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MONITOR POLSKI 

DZIENNIK URZĘDOWY RZecZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

W ARSZA W A, 20 listopada 1950 Nr A-124 Poz. 1535-1538 

T a B II O, 

DZIAŁ L SPRAWY OGóLNE 

1Jchwaq Kadr Ministrów: 

Pen. 1535. w sprawie dziennika urqdowqo woJewóds
kich rad narodowych. 

P •• 1536. w sprawie pańs~wowego planu st7JleDdialne
go dla młodzieży szkół wyższych, podlegqch 
Ministrom: Szkół Wyższych i Nauki, Oświaty 
oraz Zdrowia sa okres od dnia 1 paidzierni- , 
ka 1950 r. do dnia 31 grudnia 1950 r. I 

~535. 

1JCBW AŁA RADY MINISTRóW 

li dnia 21 października 1950 r . . 
w sprawie dziennika urzędowego wojewódzkieh rad nuo

dowych. 

Na podstawie art. 41 U8t. 1 1 2 pkt 5) ustawy li dn1a. 
20 marca 1950 r. o terenowych organach j.ednolitej wła
dzy państwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130) Rada Mini
strów za zgodą Rady Państwa u c h wal a: 

§ 1. WOjewódzkie rady narodowe wydają pismo utv.ędo
we p.n. "Dziennik Urzędowy WOjewódzkiej Rady Narooo-
\\"ej w. • • • • •• " 

Dzienn1k urzędowy wojewódzkiej rady narodowej jest 
w zakresie spraw ter,enowy,ch wspólnym pismem urzędo
wym terenowych OIiganów jednolitej władzy państwowej 
oraz wszystkich władz na obszarze województwa, podle
gających władzom centralnym. 

§ 2. Dziennik urzędowy wojewódzkiej rady narodowej 
wydaje prezydium wojewoo7ikiej rady narodowej. ,. 

§ 3. Na każdym numerze dziennika urzędowego uwi
doczniony będzie dzień i miejsce jego wydania. 

§ 4. Dziennik urzędowy dzieli się na dwie części: 
Część I .. przepisy Obowiązuj ące", 
Część II .. publikacje". 

§ 5. Część I "przepisy obowiązujące" powirula zawierać: 
1) przepisy prawne, wydawane przez rady narodowe i ich 

prezydia (art. 6 pkt. 5) oraz art. 16 ust. 2 pkt. 2) U8tawy 
z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej 
władzy państwowej), 

2) ważniejsze uchwały wojewódzkich rad narodowych 
1 ich prezydiów, 

3) inne akty prawne, których ogłoszenie w dzienniku 
urzędowym woJewódzkiej rady narodowej przewidują prze
pisy specjalne. 

§ 6. Część II .. publikacje" zawiera: 
l) obwieszczenia, wezwania, komunikaty itp. władz 

państwowych, za pomocą których podaje się do publicz
nej Wiadomości decyzje tych władz oraZ fakty celem 
OSiągnięcia przewidzianych w przepisach skutków praw
nych, 

2) ogłoszenia wła.dz, które wmyśl obowiązujących prze
pisów powinny być ogłoszone w dzienniku urzędoNym. 

§ 7. Błędy, powstałe !~przy ogłoszeniu tekstów, pocho
dzących od terenowych organów jednolitej władzy pań
stwowej, będą prostowane w drodze obwieszczeń prezy
dium wojewódzkiej rady narodowej w dzienniku, w którym 
ogłoszony był prostowany tekst; sprostowanie telcstów. 
pochodzących od innych władz, będzie dokonywane w tym 
.samym trybi.e na wnlooek lub za zgodą, tych władz. . 

Poz. 1531. Decrzja Ministra Finansów w sprawie uzDa
nia Domu Bankowego Dr Józef Kugel i S-u w Gdyni W 
likwidacji za zlikwidowany. 

Poz. 1538. Okólnik Ministra Finansów w sprawie sposo
bu ustalenia - w związku ze zmianą systemu pieniOŻJle
go - podstawy obliczania oraz wysokości zaliczek na 'Po
datek dochodowy za miesiąc październik 1950 r. od podat-
ników gospodarki uSpołecznio.nej. -

ł 8. WarunJd prenumeraty oraz ceny pojedyńczych 
egzemplarzy i ogłoszeń ustala Prezes Rady Ministrów. 

ł 9. Postanowienia Il.iIliejszej uchwały mają analogicz
ne zastosowan1e do Dzlenni:ka Unędowego Rady Narodo
wej m. st. Warsu.a.wy i Łodzi. - . 

ł 10. Wykonanie uchwały porucza. się Prezesowi Rady 
Ministrów. 

ł 11. Uchwała wchodzi w życ1e po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszeIlia. w Monitorze PoLskim. 

PREZES RADY MINISTRóW lóaet CyrankiewiCZ 

1536. 

UCBW AŁA RADY MINISTRóW 

z dnia 30 października 1960 r. 
w sprawie państwowego planu stypendialnego dla mlo

. dzieży szkół wyższych, pOdległych Ministrom: Szkół Wyż
szych i Nauki, Oświaty oraz Zdrowia za okres od dnia 

1 października 1950 r. do dnia 31 grudnia 1950 r. 

Na podStawie art. 5 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. 
o państWOWYCh stypendiach dla młodzieży szkół wyższych , 
(Dz. U. R. P. Nr lO, poz. 105) R9Ida Minis,trów uchwala, 
co ' następuj e: 

1. Państwowy plan stypendialny obejmuje okres od 
dnia 1 października 1950 r. do dnia 31 grudnia 1950 r. i do. 

, tyczy stypendiów krajowych dla studentów polskiej przy
należności państwowej, studiUjących w szkołach wyższych, 
podległych Ministrom: SzkÓł Wyższych i Nauki, Oświaty 
oraz Zdrowia. 

2. Wysokość kredytów na stypendia i zasiłki ustala się 
następująco: 

a) Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki 
w tym wychowanie fizyczne 

b) Minister6two Oświaty 
e) Ministerstwo Zdrowia 

31.560.594,-
199.260,-

1.482.030,-
6.997.206,-

3. Wysokość i ilość stypendiów określa się następująco: 

A. _ Stypendia zwyczajne: 

I rok studiów 22.212 stypendiów po 210 zł 
II " " 

15.541 
" " 210 " 

m 
" " 

8.922 
" " 240 " 

IV 
" " 

5.472 " " 270 " 
V " " 

696 
" " 270 '0 

Razem 52.843 
" 

B. Stypendia mieszkaniowe: 

Przyznaje się 4.000 stypendiów mieszkaniowych do 
90,- zł miesięcznie. -r 

(l. Stypendia Towarzystwa Przygotowawczych Studiów 
Uniwersyteckich: 

Przyznaje się 5.760 stypendiów po 150 zł miesięcznie .• 
' ,i 
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D. Jednorazowe zasiłki: h) specjaliści mec~anicy 1 chemicy - O 60 zł, 
Przyznaje się 20Q zasiłków m~sięcznie po 30Q zł. c) górnicze kierunki studiów A. G. H. - o 30 zł, 

d) hutnictwo - o 30 zł, 

E. Stypendia dyplomowe: ej lotnictwo - o 30 zł, 
f) chemia - o 30 zł, 

Przyznaje się: g) planowanie _ o 30 zł. 
1) w m-cu październiku 601 stypendiów dyplomowych 6. Upoważnia się Ministrów: Szkół Wyższych 1 Nauki, 

po 330,- zł, Oświaty oraz Zdrowia do wprowadzenia w razie uzasad-
2) w m-cu listopadzie 496 stypendiów dyplomowy eh ~ nionej potrzeby zmian w podziale stypendiów na kategorie 

330,- zł, i lata studiów w granicach ogólnej ilości stypendiów i kre-
3) w m-eu grudniu 373 sty'pendia dyplomowe po dytów ustalonych w budżecie i w niniejszej ,uchwale. 

330,- zł, 7. Stypendia wypłaca się w ratach miesięcznych w 
4. Podział stypendiów zwyczajnych i dyplomowych usta- dniach od 5 do 12 każdego miesiąca. 

lalą załączniki Nr 1, 2, 3 i 4. . . 8. Wykonanie uchwały porucza ~ię Ministrom: Finan-
5. Wysokość miesięcznych stypendiów zwyczajnych, sów, Szkół Wyższych i Nauki, Oświaty 1 Zdrowia. 

określona w pkt.3A, podwyższa się na następujących kie- 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Mo-
, rv,nkach studiów (specjalnościach): " l' , nitorze Polskim z mocą obowiązującą od dnia 1 paźdz1er-

-

• 

a) g(>rn1ctwo - o 90 zł na IV roku studiów, nlka 1950 r. ' 
- o 75 zł na I, II 1 III roku studiów, PREZES RADY MINISTRÓW Józef Cyrankiewicz 

Załączniki do uchwały Raay Ministrów z dnIa 
30 października 1950 r. (poz. 1536). 

P~STWOWY PLAN STYPENDIAL~' 
NA OKRES OD 1 PA:tDZIERNIKA 1950 R. DO 31 GRUD
NIA 1950 R. ' DLA SZKÓŁ, PODLEGŁYCH MINISTROWI 

SZKóŁ WYŻSZ1fCH I NAUKI. 

la. 

Stosunek % ilości stgpe~diów do 

KIERUNKI STUDIÓW 
,/ rok . / 

' " rok I III rok I I 

techniczne 74,9 71.4 57.7 

leśne, rolnicze. ogrodnicze, weter!Jnargine, matematyczno- 73,7 74.6 47.5 przgrodnicze, W. F. . 
humanistyczne, prawne, sztuki piękne. pedagogiczne 73 44,7 25.6 

ekonomiczne 66,8 40,7 21,0 

R a z e m 72./1 36,5 37.9 

Ib. 

-

Załącznik Nr 1. 

' czb!J s lU<l e llh, ll' 

IV rok I ,tazem 

49.3 65,6 

. 3~.5 . 6.1.6 

13.1 42.9 

9,6 38.1 

29,4 52.6 

I 

I lo ś (- studentów 

KIERUNKI STUDIÓW 
I rok I II rok I III rok I IV rok I Razem 

techniczne 8.755 6.646 5.292 4.755 25.450 .. 

leśne, rolnicze. ogrodnicze, wetergnargjne, ma tematyczno-
przgrodnicze, W. F. 5.365 '3.745 3.523 2.860 1.5.493 

humanistgczne, prawne, sztuki piękne, pedagogiczne 7.645 6.385 5.340 5.000 24.370 

ekonomiczne - 4.000 5.800 4.355 1.945 16.100 
~~ 

R 8 Z e m 25.765 22.5711 16.510 14.560 111.413 

I 
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Ic 

I 
ł) - , ~lppeIldtołl' 

K.IEHUN[\! STUDIOW 
; rM l .1 rok j - Ił . ~ 

~niane ~ ó.556 .. U5 j 3.053 

l eśne, rolnicze, oQodnicze, wetergnargjne, matematl)cznD-
orzyrodnicze. \V. F. 

1---. .1.953- 1.795 U90 

Ilwoaułslgczne. prawoe. ~ piękne, pedagogicme 5.581 1.Jl56 1.365 

eIroaomic:uie - '--- 2.672 L3D2 916 

. i 
" 

H a I: e m .. t&.74)2 11.758 7.024 

'I 

PA:ASTWOWY PLAN STYPEt:IDlALNY 
NA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 1950 B. DO 31 GRUD

NIA 1950 R. DLA AKADEMII MEDYCZNYCH. 
-' na. 

j Ił.' ro& j. iaem 

2..J4ó 16.700 

1.100 9..538 

653 10.455 

187 6.137 

'..286 42.830 

I . Srosunek % ilości stIJpendiów do Iiczb/l studentów 

KIERUNEK STUDIÓW 
' rok I II rok I III rok I rv rok V rok I Ogółem 

'ekarski, farmaceutyczng, stomat1)~iczn!J ł 69.0 l 62.7 I 48.3 . j ł6.2 41.1 l 54,7 

Ilb. 

l " ość s i ud",ntó w 

KIERUNEK S'ruDłÓW -
I I I l 1 

j rok 11 rok nI rok IV rok 'V rok Ogólern 

'lekarski, tafmaceu~zn!l' stumalołog!czny 5.000 I 4.440 I 3.950 j 5.280 j Ui70 ł 18.320 

na. 

ł I o ś t scypendiólll 

łW3RUNEK STIJDlÓW , 
J rok l II rok j ID rok IVl'ok ~ V rok Ogółem 

lekarski. larmace\UyCZIIg. stomatologiCDl1J 1.-ł50 
J 

2.1:1~ ~ l.tI9~ 1.186 
j 
j fi96 10.013 

ZalIl"P"k Nr I. 

PODZIAŁ STYPENDIÓW DYPLOMOWYCH 

1. Ministerstwo Szkół Wyższyeh 1 Kaukl: 2. Ministerstwo Zdrowta: 
a) w m-eu paźdzIerniku 1950 r. 393 stypendia a) w m-eu październiku 195{) r. 
b) .. listopadzie 

" 
315 .. b) 

" 
lIstopadzIe II 

c) • grudniu " 
'205 • ,c) • grudnIu • 

208 stypendiów ' 
181 Ił • 

188 • 
Razem: 913 stypendiów 

#' Basem! 55'1 stypendiów 

========:-:, 
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PAASTWOWY PLAN STYPENDIALNY 
NA OKRES OD l PAźDZIERNIKA 19S0 R. DO 31 GRUD
NIA 1950 r. DLA PAŃSTWOWYCH WYŹSZYCH SZKóL 

PEDAGOGICZNYCH 

SzkOła Studium wstępne I rok Ił rok III rok Itazem 

-
111 Gda6sku 100 240 122 114 576 

. 
UJ Krakowie 1 - 180 154 105 539 , 

UJ Łodzi łÓO 344 177 92 713 

111 Wanll8UJłe - - HO - - • 24(\ 

- . ~u laaoWiceda - no .-- - 120 

. we w.oełaaJiu - ..... 120 - - 120 

R a z e m 200 1344 453 311 2308 

W)JSOIkość st;ypel1diów jest następująca.: 

~ ~poe, lIn rok studiów po 210 zł mies. 

m.. " po 240 tO " 

1537. 

DIIe~ZJ'A MINISTRA F~ÓW 
z dnJa 11 lIatopa:da 1'950~. 

• ~e uznania Domu Bankowego Dr IÓHf Kugel 
C~ka w Gdyni w likwidaeji za ztikwidowany. 

Na podstawie a.rt.. 13 dekretu z dnia 25 pa.ździern.iJka. 
19.48~. o zasadach 1 trybie likwMacji niektórych przed&ię
biorstw bankowych (Dz. U. R. P . Nr 5~. JPOZ. 410) uznaję 
bom Bankowy Dr Józef K-ug~ 1 S-.ka W "C!kl3mi W likwida.
_ za. ziik-widowany. 

~R FINANSóW Bo -DąJM0w8ki 

1538. 

OKóLNIK MINISTRA FINANSÓW 
zdlnia 11 listopada. 1000 r. 

w sprawie sposobu ustalenia - w związku ze zmianą sy
stemu pieniężnego - podstawy oblicżania oraz wysokości 
zaliczek na podatek dochodowy za. miesiąc październik 

1950 r. od podatników gospoda.rki uspołecznionej. 
W związku z in~trukcj ą Ministra Finansów z dnia 

29 października 1950 r. w sprawie księgowego ujęcia prze- ' 
l'achowań wyniJkaj/łCych ze zmia:ny systemu pienięi.nego 
oraz przeUczenia planów gospodarczych przedsiębiorstw na 
1950 r. (Monitor Polski Nt' A-1l6, poz. 1450) wyjaśnia się, 
co następuj'e: 

1) Podstawę dla ustalenia wysokości 'Zaliczki na -podatek 
docl1odowy za miesiąc październik 1950 r. w prwcisię
biorstwach gospodarki uspołecznionej, które sa><>rządzą 
miesięczny bilans netto na. dzień 29 października 1950 r., 
stanowi zysk wynikający z tego bilwmu. Ponieważ żysk 
ten uwzględniać będzie wyniki poprzednich miesięcy roku 
poc;latkowego, pr2;eto wysokość przypadającej zaliczki l1a 
miesiąc październik 1950 r. ustalić należy w sposób na
stępujący: 

Do wykazanego zysku bilansowego na dzień 29 -paźdz:ler
nika 1950 r ., wyrażonego w starym pieniądzu, należy . za
stosować właściwą stopę podatkowI\, a od otrzymanej .stąd 

kwoty potrącić sumę przypadających dotychczas zalicze-k; 
pozostała różnica, po przeliczeniu jej na nowy pieniądz 
według obowiązującej relacji 3/100, stanowić będzie ~a
liJCzkę, przypadającą do uiszczenia w odpowiednim ter-
minie. . . 

2) W pl'żypadku, gdy podatnik wykazuje jako miesięczny 
zysk bilansowy różnicę między zyskiem wykazanym na. 
koniec miesiąca (w tym przypadku na dzień 29 paździer
nika 1950 r) a sumą zysków za p<Jprzednie miesiące, wy
sokość zaliczek za paŹdziernik 1950 r. U3talić należy przez 
zastosowanie do wykazanego w ten sposób zysKu mie
Sięcznego właściwej stopy podatkowej i przeliczenie otrzy
manej stąd sumy według obowiązującej relacji 3/ 100; w 
tym przypadku dotyclłczas przypadająca suma zaliczek 
miesięcznych potrąceniu nie podlega. 

3) Jeżeli podatnik zastosuje drugą metodę przeracho
wania, przewidzianą w instrukcji Ministra Finansów z 
dnia 29 października 1950 r . (Monitor Polski ~r A-116, 
poz. 1450), tj. sporządzi na dzień 29 paŹdziernika 1950 ·r. 
tylko bil-ans obrotów i sald (bilans brutt o) , to tytułem 
zaliczki za miesiąc październik 1950 r. powinien wpłacić 
1/12 zaplanowanej rocznej kwoty podatku dochodowego, 
po przeliczeniu jej - w razie oparcia się na planie nie
przerachowanym - według relacji 3/100 •. 

4) Podatnicy, którzy nie sporządzą na dzień 29 paździer
nika 1950 r. bilansu brutto, ani też nie posiada;ją planu 
finansowego, powinni za miesiąc październik uiścić za" 
liczkę w wysokości zaliczki za miesiąc ubiegłY, przeracho
wanej według relacji 3/100. 

5) Obliczenie -przypadających zaliczek miesięcznych za 
miesiąe listopad 1950 r. nastąpi już na zasadach ogómYCl1 
w oparciu o podstawy obliczenia wyrażone w nowym pie
niądzu. 

Przypomina się, że zgodnie z uchwałą Rady Ministrów 
z dnia 28 października 1950 r. w sprawie zmląny systemu 
pienię:mego (Monitor Polski Nr A-1l6. IPOO. 1446) nie 
uiszczone we właściwym czasie kwoty podatków i zaliczek, 
których termin płatności przypadał przed dniem 29 paź
dziernika 1950 r., winny być pobrane w nowym pieniądzu 
według relacji 3/100. . . 

MINISTER FINANSóW wj.q. E. Drożniak 
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