
Nr ·A-125jpoo;. 1542-1545 MONITOR POLSKI str. 972 

1542. 

UCHWALA RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 listopada 1950 r. 

w sprawie stałego dodatku do uposażeń dla pracowników 
Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie i podległych mu 
Okręgowych Urzędów Górniczych, uzasadnionego szcze-

gólnymi warunkami pracy. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. 

roku akademickim mIeslęcznie przez 10 miesięcy od 
1 października do 31 lipca. 

§ 5. Stypendium zwyczajne może być przyznane, jeżeli: 
1) student wykasuje się dostatecznymi postępami w 

nauce i pracą &połeczl1ą, 
2) student, jego rodzice lub opiekunowie nie są w sta

nie pokryć kosztów utrzymania studenta w czasie studiów. 
§ 6. 1. O pierwszel':s twie do uzyskania stypendium 

zwyczajnego stanowią: pochodzenie społeczne studenta, 
I jego postępy w nauce, postawa ideowa i wa,runki material

ne studenta. o uposażeniu pracowników państwowych i samorzlj, ~o
wych oraz przewod.ni:!zących organów wykonawczych gm in 
miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 39) Rada I 

2. Ze względu na pochod zen:e społeczne pierwszeństwo 
do stypendium przysługuje dzieciom robotników, chłopów 
mało i średniorolnych i osób z inteligencji pracującej. Ministrów uchwala: . 

I. 

Pracownikom Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie 
1 podległych mu Okręgowych Urzędów GórnIczych , obj ę
tym art. 4 pkt. 5) cstawy z dnia 4 lutego 1949 r . o UP o) -
5aŻeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz 
przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskic~ 
i wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 39) i zajmującym sta 
nowiska wymienione w poniższej tabeli, przyznaje się z 
dniem 1 kwietnia 1950 r. stały dodatek do upo,sażenia . 
uzasadniony szczególnymi warunka.mi pracy, w wyso
kości wynikającej z tej tabeli: 

Wyższy Urząd Górniczy w Krakowie: 

Prezes 360.- zł miesięcznie, 

Wiceprezes 
Naezelnik Wydziału 
starszy Inspektor • 
Inspektor .... 
Referendarz, kreślarz, mierniczy 
Podreferendarz, kreślarz, sekretarz 
techniczny ...•..• 

Okręgowe Urzędy Górnicze: 

360.- " 
270.- " 
210.- " 
150.- " 
150.- " 

90.- " 

.. 

" 

Naczelnik 
In..~ektor 

Referendarz 
Kontroler górniczy 
Fodreferendarz • • 

270.- zł miesięcznie, 

210.- " 

U. 

150.- " 
120.- " 
90.- " 

" 
" 

Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Pań
stwowej Komis'ji Planowania Gospodarczego, Ministrowi 
Finansów i Ministrowi Górnictwa. 

III. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

PREZES RADY MINISTRÓW Józef Cyranlriewicz 

1~43. 

UCHWAŁA RADY MINISTRóW 

z dnia 15 listopada 1950 r. 

w sprawie pailstwowych stYllel1rliów dla młodzieży Wyż
szej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza. 

Na p0d3tawie art. 8 ustawy z dnia 7 marca 1950 r . o 
państwowych stypendiacll dla młodzieży s?;kół wyższych 
tDz. U. R. P. Nr 10, poz. 105) Rada Ministrów ustala: 

§ 1. Przepisów § 1 uchwały Rady Minis trów z dnia 
31 grudnia 1949 r . w sprawie państwowych stypendiów dla 
mł"Odzieży szkół wyższych (Monitor Polski z 1950 r. Nr A-4, 
poz. 38) nie stosuje się do stypendiów dla młodzieży Wyż
szej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza. 

§ 2. Państwowe fundusze stypendia lne w zakr esie sty
pendiów · dla młodzieży Wyższej Szkoły Praivniczej im. 
Teodora Duracza znajdują się wyłącznie w budżecie Mi
nisterlltwa Sprawiedliwości. 

§ 3. 1. Ze stypendiów pańs t.wowych dla młodzieży 
Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora DUl'acza korzystać 
mogą jedynie studenci zwyczajni z wyłączeniem zaocz
nych. 

2. Stypendia te dzielą się na: 
1) stypendia zwyczajne, 
2) premie stypendialne. 
§ 4. Stypendium zwyczajne przyznaje się zasadniczo 

!\Ą cały ~ trwania studiów 1 wypłaca się je w każdym 

§ 7. Liczba stypendiów ;;wyczajnych, przyznanych 
dzieciom robotników oraz chłopów mało i średniorolnych, 
powinna wynosić co najmniej 60' /0 ogólnej liczby przy
znanych s typendiów zwyczajnych. 

§ 8. Stypendys ta pobif:raj ą ::y stypendium zwyczajne, 
który w przepisanym terminie uzyskał zaliczenie studiów 
z ogólnym wynikiem co najmniej dobrym i zachowywał się 
w sposób godny stypendysty Pań ,twa Ludowego, otrzymu
je pon a :::!LO premię st ypen r.lial i1a w wysokości nie prze
kr::: czsj ącej lllic ~ięcznego s Lypendium zwyczajnego. 

~ 9. Wysokość s typendium zwyczajnego ustala corocz-
ny plans typendia.lny. . 

~ 10. Et ypen di1l l11 zw yczr.jll c l) rzyznaje: 
l ) studentom przyjęt.ym na pierwszy rok stud:ów

organ, który decyduje o p czy jęciu na ten rok s tudIÓW, 
2) studentom drugiego roku studiów - komisja dCy

pendialna w składzie: przedstawiciel Ministra Spra wiedli
wości - jako przewodniczący, dwaj przedstawiciele wy
kładowców, powołani przez przewodniczącego na wnio
sek relctora, oraz dwaj studenci, z których j eden jest 
prze:lstawicielem Związku Młodzieży Polskiej, a drugi 
przedstawicielem samorzą.du szkolnego. 

§ 11. Premie stypendialne przyznaje dyrektor Depar
tamentu Szkoleniowego Ministerstwa Sprawiedliwości na 
wniosel. rektora. 

§ 12. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Spra- -
wiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 
Monitorze Polskim. 

PREZES RADY MINISTRÓW Józef Cyrankiewicz 

1544. 

UCHWALA RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 listopada 1950 r. 

w sprawie państwowego planu stypendialnego dla mło· 
dzieży Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Durac:ta 
na okres od l października 1950 r. do 31 grudnia 1950 r. 

Na podsta\vie art. 5 ustawy z dnia 7 marca 1&50 r. o 
państwowych stypendiach dla młodzieży szkół wyższych 
(Dz. U. R. P. Nr 10, poz. W5) Rad.a Ministrów uchwala: 

1. Państwowy plan stypendialny obejmuje okres od 
1 października 195() r. do 31 grudnia 1950 r . i dotyczy sty
pendiów krajowych dla studentów zwyczajnych studiu
jąCYCh w Wyższej Szkole Prawniczej im. Teodora Dura
cza, podległej Ministrowi Sprawiedliwości. 

2. WysokOŚĆ kredytów na stypendia, objętych planem, 
ustala się na kwotę 151.200 zł. 

3. Wysokość stypendiów określa się jak następuje: 
stypendia zwycza jne dla 240 studentów według lat 

studiów: 
I rok - 190 stypendiów po 210 zł miesięcznie, 

II rok - 50 stypendiów po 210 zł miesięcznie. 
4. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Spra

wiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów. 
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Mo

Ilitorze Polskim. 

PREZES RADY MINISTRÓW Józef Cyrankiewicz 

1545. 

UCHWALA PREZYDIUM RZ-,\DU 

z dnia 8 listopada 1950 r. 
w sprawie premiowania maszynistek. 

Celem ustalenia jednolitych zasad wynagradzania pra
cowników, zatrudnionych w halach maszyn do pisania w 




