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T R E ś ć: 

DZIAŁ L SPRAWY OGóLNE 

Uchwały Rady Ministrów: 

Poz. 37. w sprawie państwowego planu stypendialnego 
na okres od l stycznia 1950 r. do 31 lipca 19:;0 r. 

Poz. 38. w sprawie państwowych stypendiów dla mło-
dzieży szkół wyższych. . 

Poz. 39. w sprawie specjalnych stypendiów naukowych 
dla studentów. 

. Poz. 40. w sprawie' zmiany ;Jrzepisów o wewnętrznej or
ganizacji i trybie postępowan ia Naczelnej Ra
dy Odbudowy m. st,. Warszawy. 

Poz. 41. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w spra-
wie ograniczenia objętości prasy codziennej. . 

Poz. 42. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki w spra
wie zatwierdzenia regulaminu Rady Ochrony Pomników 
Walki i Męczeństwa. '" 

Poz. 43. Zarządzenie Ministra Skarbu w sprawie zwol
nienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od 
wynagrodzeń. 

DZIAŁ l 
SPRAWY OGÓLNE 

37. 

UCHWAŁA RADY MINISTRóW 
Z dnia 31 grudnia 1949 r. 

VI sprawie ~aństwowego ulano. stvnendialJ1p!!,o na 'okres"od 
l.tycznia 1950 r. do 31 lipca 1958 r. 

Rada Ministrów uchwala co następuje: 
1. Państwowy plan stypendialny obejmuje okres od dnia 

1 stycznia 1950 r. do dnia 31 lipca 1950 r. i dotyczy sty
pendiówkrajowych dla studentow polskiej przynależności 
państwowej, studiujących w szkołach wyższych, podle
głych Ministrom: Oświaty i Zdrowia. 

2. Wysokość kredytów na stypendia objęte planem usta· 
la się w następujący sposób: 

a) Ministerstwo Oświaty • 
b) Ministerstwo Zdrowia • 

• 1.495.094.000.- zł 

345.970.000.- zł 

Razem 1.841.064.000.- zł 

I. Wysokość stypendiów określa się Jak następuje: 
A. Stypendium zwyczajne: 

I l·ok studiów 
II II II 

III.. .. 
IV 1 V rok .. 

B. Stypendium mieszkaniowe: 
Do 3.000.- zł miesięcznie. 

·C. Stypendium dyplomowe: 
. 11.000.- zł miesięcznie. 

'1.000.- zł 
'1.000.- •• 
8 .000.- .. 
9.000.- " 

miesięcznie .. 
fi 

" 

ł. Ustanawia się 32.372 stypendia zwyczajne, 
2.000 stypendiów mieszkaniowych. 

Przewiduje stę przyznanie 8.093 premii stypendialnych, 
eo stanowi 25°/0 stypendiów zwyczajnych (70/. w stosunku 
do ogólnej liCZby studentów). 

5. Ustanawia się następujący 
poszczególne lata studiów:, 

I rok 
n .. 

III .. 
lVlV .. . . 

podzIał stypendiów na 

• 
• 

15.635 stypendiów 
'1.152 
5714 
3.851 

.. .. 
II 

DZIAŁ II. SPRAWY GOSPODARKI NARODOWEJ 
Poz. 44. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przejęcia 

na własność Państwa pl'Zedsiębiorstwa "Mechaniczne Osu
szanie Budynków" - "NOR" Spółka z o. o. w Warszawie. 

Poz. 45, 46. Zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego 
w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu pai1Stwo
wego nad przedsiębiorstwami. 

Zarządzenia Ministra żeglugi: 
Poz. 47. o utworzeniu przeclsiębiorstwa państwowego 

pod nazwą "Baltona - Zaopatrywanie Stat
ków", przedsiębiorstwo paiiStwowe wyodręb
nione. 

Poz. 48. o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwo
wemu pod nazwą "Baltona - Zaopatrywanie 
Statków", przedsiębiorstwo państwowe wyod
rębnione. 

Poz. 49. Orzeczenie Nr 7 Ministra Przemysłu Rolnego 
i Spożywczego wydane w porozumieniu z Przewodniczą
cym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa. 

Poz. 50. Orzl'('.zenie Ministra Budownictwa o przejściv 
·przedsiębiorstw na własność Państwa. 

6. Prezydium Rządu określ1 w drodze uchwały podzIał 
ogólnej ilości stypendiów na ich rodzaje oraz na kierunld 
studiów. 

7. Wykonanie uchwały porucza się Ministrom: Skarbu. 
Oświaty i Zrirowia. 

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia 
w Monitorze Polskim z mocą Obowiązującą od dnła 
l stycznia 1950 r. 

PREZES RADY MINISTRóW Józef Cyranklewre. 

38. 

UCHWAŁA RADY MIŃISTRóW 
z dnia 31 grudnia 1949 r. 

w sprawie państwowych stypendiów dla młodzieży szkół 
wyższych. 

Celem planowego przyspieszenia procesu wyrastania lu
dowej inteligencji z młodzieży pochodzenia robotniczego 
oraz mało-i średniorolnego - jako kadr fachowców i pra
cowników naukowych dla potrzeb gospodarki narodowej
Rada Ministrów u c h wal a wprowadzić państwowy sy
stem stypendialny. 

§ l. Przepisy niniejszej uchwały stosują się do stypen
diów dla młodzieży wszystkich typów szkół wyższych z wy
jątkiem szkół artystycznych. 

I 2. 1. Państwowe ' fundusze stypendialne w zakresie. 
oznaczonym w § l, koncentruje się w budżecie państwo
wym - w częściach Ministerstw: Oświaty i Zdrowia. 

2. Równocześnie zabrania się uprawiania działalnośal 
stypendialnej w jakiejkolwiek formie przez wszystkie inne 
resorty, podległe im urzędy i przedsiębiorstwa, instytucje 
państwowe i związki samorządu terytorialnego. 

ł 3. Pręzydium Rządu ustala corocznie w drodze uchwa
ły, powziętej na wniosek Ministrów.: Oświaty l Zdrowia, 
państwowy plan stypendialny na dany rok akademicki. 
określając w nim: 

1) wysokość państwowych funduszów stypendialnych 
i ich podział między resorty, którym podlegają szko
ły wyższe, 

2) wysokość mieSięcznych kwot stypendiów zwyczaJ
nych i mieszkaniowych ze zróżnicowaniem według 
kierunków i lat studiów, 

3) ogólną ilość stypendiów z podziałem na ich rodzaje 
oraz na kierunki i lata studiów. 

I 4. Kryteriami miarodajnymi przy przyznawaniu sty
pen.dium państwowego są: pochodzenie społecznę, posto
py w nauce 1 postawa Ideowa studenta. 
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§ 5. Stypendium pa11stwowe przyznaje się w formie za- ' 

siłku pien iężnego , wypłacanego bezpośrednio stypendyście 
p rzez szkolę wY:3szą, do ld órej stypendysta należy. 

§ 6. Stypendia pallstwowe są następującego rodzaj u: 
1) stypendia zwyczaj ne, 
2 ) premie stypendi::Jlne, 
3) stypend ia mleszkaniowe, 
4) stypendia dyplomowe. 
§ 7. Stypendium zwyczajne przyznaj e się zasadniczo na 

a ly czas t rwania st udiów i wypłaca się je w każdym ro
ku akademickim miesięcznie przell 10 miesięcy - od 1 paź
dziernika do 31 lipca. 

§ 8. 1. Stypendium zwyczaj ne przyznaje się wszystkim 
a bsolwentom Stud ium Przygotowawczego, przyjętym na 
p ierwszy rok st udiów w szkole wyższej . ' 

2. Pozostałym studentom, przyj ętym na pierwszy rok 
studiów, może być przyznane stypendium zwyczajne, je
żeli: 

l) student wykazuje się dostatecznymi postępami w na
uce i pracą społeczną, 

2) student, jego rodzice lub opiekunowie nie są w sta
nie nokryć kosztów utrzymania studenta w czasie 
studiów. . 

3. Po ukończeniu pierwszego roku studiów przedłuża się 
studentowi stypendium zwyczajne corocznie na każdy dal
szy rok studiów zależnie od uzyskania przez stypendystę 
zaliczenia mu poprzedniego roku studiów w przepisanym 
terminie i od jego zachowywania się w snosób godny sty
pendysty Państwa Ludowego oraz od wykazania warunku, 
wymienionego w ust. 2 pkt. 2). 

§ 9. 1. O pierwszeństwie do uzyskania stypendium zwy
czajnego stanowią: pochodzenie społeczne studenta 1 je
go postępy w nauce. 

2. Ze względu na pochodzenie społeczne pierwszeństwo 
do stypendium przysługuje dzieciom robotn ików, chłopów 
mało- 1 średniorolnych i osób z inteligencji pracują.cej. 

§ 10. Liczba stypendiów zwyczajnych, przyznanych dzie
ciom robotników oraz chłopów mało- i śreJniorolnvch, 
powinna w skali państ~;owej wynosić co najmniej 60% 
ogólnej liczby przyznanych stypendiów zwyczajnych. 

§ 11. O wysokoścI stypendium zwyczajnego stanowI kIe
runek studiów i kolejriy rok przepIsanego ich trwania -
według st.awek, przewidzIanych w państwowym planie 
stypendialnym. 

§ 12. Stypendysta, który w przepisanym terminie uzy
skał zaliczenie roku studiów z ogólnym wynikiem co naj
mniej dobrym i zachowywał się w sposób godny stypen
dysty Państwa Ludowego, otrzymuje ponadto jednorazową 
premię stypendialna Vi wysokości pobieranego dotąd mie
sięcznego stynendlum zwyczajnego. 

§ 13. W miejscowościach, w których domy akademickie 
n ie zaspakajają istotnych potrzeb mieszkaniowych stu
dentów, mogą być studentom przyznane - niezależnie od 
stypendiów zwyczajnych - stypendia mieszkaniowe w 
wysokoścI. odoowiadaiaceJ przeciętnvm czynszom mIej 
scowym, jednak nie większej niż 3.000.- zł . miesięcznie. 

§ 14. Studenci szkół technicznych oraz szkół l wydziałów 
lekarskIch, rOlniczych, leśnych i ogrodnirzych, którzy wy
słuchali wYkładów l uzyskall zaliczenie ćwIczeń oraz ko
lokwiów obowiazujących na ostatnim roku studiów, a r.'e 
mogll z przyczyn od nich nIezależnych (oracy zarobko
wej, stanu zdrowia i t . pJ ukończyć stndiów w przepi~a
nym terminie, mogą uzyskać stypendia dyplomowe na do
kończenie studiów. 

§ 15. Stypendium zwyczajne 1 mieszkaniowe przyznaje: 
1) studentom przyjętym na pierwszy rok studiów-or

gan,- który decyduje o przyjeclu na ten rok studiów, 
2) studentom wyższych lat studiów - Wydziałowa Ko

m isja Stynend ialna w składzie: przedstawiciela wła
ściwego dla danej szkoły wyższej Ministra - Jako 

, przewodniczacego, dwóch członków Rady Wydziało
wej - w tym: dziekana i przedstawiciela Komitetu 
Koordynacvjne!fo Demokratycznej Profesury oraz 
dwóch studen tów daneQ'o Wydziału , z których jeden 
jest T)rzedstawlcielem Federacji Polskich Organiza
cji Studenckich (FPOS) a drugi p rzedstawicielpm 
Zwilj.zku Akademickiej Młodzieży Polskiej (ZAMP), 

§ 16. Od uchwały odmawiaj ącej pr~yznawania stypen
dium zwycza,inego i mieszl::an iowego przysługuj e zainte
resowanemu odwołanie do środowiskowej Komisj I Stypen
dialnej w sl~ladzie : delegata właściwego Ministra do Spraw 
Młodzieży Szkół Wyższych - jako przewodniczącego oraz 
dwóch przedstawicieli t erenowych organizacji społecznych, 
powołanych przez Ministra na wni()Sek Okręgowej Rady 
Związków Zawodowych i WOjewódzkiego Zarządu Związku 
Samonomocv Chłopskiej . . 

§ 17. O przedłużeniu przyznanego stypendium zwyczaj
nego na następny rok studiów decyduje delegat właści
wego Ministra do Spraw Młodzieży Szkół Wyższych na 
wniosek Wydziałowej KomiSj i Stypendialnej. 

§ 18. Premie stypendialne przyznaj~ delegat Ministra 
do Spraw Młodzieży Szkół Wyższych na wniosek dzieka
na, zaś stypendia dyplomowe - właściwy Minister na 
wniosek Wydziałowej Komisji Stypendialnej. 

§ 19. 1. Znosi s ię dotych czasowe stypendia żywnościowe 
i dotacj e ze Skarbu Państwa na stołówki studenckie, któ
re powinny być prowadzone na zasadzie gospodarczej sa
mowystarczalności. 

2. Stołówki alcademickie pOdlegają przej ęciu przez za
kłady zbiorowego wyżywienia. 

§ 20. Ministrowie: Oświaty 1 Zdrowia określą w drodze 
instrukcji szczegółowo tryb przyznawania stypendiów. 

§ 21. Wykonanie uchwały porucza się Ministrom: Oświa
ty i Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

§ 22. Uchwala wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenIa 
w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz
nia 1950 r. 

PREZES RADY MINISTRÓW Józef Cyrankiewicz 

039. 

UCHWAŁA RADY MINISTRóW 
z dnia 31 grudnią 1949 r. 

w sprawie specjalnych stypendiów naukowych dla stu-
4i dentów. 

W celu 
- uzupełnienia, zwiększenia 1 odnowienia kadr pra

cowników naukowych , zatrudnionych w wyższych 
uczelniach oraz instytucjach naukowo - badaw
czych 

- oto~zenia specjalną opieką studentów wyróżnia
jących się uzdolnieniami do pracy naukowo-ba
dawczej i 

- pl:mowego kształcenia ich na , przyszłych pracow
ników nauki -

Rada Ministrów uchwala, co następuje: 
1. Ustanawia się specjalne stypendia ' naukowe dla stu

dentów. 
2. Specjalne stypendia naukowe będą pr:;yznawune stu

dentom drugiego I wyższych lat studi6w. 
3. Kandydaci na specjalne stypendia naukowe dla stu

dentów powinni wykazywać: 
a ) zdecydowane uzdolnienia ' i zainteresowanie pracą 

naukowo-badawczą, pozwalające na zakwalifikowa
nie ich jako przyszłych pracowników naukowych; 

b) dobre postępy w nauce w zakresie przedmiotów pod
stawowych dla przyszłej specjalizacji naukowej; 

c) wysoki stopień uspołecznienia szczególnie w dziedzi
nie prac naukowych podejmowanych w zakładach 
wyższych uczelni, kołach naukowych i t . p . 

4. Specjalne stypendia naukowe dla stucien tów przyzna
je Minister, któremu szkoła podlega, na wniosek Central
nej Komisji Stypendialnej w składzie: Dyrektora Depar
tamen tu Nauki w Minist erstwie Oświaty jako przewodni
czącego, delegata Rady Głównej do Spraw Nauki i Szlwl
nictwa Wyższego, przedstawiciela Ministra Zdrowia odpo
wiedzialnego za polityl{ę kadr n aukowych w zakresie Mi
nisterstwa Zdrowia, przedstawiciela Państwowe.i Komisji 
Plallowan:a Gospodarczego, przedstawiciela Prezydium 
Rady Ministrów, przedstawiciela Rady Federacii Polskich 
Organizacji Studenckich (FPOS ) i przedstawiciela Zarzą
du Głównego Związku Akademickiej Młodzieży Polskiej 
(ZAMP). , . 

5. Kandydatów na specjalne stypendIa naukowe dla 
studentów przedstawiają z wyszczególnieniem ich kwalifi
kacji komisje, powołane w uczeln iach na wydziałach w 
składzie: dziekana wydzIału ja,ko przewodniczącego , dwóch 
przedstawicieli grona nauczającego, wykładających pod
stawowe dla danego kierunku studiów przedtnioty, przed
stawiciela komit etu uczelnianego FPOS 1 przedstawIciela 
ZAMP. Komisj e powołuje r ektor uczelni. 

6, 'Listv kfln dvdatów zgła szane sa Ministrowi Oświaty 1 
Ministrowi Zdrowia corocznie w li!;>topadzie. 

7. Stypendia są w zasadzie przyznawane na cały okres 
nalszyc.h studiów, z tym jednak, że corocznie sprawdzane 
są wyniki pracy stypendysty, który J;Ilo~e utracić stypen
dium w trybie wniosku komisyjnego, o ile nIe spełni w ro
ku akademickim warunków przewidzIanych w p. 3. 

8. Specjalne stypendium naukowe dla studentów daje 
pierwszeństwo do uzyskania miejsca w domu akademic
kim. Stypendium to nie może być łączone ze· stypendium 
zwyczajnym i premią stypendialn.ą" 




