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2. Początek i koniec okresu nawigacyjnego ustalaj <l 
państwowe organa wodne II instancji. 

3. Od statków i tratew, od których uiszczono za 
spoczywanie w portach i zimowiskach opłaty, okreś]o- , 
ne w ust. 1, pobiera się ponadto opłaty brzegowe, okre
ślone w § 5, jeżeli podczas postoju użytkują wybrzeże 
portu lub zimowiska celem zoaładowania, wyładowania 
lub przeładowania. 

§ 8. 1. Ustanawia się opłaty placowe za użytkowa-
'nie placów pozostaj ~cych w zarządzie państwowych 

organów wodnych, a położonych na wybrzeżach śródlą
dowych dróg wodnych lub istniejących na tych dro
gach wodnych portach i przystaniach, na skład towa-
rów i materiałów. • 

2. Opłf>t placowych nie pobiera się: 

l) za używanie phcu na składanie towarów, wyłado
wanych ze statków lub też załadowywanych na nie; 
jeżeli towary te nie pozostają na placu dłużej niż 

24 godziny; 

2) za używanie wybrzeży w miejscach przez właści

wy państwowy zarząd wodny wyznaczonycp do 
wyciągania statków i innych obiektów pływających 
na ląd, celem dokonania ich r emontu lub prze
budowy. 

§ 9. 1. Wysokość opłat placowych ustala Minister 
Komunikacji w drodze zarządzeń ogłaszanych w Dzien
niku Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych, biorąc pod 
uwagę położenie i wyposażenie placów. 

2. Place mogą być również wydzierżawiane na czas 
dłuzszy (najmniej na 3 miesiące) na podstawie każdo
razowo zawartej umowy, przy czym po~ierżawa takich 
placów może nastąpić tylko za pisemnym zezwoleniem 
wydzierżawiającego i na warunKach przez niego usta
lonych. Magazyny wydzierżawia się tylko na podstawie 
umowy dzierżawnej. ' 

§ 10. 1. OpłaŁy, przewidziane niniejszym rozpo»l1:ą
dzeniem, pobiera wła~ciwy państwowy zarząd wodny. 

.. 

2. Opłaty należy uiszczać z góry za cały okres ' lub 
sezon, z wyjątkiem opłat, obliczanych na dni, które ' 
mogą być . uiszczane miesięcznie z dołu, w każdym razie 
nie później, niż przed odejściem obiektu z portu lub 
zimowisl{a albo od ' wybrzeża i przed zabraniem towaru 
lub materiałów z miejsca składowego. 

3. Nie uiszczone w przepisanym terminie opłaty będą 
ściągane w trybie administracyjnym wraz z karami 
(odsetkami) za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi. Kosz
ty egzekucyjne oraz kary (odsetkil . za zwłokę pobi'era 
się według stopy obowiązującej dla bezpośrednich po
datków państwowyó. 

§ 11. Organ pobierający opłatę jest obowiązany wy
stawić kwit na pobraną opłatę. Kwit wystawia się w 3 
równobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz kwi
tu otrzymuje uiszczający opłatę, drugi pozostaje w pań- ' 
stwowym zarządzie wodnym, a trzeci przedkłada pań
stwowy zarząd wodny przełożonej władzy drugiej in
stancji. 

§ 12. Rozporządzenie mmeJsze nie narusza praw 
i obowiązków, wynikających z umów o dzierżawę 
obszarów wodnych i miejsc składowych. 

§ 13. 1. RozpOrZtldzenie niniejsze wchodzi w życie 
po upływie 15 dni od dnia ogłoszenia, 

2. Z dniem wejścia w życie mmejszego rozporzą
dzenia traci moc obowiązuj8.Eą rozporządzenie Ministra 
Komunikacji z dnia 29 marca 1933 r. wydane w' po
rozumieniu 'z Ministrem Skarbu o pobieraniu opłat od 
statków, łodzi, tratew i spustu drzewa .luźnego oraz za 
specjalne świadczenia na śródlądowych wodach pub
licznych żeglownych i spławnych (Dz. U. R. P. Nr 37, 
poz. 302, z 1934 r . Nr 33, poz. 303 i z 1936 r. Nr 5, 
poz, 52). 

Minister Komunikacji: J. Rabanowski 

Minister Skarbu: K. Dqbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

z dnia 11 marca 1949 r. 

wydane w porozumieniu z Mjnistr~m Oświaty o państwowych bezzwrotnych stypendiach dla studentów 

szkół wyższych. 

Na podstawie art. 9 ustawy z' dnia 18 marca 1933 r. 
o państwowych stypendiach oraz innych ' formach po
mocy dla młodzieży szkół wyższych (Dz. U. R. P. Nr 25, 
poz. 207) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się bezzwrotne stypendia dla pil
nych studentów szkół wyższych, obywateli polskich, 
o:IdanYfh sprawie Polski Ludowej, którzy zobovviążą 
SIę po \,Ikończeniu studiów wstąpić do służby w M:ini
sterstwie Administracji Publicznej lub we władzach 

i urzędach podległych Ministrowi Administracji Pub
licznej an~o przez niego nadzorowanych. 

§ 2, Ilość stypendiów craz wysokość stypendium 
dla jednego studenta określa na każdy rok kalendarzo
wy Minister Administracji Publicznej w porozumieniu 
z Ministrem Oświaty. 

§ 3. Stypendia będą wypłacane za pośredniCtwem 
kwestur uczelni z sum wnoszonych corocznie do ' bud
żetu Ministerstwa Administracji Publicznej. 



' ') 
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§ 4. 1. Stypendia przyznaje Minister Administra
cji Publicznej na okres jednego roku kalendarzowego 
lub na okres pozostały do końca roku kalendarzowego. 

2. W końcu każdego roku kalendarzowego sty- , 
pendysta może ubiegać się o przedłużenie prawa po
bierania stypendiUm na rok następny. 

3. Stypendia płatne są w ratach miesięcznych 
z góry za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 
i o'd dnia 1 października do dnia 31 grudnia. 

4. O przyznaniu stypendium i o przedłużeniu 
prawa do pobierania stypendium Ministerstwo Admi
nistracji Publicznej zawiadamia studentów za pośred
nictwem władz właściwej uczelni. 

§ 5.! W okresie pobierania stypendium stypendysta 
nie może bez zgody władz swej uczelni pobierać innego 
stypendium, 'korzystać z innych środków pomocy pań
stwowej dla uczącej się młodzieży ani też podejmować 
się stałej pracy o charakterze zarobkowym, przeszka
dzającej w studiach. 

§ '6. 1. Stypendia będą ' przyznawane studentom 
zdolnym i pilnym, którzy nie są w stanie ponosić kosz
tów związanych ze studiami. 

2. Prawo pierwszeństwa do przyznania stypen-
dium przysługuje: ' 

a)' byłym uczestniko~ , walki zbrojnej, 

b) osobom zasłużonym w pracy społecznej, 

c) osobom, które wykazały ofiarność w zdobywaniu 
wiedzy, a: pochodzą' ze środowiska, którE! miało 
utrudniony dostęp do nauki, 

d) , sierotom po ofiarach wojny oraz 

e) byłym więźniom hitlerowskich obozów koncen
tracyjnych i przymusowej pracy. 

§ 7. Do podap ubiegający . się o stypendium winni 
dołączyć: 

a) dokument, z którego wynika posiadanie obywa
telstwa polskiego, 

b) zaświadczenie o stanie zdrowia, 

c) zaświadczenie władz administracji ogólnej o sta
nie majątkowym studenta oraz jego rodziców 
lub opiekunów, 

d) świadectwo moralności wystawione przez po
wiatową władzęa:dministracji ogólnej, 

e) oświadczenie, że nie korzysta z innych form po
mocy państwowej lub społecznej oraz że nie 
trudni się stają pracą zarobkową, przeszkadza
jącą mu w studiaCh, albo że zaprzestanie ko
rzystać z innych form pomocy i zarobkowania 
g: chwilą uzyskania stypendium, 

f) w razie niepełnoletności ubiegającego się -
oświadczenie rodziców lub opiekunów o prze
jęciu materialnej odpowiedzialności za niego 
z tytułu udzielonego stypendium , w przypadku 
konieczności zwrotu stypendium, , 

g) oświadczenie o zobowiązaniu się do służby 
w Ministerstwie Admiriistracji Publicznej lub 
w e władzach i urzędach podległych Ministrowi 
Administracji pubiicznej albo przez niego n ad
zorowanych, 

h) jeżeli zachodzą warunki, przewidziane w § 6 
ust. 2, zaświadczanie odnośnych władz państwo
wych bądź organizacji, wydane przez organa 
lokalne, a poświadczone przez wojewódzkie lub 
też właściwe władze nadrzędne tych organizacji. 

-9 

§ 8. 1. Podanie o stypendium należy wnosić do 
Ministerstwa Administracji Publicznej za pośrednic
twem delegata Ministra .oświaty do spraw młodzieży 
szkół wyższy~, właściwego dla danej szkoły wyższej. 

2. Delegat Ministra Oświaty do spraw młodzieży 
szkół wyższych po zasięgnięciu opinii dziekana (w szko
łach jedno-wydziałowych rektora) i komisji kwalifika
cyjnej stowarzyszenia Bratniej Pomocy właściwej uczel
ni przesyła podanie wraz z wnioskiem do Ministerstwa 
Administracji Publicznej. 

3. O ile ubiegający się o ~ypendium jest stu
,dentem I roku, a podanie wniesione zostało przed 
dniem 1 stycznia danego roku, opinię zamiast Komisji 
Kwalifikacyjnej stowarzyszenia Bratniej Pomocy wyda
je Komisja dla doboru kandydatów na I rok studiów. 

§ 9. 1. Przed przyznaniem stypendium stypen
dysta, a w razie jego niepełnoletności rodzice, opiekun 
lub za zgodą Ministra Administracji Publicznej inna 
osoba podpisuje zobowiązanie zwrotu sum, pobranych 
jako stypendium w przypadku, jeżeli stypendysta utra
cił prawo do pobierania stypendium (§ 13) lub nie wy
pełnił obowiązku pracy (§ 11). -= 

2. Niepełnóletni stypendysta po dojściu do pełno
letności podpisuje takież zobowiązanie osobiście. 

§ 10. 1. W okresie pobierania stypendium sty
penQ.~sta obowiązany jest do odbywania w czasie ferii 
letnich corocznie płatnej praktyki wakacyjnej w Mini
sterstwie Administracji Publicznej lub we władzach 
i urzędach podległych Ministrowi Administracji Pub~, 

licznej albo przez niego nadzorowanych. 

2. Miejsce praktyki wakacyjnej oraz wysokość 
wynagrodzenia wyznaczy Minister Administracji Pub
licznej. 

... 
3. Czas trwania praktyki wakacyjnej nie może' 

być krótszy od 1 miesiąca i dłuższy niż 2 miesiące. 

• 4. Od odbycia praktyki w akacyjnej wolny jest 
stypendysta przygotowuj ący się do e.;zaminu dyplo
mowego. 

§ 11. 1. Stypendysta obowiązany jest najpóźniej 
w ciągu trzech miesięcy od dnia ukończenia studiów 
zgłosić się do Ministerstwa Administracji Publicznej 
celem objęcia służby. 

2. Po objęciu służby stypendysta obowiązany jest 
do pozostawania w niej przez czas, odpowiadający okre
sowi pobierania stypendium, nie , krócej jednak niż 
przez l rok. 
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:;. Sty;:>endysta, przyjęty do służby, traktowany 
będzie na równi z .innymi pracownikami wstępującymi 
do służby, którzy ukończyli wyższe uczelnie. 

§ 12. VI wyjątkowych przypadkach Minister Ad
ministracji P ll blicznej może zwolnić stypendystę czę
ściowo lub całkowicie od obowiązku odbycia słu:,:by, 
a także Odl'OCZYĆ rozpoczęcie t e j służby p oza termin 
przewidziany w § 11. 

§ 13. 1. Stypendysta traci p r awo do pobierani.a 
stypendium w razie : 

a) ut~Ę1ty obywatelstwa polskiego, 

b) przei··wania lub ukończenia studiów, 

c) w ydalenia z uczelni, 

d) uchylenia się od odbywania praktyki wakacyj
n ej lub u jemnych jej w yników, 

e) niedostatecznych postępów w n auce, 

f) pobierania innego stypendium, 

g) utraty / uzdoh1ien~a 

służby. 

fi zycznego do 
,. . 

p€1l1lenla 

2. O okolicznościach powodujących ,utratę prawa 
do pobierania stypendium władza uczelni zawiadamia 
Ministerstwo Administracji Publicznej , wsti'zymując 

jednocześnie wypłatę stypendium do czasu decyzji 
Ministra. 

§ 14. We wszystkich przypadkach, wymienionych
w § 13, stypendysta albo olloha, która podpisała ża 
niego zobowiązanie (§ 9); obowiązana jest zwrócić całe 
pobrane stypendium naj później w terminie rocznym 
od daty utraty prawa do pobierania stypendium. 

§ 15. Stypendysta, który ukończył studia obowią
zany jest zwrócić w terminie rocznym wszelkie kwoty 
pobrane z tytułu stypendium w przypadkach: 

a) niezgłoszenia się do służby, 

b) nieobjęcia \vyznaczonego mu stanowiska, 

c) zwolnienia n a własną prośbę ze służby przed
odsłużeni.em pobranego stypendium, 

d) wydalenia go ze służby w drodze postępowania 

dyscyplinarnego przed odsłużeniem pobranego 
stypendium. 

§ 16. Stypendysta może zrezygnować z pobierania 
dalszych rat stypendium przyznanego n a dany_ rok ka
lendarzowy, jednakże obowiązany jest do pl·acy przez 
okres ustalony w zobowiązaniu lub do zwrot\f · :,typen;:: 
dium w termir:ie rocznym. 

§ 17. W przypadkach zasługujących na uwz'S·lęd

n ienie Minister AdIl}inistracji Publicznej może zwolnić 

stypendystę CZęSClOWO lub w całości od opowiązku 

zwrotu stypendium. 

§ 18. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 
stycznia 1949 r. Z dniem ogłoszenia niniejszego roz
porządzenia traci moc obowiązującą rozporządzęnie 

Ministra Administracj i Publicznej z dnia 23 lu~ego 

1948 r. wydane w por ozumieniu z Ministrem Oświaty 

w sprawie stypendiów dla studentów szkół wyższyr.h 

(Dz. U. R. P.Nr 11, poz. 87). 

Minister Administracji Publicznej: W/o Wolski 

Minister Oświaty: St. Skrzeszewski 
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ROZ~ORZĄDZ.ENIE MINISTRA OŚWIATY 

z dnia 25 marca 1949 r. 

w sprawie przyjmowania absolwentów Oficerskiej Szkoły Prawniczej na wydziały prawne szkól wyższych. 

Na podstawie art. 80 i 85 dekretu z dnia 28 paź
dziernika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyż
szego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządzam, co 
następuje: . 

• 
§ 1. Świadectwo ukończenia Oficerskiej Szkoły 

Prawniczej uznaj e się przy przyj mowaniu n a wydziały 
prawne szkół wyższych za równowartościowe ze świa
dectwami licealnymi. Absolwenci Oficerskiej Szkoły 
Prawniczej mogą być przyjęci na wydziały prawne 
szkół wyższych pod warunkiem złożenia najdalej w cią
gu pierwszego rOKu studiów prawnych egzaminu u zu
pełniającego z j ęzyka łacińskiego w zakresie p rzewi
dzianym dla gimnazjum ogólnokształcącego , a po 30 
czerwca 1950 r. w zakresie przewidzianym dla stopnia 

licealnego szkoły ogólnokształcącej. Od egzaminu zwol
nieni są kandydaci, k tórzy przedłożą świadectwo ukoń

. czenia gimnazj um ogólnokształcącego z oceną z języka 

łacińskiego . 

§ 2: Egzamin uzupełniający składa się przed ko
m isjami egzaminacyjnymi powołany~i przez kurato
rów okręgów szkolnych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi wżycie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Oświaty: St. Skrzeszewski 

• 

.... 


