
Dziennik Us.taw Nr , 28 , • 

~ . . Wniosek może " być złożony : ty lko w ciągu 7 dni ,od 
. dnia doręczenia oddziałQwi orzeczenia rady. 

3. Złożen i e wniosku powoduje wstrzymanie wykonania 
,orzeczenia rady. 

4. Rada nadzorcza, Zakladu wydaje orzeczenie na pod-
stawie akt sprawy w ciągu 30 dni od dnia złożenia wnioskll, 

,zmieniając orżeczęnie rady nadzorczej oddziału Zakładu' lub 
pozostawiając wniosek dyrektora oddzialu ł Zakładu bez 
uwzględnienia,. 

5. Do postępowania przed radą nadzorczą Zckładu sto
suje się odpowiednio przepisy § 5, lO, 11 ust. 1-4' i § 12, 

Poz. 158 i ' fS9 

, § 14" O rzec:ienia rad nadzorczych (§ 12 j,' 13 ust, 4)' pod- ' ' 
legają wykonaniu najpóźniej do 14 dni od dnia ich dO'r~', ~ 

czenia. . 
, . § 15. ,Po zwrotu kosztów przejazdu utraconego 'zarobku, 

- strawnego i kosztów noclegu osobom, których stawienn,ict'.'JO 
na rozprawę uznano za obowiązkowe, stosuje się odp.owjed~ 

nio przepisy o postępowaniu ' w sprawactt o świadc;:z-enia ren
towe. 

§ 16. Rozporządzenie wch'odzi w życie z dniem ogłosze~ 
nia, a w sprawach rent i zaopatrzeń (§ l pkt 4; z dniem 
l stycznia 1961 r. 

Prezes Rady Ministrów: J: Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINJSTRÓWSZKQLNICTWA WY2SZEGO, ZpROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ, OŚWIAtTY, SPRAW 
ZAGRANICZNYCH ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO GŁOWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI 

, . 
z dnia 30 kwietnia 1960 r. 

w sprawie z.asad odbywaniil , sitidiów I,foktorancli.icb w szkołilCb wyższych,pr.aw i obc'wiązków doktorantów Cfi)Z 

wysokości stypendiów dla doktorantów. 

Na podstawie art.. 48 ust. 4 i -art. 81 ust. 2 ustawy z dnia l) systematycznej pracy naukowej, w · szczególności ' zwią-
5 listopada 1953 r . o szkol~ch wyższych (Dz. U. Nr 68, z.mej z opracowaniem rozprawy doktorskiej I przygolcJ-
poz. 336) zarządza się,,' co następuje: waniem ' się do egzi1minów doktorskich orąz nabyci em ' 

umiejętności prowadztnia prac naukowo',badawczych; . 
§ 1. 1. VV celu stworzenia odpowiednich warl,lnków do 

przyśpieszenia kształcenia młodej kadry naukowej i uzyski- 2) uczestniczenia, w wykładach, seminariach i innych zaj ę" 
wania stopnia naukowego doktora w zakresie dyscyplin nau- ciach ustalonych w programie 'studió\v doktorónckich; " 
,okowych szczególnie ważnych dla potrzeb gospodark i i kultu- 3) brania udziału w zebraJjiach naukowych katedry i s :da-
,ry narodowej mogą być, tworzone studia doktoranckie w szko- dania w wyznaczonych t-erminach spra\,jozdań z przebie-
łach wyższych podległych Ministrom Szkolnictwa Vvyższegn, gu własnej pracy naukowej. 
Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Spraw Zagranicznych 

§ 5. Ramowy prog ram oraz regulamin studiów do!cto-. 
Ol;az Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej i T'uystyki. ranckich ustalają ' właści'.vi ministrowie po zasięgnięciu opi- , 

2 . . Studia doktoranckie prowadzone są na wydziałach, nii Rady Głównej Szkolnidwa Wyższego . 
ltórych wykazy ,ustalają na wniose~ rektora, zgłoszony po 
zasi~gnięciu 'opinii senatu i rady ,;'rydzialu, wła5ciwi mini- § 6. Doktorant w okresie odbywania studiów n ie może 
stTOwie w drodze odrębnych przepisów. wykonywać żadnych stalych ani okresowych zajęć za rob-

3. Studia doktoranckie w zależności od charakteru dyscy- kowych. 

pliny naukowej trwają do 4 lat. § 7, 1. W okresie odbywania studiów doktorant otrz)"-

§ 2. O dopuszczenie do odbywania studiów doktoranc- muje stypendium w ,wysokości uposażenia netto starsz~go 
lich mogą ubi egać się osoby, które: , ., asystenta wraz z przysługującymi dodatkami . ' 

1) mają wszczęty przewód doktoFski lub wa:runki do jego 2. Doktorantowi przysługuje dodatek do styp(,:ndium nil 
wszczęcia; członków rodziny w wysokości i na warunkach przewidzia-

2) wyróżniają się zdolnościami i zamiłowaniem ,do pracy nych dla zasiłków rodz innych dla pracujących. 
naukowej i pedagogicznej; 3. Stypendium określone w ust. 1 Ip.oże być odpowied-

3) mają co najmniej 2 lata praktyki naukowej, pedagogicz- nio zwiększone, jeżeli doktorant odbywa studia w waflIn
nej lub zawodowej, ił jeżeli opracowują rozprawę d0k- kach szczególnie szkodli wych dla zdrowia, uzasadniaj ących 
torską z zakresu nauk technicznych lub rolni czych,· mają ' przyznanie dodatku specjalnego w myśl przep isów o IJpO-

co najmniej dwuletni staż pracy produkcyjnej; ~ożeniu pracowników n auki. O zwiększeniu stypendium de-
'4) n ie przekroczyły 35, lat żyćla; cyduje minister. 
5) złożą zobowiązanie, że po uzyskaniu stopnia doktora ' w 4. Stypendium płatne jest 'miesięcznie z góry. 

ramach studiów doktoranckich podejmą nil wniosek rek-
tora lub ministra pracę na stanowisku pomocniczego pra- § 8, l. Ogólną kontrolę nad przebiegiem studiów dokto-' 
cownika nauki w szkole wyższej co najmniej' na okres ranckich sprawują rady właściwychwyElziałów . Rada wy- ' 
trzech lat. / działu zobowiązana jest dokonywać na pódstawie sprawoz-

dań kierovmika katedry lub wyznaczonych innych samodz;el- , 
§. 3. 1. O dopuszczeniu do odbywania studiów dokto- nych pracowników nauki okreso~ej oceny studiów dokto-

ranckich decyduje minister. ' ranckich i wyników pracy poszczególnych dpk.torantów. 
~ 2. Podanie o dopuszczenie do studiów doktoranckich 2. ( Senat szkoły wyższej raz ,do roku ~ podstawie spra" 
składa się do ministra za pośrednictwem rektora; pod,mie wozdań dziekanów lub wyznaczonych saąlOdzielnych pn, 
powinno być zaopi.niowane przez kierownika katedry i radę cowników ,nauki dokonuje ogólnej oceny studiów doktonmc~ 
wydzialu:, a w przypadku gdy kandyda t ma wszczęty prze- kich na ' poszczególnych wydziałach . 
:wód doktorski - również przez promotora. 3. Rektor w końcu roku szkolnego przedstawif1 ministro-

§ 4. Osoby dopuszczone do ,studiow doktoranckich pod, wi sprawozdanie z przebiegu i wyników studiów doktoranc" 
legają dziekanowi wydziału i są zobowiązane do: kich za dany rok szkolny. 



" 

Ustaw Nr 28 .281 Poz. 159 j .160 

Pomocniczy pracownik na,uki szkoły wyższej przy~ 
doktora.nckie otrzymuje na okres studiów ' 

10. 1. Doktorant naruszający przepisy rozporządzenia, 
zanie bl;ljący się w ' pracy naukowej bądż naruszr.jący inne 

' syobowiązujące w szkole wyższej może ,być skreslo
isty doktornntów. 
, O skreśleniu, z listy doktorantów orzeka: minister. 

3. Wypłatę stypendium, wstrzymuje ' się z dniem . pierw .. 
szym miesiąca następującego' po wydarriu decyzji o skreśle
niu z listy doktorantów. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z ' dniem ogło

szen,ia. 

Minister Szkolnicztwa Wyższego: H. Go]ański 
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. Barańs.ki 
Minister Oświaty: W. Tu/odziecki 
Minister Spraw Zagranicznych: A. Rapacki 
Przewodnicząćy Głównego Komitetu KuHury Fizycznej 

Turystyki: Wł. Ret.:zek 
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JW, PORZĄDZENIE MINJ.STROW SiKOINICTW/\ WY2SZEGO, ZDROWIA I OPIEKI SPQł..ECZNEJ,OSWIATV, SPRAW 
' Z GRANICZNYCH ORAZ PRZE\\iODNICZĄCEGO GtOWNEGO KOMiTETU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI 

z dnia 30 kwietnia 1960 r. 

.w spra.wie określenia wamoków i , trybu przyznawania stypendiów, ·udzielania platnycll urlopów oraz , wysokości 
stypendiów dla osób, które pracują oadrozprawą doktorśką bądź babilitacyjną w ,szkołach wyźszych. 

a podstawie art. 81 ust. 2 ' i art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 
ada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr6b, poz. 336) 

zarzą za się, co' następuje: ' ' , ' 
' § 1: "vV celu ułatwienia uzyskania stopni natikowych ' CiSO" 

. bom racującyrn nad rozpra''''ą doktorską lu b habilitacyjną 
w szk taca. wyższych podległych Ministrom Szkolnictwa Wyż· 
szego, Zdrowia i Opieki Spolcczi1ej, Oświaty, Spraw Zaqrd~ 
n iczn ch owz · Glównemu Komitetowi Kultury Fizyćznej i Tu
rysty" - ustanawia . się stypendia ' doktoranckie i habil:ta
cyjne. 

§ , O przyznanie stypendium doktoranckiego lub habi
litacy j egb mogą · ubiegac się osoby, które: 

l) w różniają się zdolnościami ' i ' Zilmiłowaniem do ' pracy 
n u:kowej i pedagogicznej oraz mają zaawansowaną roz
pi \'łę doktorską lub habilitacyjną przede wszystkim z za
kr su g-alęzi nauki lub dyscypliny naukowej ważne; 

z unktu widzenia, potrzeb nauki, gospodarki i kultury 
na .odowej' 

2) w razie ubiegClnia się o stypendium doktoranckie mają 
VI zczęty przewód doktorski; 

3) op acowując rozprawę z zakresu nauk techn icznych, rol
ni zych lub medycznych, jak również kierunków peda
go icznych, mają co najmniej roczny slaż pracy zaWQ

do ej . 
§ Stypendia doktoranckie i habilit<lcyjne przyznilje ' 

minist r po zasięgnięciu opinii ' rektora w ramach przyzna
Dych a ten cel kredytów budżetowy~h . 

§ . 1. Podani,e o przyznanie stypendium doktoranckiego 
lub ' ha , ilitacyjnego składa si ę do ministra za p05rednictwem 
rektora . . 

2. Do podania powinien być dołączony wniosek promo
tora, ' a w razie ubiegania się o stypendium habilitócy jne -
profeso .'a reprezentującego dyscyplinę naukową odpowii'tda
j ącą t 11atowi rozprąwy habilita~yjnej, zaopiniowany przez 
kierow ikaka tećlry i radę wydziału. 

§ . 1. Stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyzna
w ane s na okres do 18 Dli esięcy . . W wyjątkowych przypad
k acl) 'u asadn'ionych ' charakterem dyscypliny naH kowej sty
pendiuT doktoranckie mllże ,być przedłużone na okres dalszy. 
n ie dluLszy niż 6 mi esię cy, stypendium habilitacyjne - nil 
okres d 1 roku . Przedłużeni e stypendium następuje w trybie 
przewid ianym przy przyznawani u. ' 

2. Wysokość stypend ium , doktoranckiego wynosi mie
sięcznie 1.000 zł, wysok ość stypendium habilitacyjnego v;y-
nosi mi sięcznie 1.5UO zł. .' 

3. Stypendi'umpłatne jest II!ies'ięcznie z góry. 

§6.0sob~· :pobierająca stypendium doktora'nckie pracu
j e pod kierownictwem i ~(Qn lrolą promotora oraz zobowiąz:!lla 
jest do ' skladaJlia na posiedzeniach naukowych k.atedry, w 
ustalonych terminach, spra\vozdań z przebiegu pracy nad 
rozprawą doktorską. 

§ 7 . . 1. W okresie pobierania stypendiu:n doktoranckie
go, lub habilitacyjnego osoba będąca ptacowniki em naucza
jącym w szkole wyższej nie może wykonywać żadnych do
,datkov,oych zaję ć zarobkówych. 

2. W okresie pobief;mia stypendium doktoranckiego lub 
habilitacyjnego osoba ' n ie będąca pracownikiem nauczającym 
w szkole wyższej -może wykonywać płatne Zajęcia zarobkowe 
w ' wymiarze nie przekraczającym jednego etatu. Vvarunkiem' 
pl zyznania stypendium jest zlozenie odpowiedniego pisemne
go zobowiązania. 

§' 8. 1. W celu umożliwienia zakończenia rozprawy dok
torskiej lub habilitacyjnej pracownikom nau,:zćl,jącym w szko
le wyższej mogą być przyznawane w szczególnie uzasadnio~ 
nych przypadkach płatne urlopy. 

2, Pracownikom okre ślonym w ust. 1, którzy nie po
biera ją stypendium, płatny urlop może być przyznany na 
okres do 1 roku. 

3. Pncownikom określonym w ust. l, którzy pobierają 
stypendium, p latny urlop może- być przyznany na okres do 
6 ' miesięcy. 

4. Pracownik, ktÓry otrzymał urlop w pełnym wymiarze 
określonym Vi ust. 2 lub J, nie może na dalszy ok res uzyskać 
zwolnienia od zajęć dydaktycznych i orgc1nizac·yjny c;;h na 
podstawie przepisu § 9. \V razie wykorzystania płatnego ur
lopu w wymiarze mniejszym od określonego w ust. 2 lub 3 
pracownikowi można przyznać zwol nienie od zaj ęć dydak:; 
tycznych i organizacyjnych przy odpow(ednim zmniejszeniu 
ckresu zwolnienia od tych zajęć. .-

§ 9. 1. Dla ułatwienia zakończeniil rozprawy doktorskiej 
lub habilitacyjnej pracownikom nauczającym w szkole wyż
szej może być udzielone zwoln ien ie od zajęć dydZlktyczriych 
i organizacyjnych w granicach polowy obowiązujqcego wy
miaru z:lj ę ć. 

2. Zwoln hm ie, o któ,-ym mowa w ust. 1. moż,e, być: udzle
lone na okres do 1 roku, W przypadkach uZilsadnionych 
zwolnienie mO'le być przedłużone na ok res uaiszy, nie dluż~ 
5Zy niż 6 miesięc y . 

\ 


