
Dziennik Ustaw Nr 10 ...... 122 Poz. 104 i 105 

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). 
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Ad. lI. "' Wykonanie ustawy porucza się Prezesow: 
Rady :Ministrów i Ministrom: Oświaty, Zdrowia oraz 
Kultury i Sztuki w porozumieniu z Przewodniczącym 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i :Mi
nistrem Skarbu. 

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 1950 f. 

Prezydent Rzeczypospolite~: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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Minister Oświaty: w z. H. Jab!ol!ski 

Minister Zdrowia: T. Michejda 

Minister Kultury i Sztuki: S. Dybowski. 

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: 

H. Minc 

Minister Skarbu: K. Dqbrowski 

USTAWA 

, z dnia 7 marca 1950 f. 

o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyźszych. 

Rosnące potrzeby gospodarki socjalistycznej wyma
gają prowadzenia planowej polityki w dziedzinie za
trudnienia nowych kwalifikowanych kadr, przede 
wszystkim technicznych. Pańsb.',io LudOwe -- przezna
czając ogromne sumy na kszt::tłcenie młodzieży w szko
łach zawodowych i w szkołach wyższych powinno 
planowo kierować dopływem abs;)lwentów tych szkół do 
uspołecznionych zakładów pracy i zapewnić młodzieży 
możliwość niezwłocznego Włąc2~:mia się w budownictwo 
socjalistyczne. 

W tym celu ~tanowi się, co następuje: 

Art. 1. 1. Absolwenci ś.,ednich szkół żawodowych 
oraz szkół wyższych mogą być zobowiązani do pracy 
w zakresie s\voich specjalności w ozriaczonej instytucji 
państwowe i lub sam0l'Ządowej albO VI - innym oznaczo· 
nym uspołecznionym zakładzie pracy. 

2. Czas trwania obowiązku, przewidzianego w ust. 1, 
nie może przekraczać lat trzech. 

Art. 2. 1 Absohvelltem w ro-zumieniu niniejszej 
ustawy jest ten, kto po dniu wejściiorjejwżycie ukoń
czył studia, przepisane programem średniej szkoły za
wodowej lub szkoły wyższej. 

2. Właściwi ministrowie lub Prezęsc::entralnego 
Urzędu Szkolenia Zawodowego określą dla szkół im 
podległych szczegółowe· warunki, powodlljące uznanie 
osób, odbywających studia, za absohventów w rozlLmie· 
niu ust. 1. 

Art. 3. 1. Rad;>. ]I;!1inish'ów ustali w drodze uchwały, 
ogłoszonej w Monitorze Polskim, wykaz szkół wyższych 
(wydzi?łów, specjalności), których absolwenci podleg'lją 
przepisom niniejszej m:t:nvy. 

2. Wykazy średnich szkół zawodQwych, których ab
solwenci podlegsją przepisom niniejszej ustawy, ustalą 
w drodze zarządzeń, ogłoszonych w Monitorze Pnl
skim -- Prezes Centr?lnogo Urzędu Szkolenia Zawodo
wego lub wlaściwi ministrowie w zakresie szkół im pod
ległych, 

Art. 4. Przewodn; czący pailstwowej Komisji Plano
wania Gospodarczego ustala coroczme do dnia l kwiet
nia ilościowy plan zatrudnienia absolwentów, sporządzo
ny na podst?.\vie vlnioskó\v zaintereSovlanych min.istróvl . 

Art. 5. L Obo\viązek, przewidziany wart. l ust. 1. 
powsta5e z dniem doręczenia absolwentowi nakazu. 

2. Nakaz wydaje Prezes Centralnego Urzędu Szko
lenia Zawodov.:ego lub minister, właściwy ze względu 
na szkołę, w której absbh.vent ukończył studia. 

3. Ministrowie i Prezee Centralnego Urzędu Szkole
nia Zawodowego mogą przekazać swoje uprawnienia, 
przewidziane w ustępie poprzedzającym, powołanym 
przez nich w tym celu Komisjom Przydziału Pracy dla 
Absolwentów. 

Art. 6. 1. Nakaz .określi zakład pracy, do którego 
kieruje się absolwenta OT<łZ czas trwania . obowiązku, 
określonego wart. 1 ust. 1, stosownie do potrzeb danego 
zawodu lub specjalnq.ści w granicach, ustalonych art. 1 
ust. 2. 

2. Okresu praktyki, odbytej zgodnie z programem 
studiów lub !)rzepisami szczególnymi, nie zalicza się ab
solwentowi do czasu, oznaczonego w nakazie; wyjątki 
moze określić w drodze zarządzenia Prezes Rady Minist
rów w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej 
Komisji Planowania Gospooarczego, Ministrem Oświaty 
i innymi zainteresowanymi ministrami, 

Art. 7. 1. Przy wydawaniu nakazu uwzględnia się 
w miar·ę moźnoscl zyczenia absolwenta co do rodzaju 
i miejsca pracy oraz inne okoliczności o znaczeniu oso
bistym i spol~cznym. 

2. Absolwenta, zatrudnionego w instytucji państwo
wej lub samorządowej albo w innym uspołecznionym 
zakradzie co najmniej od roku przed ukończeniem stu
diów, pozostawia się w miarę możności -w tym zakładzie, 
jeżeli kwalifikacje absolwenta mogą w nim być należycie 
wykor~zystane. 

Art, 8. Umowa o pracę, zawarta przez ucznia śred
niej szkoły zawoc!0we i lub stud?uta szkoły wyższej, roz
wiązuje się z mocy samego prawa po ukończeniu przez 


