _ 

widzianego w § 13. 
§ ,16. W przypadkach zasługujących na 

szczególne uwzględnienie Ministerstwo O brony 
Narodowej może zwolnić stypendystę od obo
wiązku zwrotu stypendium w całości lub w czę
ści albo wyrazić zgodę na rozłożenie spłaty 
długu stypendialnego na dłuższy okres niż prze
widziany w § 15. 

§ 17. Osobna instrukcla, wydana przez 
Ministerstwo _Obrony Narodowej, określi tryb 
postępowania w sprawach, dotycz'łcych przy- ' 
znawanla i wypłaty .typendium, ewidencji sty
pendystów, kontroli wypłacanych stypendiów 
oraz utworzenia ł zakre3u ~ziałalności Komisji 
Stypendialnej. 

§ 18. Rozporz"ldzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem orłGazenia. . 

wiz Minister Obrony Narodowej: 
Marian SpychalskI. 

w/7. Minister Oświaty: 
Władysław Bień"ow$1ci 




