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2) przedkłada~1ie Zebraniu Rady wniosków w sprawie 
ustalania zasad, programów i ogólnych projektów odbu
dowy Warszawy, 

3) czuwanie nad działalnością podległych sobie orga
nów - Komisji i Biura Rady, 

4) rozpatrywanie i przedkładanie Zebraniu Rady spra
wozdań pl'zeWidzianych wart. 4 ustawy z dnia 3 I1pca 

• 1947 r . o odbudowie m. st. Warszawy, 
, 5) wykonywanie uchwał Zebrania Rady, 

6) przedkładanie Radzie wniosków budżetowych wy-
konywanie budżetu zgodnie z uchwałami Rady, 

7) powoływanie Dyrektora BIura Rady i jego Zastępcy , 
2. Uchwały Prezydium Rady, podjęte w sprawach wy

mienionych w ust. 1 pkt 1), podlegają zatwierdzeniu Ra
rfy na najbltźszym jej posiedzeniu. 

§ 1-5. 1. Prezydium Rady zbiera się w zasadzie raz na 
rlWa tygodnie. 

2. Do ważności posiedzeń Prezydium Rady konieczna 
jest obecność co najmniej 4 członków Prezydium. 

3. Prezydium może zaprosić na zebranie Prezydium 
rzecZOznawcóW 1 referentów z głosem doradczym. 

§ 16. Prezydium Rady może upoważnić W granicach 
swoich uprawnień poszczególnych członków Prezydhlm do 
załatwiania bietących spraw pllnych. Sprawy te muszą 
być zreferowane na ~ajbI1źszym posiedzeniu Prezydium . 

Biuro Rady. 
~ 17 . Do obowiązków Dyrektora Biura Rady, lub jego 

Zastępcy, na.leźy: 

]) wykonywanie uchwał Prezydium Rady w zakresie : 
a) spraw zleconych do bezpośredniego załat.wienia przez 

Biuro, .. 
b) dopilnowywania spraw zleconych do załatwienia 

przez KomIsje Prezydium, urzędy i instytucje, 
2) proV'{adzenie prac Biura ltady, które mu podlega, 
3) opracowywanie i referowa.nić spraw, podlegających 

rozpatrzeniu przez Prezydium Rady, z wyjątkiem spra.w 
należących do poszczególnych Komisji, które Dyrektor Biu
ra może referować zastępczo, 

4) ~ałatwlanie spraw biezących , wynikajl\cych z uchwał 
Rady 1 Prezydium Rady, . 

5) mianowanie i zwalnianie personelu Biura Rady. 
§ 18. Korespondencję Rady podpisuje Przewodniczący 

Rady lub jeden z członków Prezydium i D~rektor B~ur~ 
lub jego Zastępca. Przewodniczący Rady moze upowaznic 
Dyrektora Biura i jego Zastępcę do samodzielnego pod
pisywania korespondencji w określonych przez siebie 
sprawach , 

§ 19. 1. Czeki i Pl'zelewy oraz dokumenty, dotyczące dy
sponowania funduszami społecznymi, przeznaczonymi na 
odbudowę stolicy I kraju, powinny być podpisywane przez 
(lWie osoby. 

2. Osobami, 'uprawnionymi do podpisywania czeków , 
przelewów i dokumentów są: 

l) członkowie Prezydium Rady , wyznaczeni przez Pre-
zydium Rady, . 

2) Dyrektor Biura lub jCfI;O Zastępca łącznie z jednYI!1 
z członków Prezydium Rady, wyzi1ficżonych w mysI 
pkt. lJ . 

469. 

U(;flWALA RADY MINiS'l'RóW 
z dnia. 1 kWi,etnla 1950 r . 

w .prawie powołania Rady Prorramowe.i do Spraw Wy
staw i 'rar/!,ów. 

Rada Ministrów uchwala : 
§ 1. Tworzy się przy Prezes ie Rady Ministrów Ratl~ 

Programową do Spraw Wystaw i Targów. 
• 2. 1. W skła.d Rady wchodzą: 
Pr2leWOdniczący: Minister Handlu Zagraniczne,go 
CZłonkowie; PodSekretarz stanu w Ministerstwie 

Handlu Wewnętrznego, ' 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

.Handlu Zagranicznego, . 
Podsekretarz Stanu w M1-nisterstWle 
Rolnictwa 1 Reform RolnYCh, 
Prezes Polskiej Izby Handlu Za,grv," 
nioznego, 
Przedsta;wlclel Prete5a Rady Mini
strów, 
P~sta.wl.elel MI.n1.8tra Finansów, 
Prsedsta.wlclel Ministra. Budownictwa, 
Przed.łtawlclel Min~tra. Kultury ~ 
sztuld. 
Pr.:edstawiciel !.łi,uLstra Spraw Zagra.
n1eznych. 

2. Ponadto w posiedzeniach Rady biorą udział z pra
wem głosu w sprawach ich dotyczących przedstawiciele 
władZ centralnych, Z których !inicjatywy Sl1r organizowane 
wystawy lub targi. 

3. Przewodniczącego do obrad Rady Programowej w 
sprawach wystaw i targów o charakterze wewnętrzno
krajowym pOWołuje Prezes Ra,dy Ministrów . 

4. W posiedzeniach Rady bierze udział z głosem dorad
czym KomLsarz Rządu do Spraw Wystaw i Targów. 

§ 3. 1. Do za.kresu działania Rady należy: 
1) U$talenie wytycznych polityki w zakresie wystaw 

I targów w kraj u -i za granicą, 
2) zatwierdzanie okresowych . planów wystaw i t.lrg6w 

na wniosek resortów i ich koordynacja, 
3) opiniowanie kosztorysów wstępnych imprez wysta

wowo-ta.rgowych, 
4) zatwierdzanie wniosków na. urzą,dz;a.n1e wystaw i tar

gów w kraju i za granicą nie óbjętych planami okreso
wymi, 

5) ustalenie założeń programowych dla. poszczególnYCh 
imprez wystawowo-targowych • . 

6) zatwierdzanie sprawozdań Kom1sa.l'~ Rządu do 
Spraw Wystaw i Targów z wykonania. ols:resowych. pla.
nów resortowych wystaw I ta.rgów oraz 1mprez pozapla-
nowyeh. . 

2. Rada Programowa 'do Spraw Wystaw l Targów moZe 
przekazać ustalenie założeń programowych (ust. 1 pkt 4) 
właściwym resortom i instytUCjom centralnym, zwłUi>zcza. 
w ·odniesieniu · do imprez o znacreniu lOkalnym, 

§ 4. W sprawach, wymienionych VI § 3, wszyscy mini
strowie składają. swe wnioski pod rozpoznanie Rady .. 

§ 5. Preze;') Rady Ministrów określi regulaminem tryb 
działania Rady Programowej . 

§ 6. Organem wyko.nawczym R'ady Pro.gramowej jest; 
Komisarz Rządu do Spraw Wystaw i Targów, podlegaJący 
Preresowi Rady Ministrów. 

~ 7. Wykonanie uchwały porucza. się Prezesowi Rady 
Ministrów. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłosżenia w 
Monitorze Polskim. 

l>REZES RADY MINISTR6W .Józef Cyra.nkie',vi{, 7, 

470. 

IJCJłWAł..A RADY MINISTRóW 
z dnia 1 kwietnia. 1950 r. 

w spl'awi(·. zmiany !lkłll.du pierWSzej Naczelnej Rady Spół
dzielczej. 

Na pOdstawie art, 34 ustawy z dnia 21 maja 1948 r. o 
Centralnym Związku Spółdzielczym 1 centralach spół
dzielczych (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 30, poz. 199 I z 1949 r . 
Nr 65, poz. 524) - na wniosek Przewodniczącego Pań
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego - - Rada MI
nistrów u c h wal a: 
o d w o łać ze składu pierwszej Naczehlej Rady Spół
dZielczej ~ Ob. Edwarda. Ochaba. 

PREZES R.ADY MINISTR6W Józef Cyrankiewicz 

471. 

UCHWAŁA RADY MINISTRÓW 
z dnia 1 kwletnla 1950 r . 

w sprawie państwowych stypcndiówdla młoóiIeży 
wyższych szkół artystycznych. 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnIa 7 marca 1950 r. 
o państwowych stypendiach dla młodzle:1:y szkół wyższych 
(Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 1(5) - Rada Ministrów uchwala: 

§ 1. Państwowe fundusze stypendialne w za.ltresie ,aty::
pendiów dla młodziety WYMzych szkół artyatye~Ych 
znajdują się wyłącZJJ.11e w bud:!lecie Ministeratwa. Kultury 
i Sztuki. . 

§ 2. Stypendia państwowe dla. młodZiety :WYŻSZycłj 
szkół artystycznych są następującego rodzaju: 

l) stypendia zwycza.jne. 
2) premie stypendialne, 
3) stypend1n mlesZk-anlowe, ~ ---~-----. 

4) stypendia dyplomo.we. . 
§ 3. Stypendium zwyczajne przyznaje ll1e zasadniczo 

na. cały czas trwa.nia. studiów l wypłaca 81ę je . w katdym 
roku akademickim m1esleeznle przez 10 mlealtcY - Od 
1 pli.Ź~lerrtlik. do 81 lipca. . 

I ł. 1. Stypendium lIWYezajne przyznaje Sie w8zystklm. 
absolwentom Studhim Przygotowawczego, przyjotym ra. 
pierwszy rok studiów' 'lIT wyższej szkole artvst;ycmej •. 
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2. PO'ilootałym studentom, przyjętym na plerwB'Zy rok 
studiów, mO'.ile ' być przyznane stypendium zwyczajne, je
żel1 : 

1) student wyka.zuJe się dostatecznymi po.~tępami w 
. nauce i pracą społeczną, 

2)' student, jego rodzice lub opiekunowie nie są w sta
n1e pokryć kosztów utrzymania studenta w czasie 
studiów. 

3. Po ukończeniu pierwszego roku studiów prżedłużo. · się 
3tudentowi stypendium zwyczajne corocznie na każdy dal
szy rOk studiów, zależnie Od uzyskania przez stypendystę 
zallczenia mu poprzedniego roku studiąw w przepisanym 
terminie lod jego zachowywa.nia się w sposób godny sty- . 
pendysty Państwa Ludowego oraz od udowodnienia oko
liczności, wymienionej w ust. 2 pkt. 2. 

§, 5. 1. Ó pie'rwszeństw1:e do uzyskania stypendium 
zwyczajnego stanowią: pochodzenie społeczne studenta., 
jego postępy w nauce, poetawa ideowa i warunki mate-
rialne atuuenta. . 
. 2. Z,e względu na pochodzenie społeczne pierwS7.eństwo 
do stypendium przysługuje dzieciom robotników, chłopów 
mMo- i średniorolnych i osób z inteligencji pracującej. 

I 6. Liczba stypendiów zwycza.jnych, przyznanych dzie
clom rObotników oraz chłOpów mało- i średniorolnych po
wJ.nna w skali państwowej wynosić co najmnie.1 W /o ogól

' neJ l~by przyznanych stypendiów zwyczajnych. 
ł 7. O wysokości stypendium zwYczajnego stanowi kie

runek studiów i kolejny rok przepisanego ich trwania --
według stawek, przewidz1anych VI państwowym planie
I:Jtypend1alnym. 

§ a. · Stypelldysta pobieraj ący stypendium zwyczajno, 
_,który w przepisanym terminie uzyskał zallczenie ro-ku stu

diów z ogólnym wynikiem co najmniej dQbl'ym i zacho
wywał się w sposób godny stypendysty Pań.'łtwa Ludowe
go, otrzymuje ponadto premię stypend1alną, w wysokości 
nie przekraczającej miesięcznego stypendium zwyczaj 
nego. 

§ 9. W miejscowościach, w których domy akademickie 
nie zaspokajaj\ 18totnych potrzeb mieszkaniowych stu
dentów mogą być studentom przyznane - niezależnie od 
stypendiów zwyczajnych - stypendia mieszkaniowe w 
WYSOkości, odpowiadającej przeciętnym czynszom miejsco .. 
wym, jednak nie większej, niż 3.000 zł mieslęcznle. . 

§ 10. Studenci wyższych szkół artystycznych, którzy 
wY$łuehal1 wykładów i uzyskal1 zaliczenie ćwiczeń oraz 
kolokwiów Obowiązuj ących na ostatnim roku studiów, 
a. nie mogli z przyczyn od nich niezależnych (pracy Za
rObkOwej , stanu oorowia i t. p .) ukończyć studiów w prze
p.lsanym terminie, mOrgą uzyskać stypendia dypJolllOWf! 
na dokończenie studiów. 

~ 11. Stypendium zwyczajne l mieszkaniowe przyznaje; 
1) studentom przyjętym na pierwszy rok studiów -

organ, który decyduje o przyjęciu na ten rolt stu-
diów, . 

2' studentom wyższych lat studiów -- KomiSja Stypen
dialna w składzie: przedstawiciel Ministra Kultury 
I Sztuki - jako przewodniczący, 2 przedsta.wiciele 
grona . wykładOWCÓW, powo. łani przez przewodniczą
cego na wniosek rektora (dyrektora) Wyższej Szko
ły Artystycznej] przedstawiciel miejscowego Komite
tu Roordynacy nego DemOkratycznej Profesury oraz 
2 studenci Uczelni z których jeden jest przedstawi
cielem F'ederacji Polskich Organizacji Studenckich 
,<WOS), a drugi przedstawicielem ZWiązku Akade
mickiej Młodzieży Polskiej (ZAMP). · . 

§ 12. Od uchwały odmawiającej przyznania stypen
dium zwyczajnego i mieszkaniowego przysługUje zainte
resowanemu odwołanie do środOWiSkowej Komisji Stypen- , 
dialnej w składzie: środowiskowego delegata Minil8tra Kul- I 
tury i Sztu!d dO Spraw StYl?endiów-jako przewodniczące
go oraz dwóch przedstawiciell terenowych organizacji 
spOłecznych, . powołanych przez Ministra Kultury i Sztuki 
na. wniosek Okrogowej Radyzw!.ąZków Zawodowych i Wo
jeWÓdzkiego Zarzl\du Związku Samopomocy Chłopskiej . . 
. • 18. O przedłu~enlu przyznanego stypendium zwyczaj
nego na następny rok decydUje środowiskowy delegat Mi
nistra Kultury 1 Sztuki do Spraw Stypendiów na wniosek . 

_ Uczelnianej Komisji Stypendialnej. 
, § 14. Premie stypendialne przyznaje środOWiskOWY de
legat Ministra KUltury 1 Sztuki do Spraw Stypendiów na 
wniosek rektora, zaś stypendia dyplomowe ~ Minister 
Kultury l Sztuki na wniosek Uczelnianej Komisji Stypen
dialneJ. 

§ 15. Znosi siO dotychczasowe stypendia żywno.śc1owe 
1 dotacje Ze Skarbu Państwa na stołówki studenckie. Sto
łówki studenckie powinny być prowadzone na zasadzie 
rospodarezej samowystarczalności. , . 

• 18. Minister Kultury i Sztuki określi w drodze zal'zą· 
clzenla szczegÓłowy 'tryb przyznawania stypendiów. 

~ 17. Wykonanie UChwały porucza się Ministl'owi Kul
tury 1 Sztuki w porozumieniu :lo Ministrem Finansów. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie? dniem ogłoszenia w 
Monitorze Polskim . 

PREZES RADY MINISTRÓW .r.tzcf Cyranldewi ,' :c 

472. 
UCHWAŁA lUDY MINISTRóW · 

z dnia 1 kwietn ia 1950 r. 
w sprawie państwcwcgo . planu stypendialnego dla ' mlo
d1.ieży wyższych szkół al·tystycznych na okres ()tl 1 stycz

nia 1950 r. do 31 lipca 1950 r . 
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 marca 1050 1' . 

o państwowych stypendiach dla młodzieży szkół wyższycp 
(Dz. U. R. P. Nr 10i poz. 105) .- Rada Ministrów uchwala : 

l. Państwowy p an stypendialny obejmuje okręs od 
1 stycznia 1950 r. do 31 lipca 1950 r. i dotyczy stypendiów 
krajowych dla studentów polskiej przynależności pań~ 
stwowej, studiujących w wyższych szkołach artystycz
nych, podległych Ministrowi Kl.lltury I Sztuki. ' 

2. Wysokość Icredytów na stypendia, objęt~ planem., 
ustala się nil kwotę . . . ' . - zł. 80.87Z.000.-

3. Wysokość stypendiów określa się , jak naśtęp~lje: 
A Stypendium' zwyczajne . 

dla 1.071 studen tów wg lat st.udiów: 
I rok 7.000 zł . miesięcznie 
II 7.000 " 
JIl 8.000 " 
IV 9.000 .. 

B . . 'Premi(~ :;t y pl~ndialnc 
Przyznaje się 536 premii stypendialnych, co stanowi 
50"/0 stypendiów zwyczajnych. 16" '. w stosunku do 
ogólnej liczby studentów. 

C. Stypendium mieszkaniowe 
przyznaje się dla 200 studentów po 3.000 zł miesięcz
nie. 

D . Stypendium dyplomowć . 
przyznaje się dla 60 studen tów po 11.000 zł miesięcz
nie. 

E. l:łpecjalne stypendium artystyczne 
przyznaje się dla 100 studentów po 14.000 zł mie
sięcznie. 

4. WykonanIe uchwały porucza się Ministrowi Kultury 
i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Finansów. 
. 5. Uchwało. wchodzi w życie z dn iem ogłoszenia w Mo-
nitorze Polskim. . 

I 
I 
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PREZES RADY MINISTR.ÓW Józef Cyrankiewicz 
. Załącznik do uchwały Rady MInistrów z dnia 

1 kwietnia 1950 r. (poz, 472) . 
Podział 

!Stypendio\\ zwyczajnych według kierunku studiów 

Stosunek pro-
Kierunek Liczba Liczba centowy ilości 

studium studentów stypen - stypendiów do 
diów liczby studen,· 

, , t6w 
' M _ ~ _ _ 

Muzyczne 889 227 26°/. ,. 
I Plastyczne 2.076 600 29°i .. 
II Teatrahlf! 328 138 42°/" 

IV, l<'ilmowe 162 106 65010 .-
Ogółem 3.455 1.071 31°/. 

Stypendia z podziałem na ich rodza.je 

Stypendia I)rcmie StYPi' /1(llu SllJpendln Specjahw 
Ogółem zWyo ~typen. mieszkoo dyplo. 8typcndin 

. czajne diaJnc niewe metve ar!lJĘ· 
tyc.z-ne. 

80 ,672 ,000 51.764.000 4.288 .000 4.200.000 ot.620.000 9.800 ,000 'd 

Stypendia zwyczajne według lat studiów 

Szkolnictwo 

Wyższe Szkoły Arty~ 
styczne 

Rok studiów 

I 
II 
III 
IV-V 

Razem 

Ilość sty
pendiów 

355 
241 
195 
280 

1.071 

., 




