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nistrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu Eko
nomicznego Rady Nfinistrów. 

Art. 4. Urząd Rezerw Pal1stwowych podlega Prze
wodnicżącemu Komitetu Ekonomicznego Rady Mini
strów. 

Art. 5. Organizację Urzędu Rezerw Państwo?lych 
i jego placówek terenowych określi statut, nadany 
przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodni
czącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. 

Art. 6. ·1. Prezes Rady Ministrów na wniosek Prze
wodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 
wyda regulamin czynności Urzędu Rezerw Państwo

wych. 

2. Regulamin · określi w 
współpracy Urzędu Rezerw 
instytucjami publicznymi 
darki uspołecznionej. 

szczególności formy i !ryJ 
PaństwoVlych z władzami, 

przedsiębiorstwami gospo-

Art. 1. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów i Przewodniczącemu Komitetu Ekono
micznego Rady Ministrów. 

~rt. 8. Ustawa wchodzi W życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bieru' 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów: H. Minc 
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USTAWA 

z dnia 7 marca 1950 r. 

o Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości. 

Art. 1. Tworzy się Centralny Urząd Drobnej Wy
twórczości, zwany w dalszym ciągu "Urzędem". 

Art. 2. 1. Do zakresu działania Urzędu należą 
sprawy drobnej wyt\vórczości, tj. państwowego prze
mysłu miejscowego, spółdzielczości pracy i spółdziel

czości rzemieślniczej oraz rzemiosła i prywatnego prze
mysłu, a w szczególności: 

1) zapewnienie rozwoju państwowego przemysłu miej
scowego i wytwórczości spółdzielczej, 

2) ustalanie cto,sunku drobnej wytwórczości do pod
stawowych gałęzi przemysłu pallstwowego, zgocfuie 
z potrzebami gospodarki narodowej, 

3) planowanie zaopRtrzen ia materiałowego, produkcji, 
obrotu towarowego, finansów i inwestycji drobnej 
wytwórczości, 

4) nadzór nad państw'owym przemysłem miejscowym. 
5) nadzór państwowy nad spółdzielczością pracy i rze

mieślniczą spółdzielczości ą pomocniczą, 

6) koordynowanie dziabln0ścl drobnej wytwórczości, 
7) nadzór państwowy n ad izbami rzemieślniczymi i .ich 

zw~ązkiem, 
8) sprawy cechów i ich związków, 
9) sprawy zrzeszeń przemysłu prywatnego, 

10) sprawy administracji przemysłowej w stosunku do 
drobnej wytwórczości, 

11) sprawy kadr drobnej ""y twórczości. 
2. Zakres działania Urzędu nie obejmuje rolnej 

spółdzielczości produkcyjnej. 

Art. 3. Na czele Urzędu stoi prezes, którego mia
nuje i odwołuje Prezes Rady lVrinistrów na wniosek 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego. 

Art. 4. Urząd Podlega Przewodni-::zącemu Pań
stwowej Komisji . Planowania Gospodarczego. 

Art. 5. Organizację Urzędu określi statut, nadany 
prżez Radę Ministrów. 
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Art. 6. 1. Organami terenowymi Urzędu w . spra
wach administracji przemysłowej są wojewódzkie i po
wiatowe władze administracji ogólnej. 

2. Rada Ministrów moie w drodze rozporządzenia 
powołać terenowe organy Urzędu dla innych spraw, 
niż określone w ust. l, oraz określić ich organizację 
i zakres działania, jak również zlecić załatwienie tych 
spraw istniejącym urzędom, instytucjom lub przedsię
biorstwom. 

Art. 1. Zasady współdziałania Urzędu z Central
nym Związkiem Spółdzielczym określi uchwała Rady 
Ministrów, powzięta na wniosek Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, po 
zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdziel
czego. 

Art. 8. 1. . Sprawy, określone wart. 2, a należące 
w dniu wejścia w żyde ustawy do właściwości ' Pań- . 
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego lub mi
nistrów, przechodzą do zakresu działania Urzędu. 

. 2. Pracownicy, zatrudnieni w działach służby pań
stwowej, które ustawa przekazuje do zakresu działania 
Urzędu, przechodzą do służby w Urzędzie. 

Art. 9. 1. Znosi się izby przemysłowo-handlowe 
oraz ich związek. 

2. Sprawy, wymienione wart. 4 ust. 1 pkt 7-11 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo - handlowych 
(Dż. U. R. P. z 1936 r. Nr 45, poz. 335), a należące 

w dniu wejścia w życie ustawy do zakresu działania izb 
przemysłowo - handlowych, przel~azuje się właściwym 
zrzeszeniom przemysłu prywatnego i zrzeszeniom ku
pieckim. 

3. Przewodniczący Państwowej Komisji Planowa
nia Gospodarczego w porozumieniu z właściwym mi
nistrem określi w razie potrzeby w drodze rozporzą

dzenia organy i instytucje, które przejmą inne sprawy, 
niż wymienione w ust. 2, należące . dotychczas dQ za
kresu działania izb przemysłowo-handlowych. 
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4. Majątek izb przemysłowo-handlowych przechodzi 
na własność Skarbu Państwa. Przewodniczący Państwo
wej Komisji Planowania Gospodarczego w porozumie
niu z Ministrem Sprawiedliwości określi w drodze roz
porządzenia tryb ujawniania w księgach wieczystych 
i właściwych rejestrach przejście na własność Skarbu 
Państwa tego majątku . 

5: Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gosp'oc1arczego przeprowadzi likwidację izb przemysło
wo-handlowych i ich związku. Uprawnienia swoje 
w tym zakresie Przewodniczący Państwowej Komisji 

. Pl~nowanla G ospodarczego może przekazać prezesowi 
Urzędu. 

6. Przewodniczący Państwowej Komisji Planowa
n ia Gospodarczego unormuje w porozumieniu z Mini
strem Pracy i Opieki Społecznej prawa i obowiązki, 

wyn ikające z dotychczasowego stosunku pracy p racow
nlk6w izb przemysłowo-handlowych. 

Art. 10. Z dniem wejścia w życie ustawy traci moc 
obowiązującą rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospoli..; 
tej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlo
wych (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 45, poz. 335). 

Art. 11. Wykonanie ustawy porucza się Przewodni.., 
czącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego. 

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-. 
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący 
Państwowej Komisji Planowania Gospooarczego: 

H. M inc 
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USTAWA 

z dnia 7 marca 1950 r . 

o pailstwowych stypendiach dla młodzieży szkół wyżllzych. 

Art. 1. Ustanawia się państwowy system stypen
(] i aJ:n ' l 

d"t. 2. Celem państwowego systemu stypelldial
n 2.'50 jest planowe przyśpieszenie - drogą zwiękSzenia 
pcmocy państwowej - procesu wyrastania ludowej 
inteligencji zwłaszcza spośród młodzieży poehodzenia 
r obotniczego oraz chłopskiego z mało- i średniorolnych 
gospodarstw - jako kadr fachowców i pracownik5w 
naukowych dla potrzeb gospodarki narodowej. 

: AFt. 3. Państwowy system stypendialny stosuje 
się do stypendiów dla studentów szkół wyższych 
wszystklch typów. 

Art. 4. 1. Sumy,przezriaczone na cele stypendiów 
państwowych dla studentów szkół wyższych, umiesz
cza się tylko w budżecie państwowym i to jedynie 
w tych jego częściach, które obejmują szkoły wyższe. 

2; Udzielanie stypendiów w jakiejkolwiek postaci 
poza państwowym planem stypendialnym i z innych 
sum, niż wymienione w ustępie poprzedzającym, przez 
urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa uspołecznione 
jak również przez związki samorządu terytorialnego 
i zakłady ubezpieczeń społecznych, jest niedozwolone. 

3. Organizacje ,społeczne nie mogą udzielać sty
pendiów z funduszów państwowych. 

Art. 5. 1. . Rada Ministrów ustala w drodze 
uchwały, ogłoszonej w Monitorze Polskim, państwowy 
plan stypendialny na każdy rok szkolny. 

2. Pal"lstwowy plan stypendialny określa w ramach 
kredy tów, przewidzianych w budżecie na cele stypen
diów: 

1) ogólną ilość ' stypendiów z podziałem według mini
sterstw, którym podlegają szkoły wyższe, na ro
dzaje stypendiów oraz na kierunki i lata studiów, . 

2) wysokość stypendiów ze zróżnicowaniem ich według 
rodzaju stypendiów oraz kierunków i lat studiów, 

3) terminy . wypłacania stypendiów. 

Art. 6. 1. O przyznaniu stypendium państwowego 
stanowią: pochodzenie społeczne, postępy w nauce i wa
runkd. materialne studenta. 

2. Ze względu na pochodzenie społeczne pierw
szeństwo do stypendium przysługuje dzieciom robotni .. 
ków, chłopów mało- iśrednior6lnych i osób z inteli .. 
gencji pracującej. 

Art. 7. Stypendium państwowe przyznaje się 
w kwotach pieniężnych, wypłacanych stypendyście bez
pośrednio przez szkołę . wyższą, . do której stypendysta 
uczęszcza. 

Art. 8. Rada Ministrów w drodze uchwały, ogło

szonej w Monitorze Polskim, określi rodzaje stypen
diów państwowych oraz warunki i tryb ich przyzna
wania i pozbawiania, ustali sposób nadzoru nad realiza
cją planu stypendialnego, jak również wyda przepisy 
przejściowe. 

Art. 9. Przepisy niniejszej ustawy nie odnoszą się 
do stypend iów, udzielanych n a podstawie porozumień 
międzynarodowych. 

Art. 10. Uchyla się ustawę z dnia 18 marca 1933 r. 
o parlstwcwych stypt::ndiach oraz innych formach po
mocy dla młodzieży ~"'Zkól wyższych (Dz. U. R. P. Nr 25, 
poz. 207). 


