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poClstawie zatwierdzonego planu wyszkolenj!"~
boj{)\l'[ego lub na polecenie nadrzędnego dowództwa lub też w związku z próbą spadochronów.

po uk ończeniu l eczenia bądź po urlopie wraca
do tej samej służby , n atomiast n'ie przysługuje
za czas nauki w wojskowych zakładach naukowych innej specjalnoś ci, za okres przebywania w Blreszcie śledczym, zawieS'zenia
w czynnośc!ac~ służbowych oraz przebywania
W dyspozycjL
'

Się ponadto, niezależnie od us~alonego dodat-

VII. Wynagrodzenie :za skoki
ze spadochron em.

ku w § 26, premię w 'wysolwści od 100 do
1.000 zł. Wys'okość premii określa Szef Sztabu
Lotnictwa po zatwierdzeniu sprawozda,niv
o dokonaniu skoku.

'§28. Za CloKonanie sKoku próbnego

'§ 20. Wojskowi dokonujący SKokcJW ze
spadochronem z samolotów lub balon6w otrzymują wynagrodzenie za każdy dokonany skok
'JN wysokości:
'
a) mistrz

b) instruktor:
od 25-go do Lig-go SKOKU po
od 50-go 'd o 99-go skoku p o
od 100-- go skoku wzwyż po

l.000

zł,

200
250
400

zł,

100
15

zł,

100

zł.

'§ 29. Ew~dencję dokonanych sKok6w ze
spadochronem prowadz{ forma cja zgodnie
z regulaminem.
Wyp łaty d okonuje się na podstawie wyciągów z rozkazów d'Ziennych formacji.
Dodatek wypłaca się łączniliVzuposaże 4
niem pieniężnym.

§ 30. Rozporządzenie niniej's ze .wchodzI '
w życie z dniem o'głoszenia z mocą Obowią
zującą od dnia l marca 1947 r.

zł,

zł,

c) inni wojskowi:

za l-szy skok • ,, ' ~
od 2-go do 9-go skoku
po
od lO-go do 24-9'0 skoku po

wypłaca

Minister Obrony NaJTodowej:

zł,

Michał ŻćJmierski
Marszałeh Polski

'§ 27. Dodatek ten przysługuje za skoki Ze
spadochronem, dokonywane przez żołnierzy na

Minister Skarou:

Konstant~ Dąbrowski
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ROZPORZĄD~ENIE

MINISTRA ODBUDOWY

z dnia 17 kwietnia 1941 r,.
wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o stypendiacn (Ha stuaentów szkół wyzszycli.
a) Wydział Architektury -

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 18 marca 1933 r. o państwowych stypendiach oraz
innych formach pomocy dla młodzieży szkól
wyżs'Zych (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 207) zaJrZą
dza się, co następuje:
,

§ 1. U.tanawia

,, ' ,

.. ~
się następujące

stypendia dla studentów

b) ,

Inżynierii

3) Politechnika

-

Gdańska

-12

:WydJział In~ynieri,i

4) Politechnika
dzibą

bezzwrotne

Sląska

"

z sie-

w Gliwicach

-12

:Wydział Il}żynierii

szkół wyższych:

12 stypendiów
12
"

'II

$) Politechnika Wrocławska

l) Politechnika Warszawska
a)

b)

Wydział

"

'.'

2) Akademia Górnicza

YlKl"akowie.

~20

wa w Warszawie

"

-

12

"

6) SzkDła Główna Handlo-

Architektury ,.- 20 stypendiów
Inżynierii

Wydział Inżynierii

ł

~

7),

.

6

"

Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

6

"

"

DizlennlIc Ustaw l'l'r '37
8) Akademia Sztuk
W

-

magą

otrzymać

§ 10. Stypendysta traci prawa
rania stypendium w razie: ,

2)

ty.
§ f>. Przed otrzymaniem styPendium stypena.ysta, a w razie jeg'a niepełnaletności ojciec, 'matka, opiekun lub, :oa zgodą Mirfisterstwa Odbudowy, inna osoba padpisuje zoba' wiązanie IZwrotusum, pobranych jaka stypendium w przypa,clku, jeżeli stypendysta utraci
prawo do pobierania stypendium (§ 10) lub nie
wypełni obowiązku pracy (§ 12). Niepełnalet
ni stypendysta po dojściu . do pełnaletności
podpisuje takież zobowiązanie osobiście.

Stypendium wypłaca się prźez cały
czas studiów. Na początku każdego roku sr.lkolnego należy złożyć w Ministerstwie o.dbudowy zaświadczenie szkoły stwierdzające, że
stypendysta nadal studiuje w tym roku
szkalnym i czyni postępy zgodnie z pragramem.
§ 7.

§ 8. Stypendyści Ministerstwa o.dbudowy
nie mogą pobiera{:. żadnych innych stypendiów.
§ 9. S typ ena.yś cI o15owEizani są oaoywać
, praktyki wakacyjne w zakładach lub na budawa,ch wskazanych przez Ministerstwoo.dbudowy.

Nie ma obowiąZKU odbycia praKtyki waKacyjnej w roku szkalnym, w którym stypendysta !:ikladaegzamin dyp,loIDo:wy..

pabie-

zakładu

z
się

nauKawegaf

od a..dbywania praktyki wa-

4) niedostatecznycn postępów w nauce;

we właściwych szkołach.

§ 5. Stypendium przyznaje Minister o.doudowy, w porozumieniu z Ministrem o.świa

~vydalenia

3)' uchylenia
kacyjnej;

tylko

'Szkoły przesyła]ą
padania da Ministerstwa Odbudowy wraz ze swą opinią a kwalifika:Cjach kandydatów, ich zaawansowaniu
W studiaoch oraz stanie materialnym i rodzinnym.

ao

1) przerwania studiów; .

'§ 4. POdania o przyznanie stypendium naskładać

.'

są płatne.

8 stypendiów.

stypenaillm ala jedneg,a
studenta na każdy rakszkalny ustala Minister
o.dbudowy w parazumieniu z Ministrem
Oświaty. Stypendia płatne są mi e sięcznie z góry w ciągu 10 miesięcy raku szkalnega, pa~ynając od1 października da 31 lipca.
.
Stypendium
oDywatele polscy.

Poz.li'9
Praktyki wakacyjnE!

§2.WysoKa ś ć

JeZy

-

Pięknych

Warszawie

'§~.

571'

5) poObierania innego stypendium;
6) utraty obywatelstwa palskiego.

§ 11'. Stypendia wypłaca się za paSTea·
nidwem właściwych szkół. Szkoły pr-owadzą
ewidencję stypendystów.
o. , okalicznaściach, które powadują utratę
pr-a wa da pabierania stypendium, szkoły zawiadamiają Ministerstwo pclbudavvy, wstrzymując
do czasu decyzji wypłatę stypendium.
~

§ 12. Po ukończeniu studiów stypenayścl
obowiązani

są do pracy
na stana wiskach,
wskazanych przez Ministerstwa Odbudawy,przez taki akre,s czasu, przez jaki pabierane
stypendium.

Przy abliczaniu czasu 'pobierania
dium nie liczy się okresów paniżej
miesięcy . .

-w

styp~l

sześc,lU

zasługujących na szczeMinister o.dbudowy może
zwolnić stypendystę od wykanania w całości
lub w części zobowiązania przewidzianego
w§ 6.

gólne

przypadkach

uwzględnienie

.

§ 13.

w

życie

_.
~
Rozporządzenie

z dniem

nmle]SZe wchodzi

ogłoszenia,

Minister o.dbudowy:
Michał

Kaczorowski

Mini§ter Oświaty:
Stanisław

Skrzeszewskt

