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UCHWAŁA Nr 877 RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 listopada 1953 r. 
-..t: .• _ 

.. 
ł 

• 
1548 
1548 
1548 
1548 

w sprawie rodzajów stypendiów państwowych, warunków i trybu ich przyznawania w szkołach wyższych oraz 
. w sprawie trybu ~atwierdzania państwowych planów stypendialnych. 

Na podstawie art. 5 i 8 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. 
o państwowych stypendiach ' dla młodzieży ;zkół wyż
szych (Dz. U. Nr 10, poz. 105) Rada Ministrów uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Przepisy uchwały dotyczące stypendiów 
wymienionych w § 2 pkt 1, 2, 4 i 5 stosuje się do sty
pendiów dla młodzieży szkół wyższy("h, podległych Mi'" 
n istrom: Szkolnictwa Wyższego, Oświaty i Zdrowia oraz 
Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej. 

2. Przepisy uchwały dotyczące stypendiów 'wymie
niony,ch w § 2 pkt 3 -oraz trybu zatwierdzania państwo
wych plan6w stypendialnych stosuje _się ponadto do sty
pendiów dlii młodzieży szkół wyższych podległych Mi
nistrowi Kultury i Sztuki oraz Centralnemu Urzędowi 
Kinematografii. . 

§ 2. Stypendia państWOWe są następujące: 

1) stypendia zwyczajne pełne lub częściowe; 
./ 2) stypendia premiowe; 

3) stypendia naukowe; 
4) stypendia mieszk~niowei 
5) zasiłki. 

§ 3. 1. Stypendia "zwyczajne pełne lub CZęSClOWQ 
przyznaje się studentom szkół wyższych oraz słuchaczom 

. studiów przygotowawcz.:ych, którzy ze względu na postę
py w nauce i warunki materialne zasługują na pomoc 
państwa; 

2. Stypendia premiowe .przyznaje się stypendystom 
studiującym na II roku i wyższych latach studiów I stop
nia, studiów jednolitych oraz na ' studiach II stopnia, 
którzy: 

l) studiując na studiach I stopnia oraz na studiach ' 
jednolitych zaliczyli bez poprawek role lub semestr 
studiów z wynikiem bardzo dobrym bądź dobrym ze 
wszystkich przedmiotów; 

2) studiując na studiach II stopnia ' zaliczyli bez 
poprawek rok lub semestr studiów z 'Vyni
kiem bardzo dobrym bądź dobrym ze wszystkich 
przedmiotów i uzyskali przynajmniej połowę ocen 
bardzo d.ob~ych. 

3. Stypendi!} naukowe, które mogą być związane 
z ' imionami wybitnych uczonych lub osób o wielkich za
sług~ch dla narodu, będą przyznawane studentom, któ
rzy obok dobrych wyników w nauce w ciągu co naj-
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mniej .czte.rech kole~ych semestrow wyro:iriiIi ~E: ,aktyw
nosciq naukowq przez podejmowanie samodzielnych prac 
W Tamadh ' pracy naukowej kaledry lu,b 'kola naukGwego. 

.... Styppndium mieszkaniowe stanowi zryczaltowa
nil zapa.mogE:, 'przeznaczonq na oplacenie czy.nszoU ,najmu ~ 
pomieszczenia przez tych studenlow, litorzy kwalrtikujqc 
si~ do zakwaterowania ich w domu stu_denckim nie otrzy
mali przydzialu z powodu braku rniejsc, a ktorym wa
runki materialne nie pozwalajq na pelnq oplaot'E: 'C'lY'BScU. 

5. Zasflki ,pTZrznajesi~litu.dentom s:tkol wy.:is~ych ' 
. oraz sluchaczorn ' studiow przygotowa,wczych, ktorzy 

znaleili si~ W szczeg6lnie ciE:ikich warunkach material. 
nych. 

,,6. St"y,pendiow . nie przyznaje si~ studeBtom pracu

Jileym ,zarobkowo. 
I 

7. Nie moina ,wyplacac za ten sam 'Ok.r.es ,stypen-
dium i wyRagl'&dr.-enia za pr;akty~. 'Nit! dcDtyczy "to "sly
pendiow zwyczajnych i premiowych, za miesiqc wa
kaey~ny oraz stypendiow .mieszkaniowyth. 

• '§ A. 1. Stypendia zwyezajne i mieszka'lliowe dla 
. studentow gr..kel ,."Wyzszychpnymlaje: 

1) k,andyda4<Gm tprzY-}~4'm' na I ,r.ok .studiow - iUellJelnia
na komisja do spraw rekrutacji na wniosek wy
dzialowej kcnn~~i ,dla ,doooro . .Jc.aooyd.a,t-@w'lIla I rek 
studiow; , 

2) ·stuoeI\torn I i wy:iszych lat shadiow - reMor ':!!lB 

wniosek dziekilna wlasciwego wydziahl, zlo:iony ' po 
uprzednirn wysluchaniu opinii wydzialowej lwmisji 

, stypepdialnej. 

2. Stypendia prerniowe oraz zasilki dla studentow 
szko! wy:iszych przyznaje rektor na wniosek dziekana 
v.;ydzialu . . 

3. Stypendia naukpwe przyznaje corocznie rektor 
na pooslawie ~chwaly senalu szkoly wy:iszej. 

4. Stypendia wymienione w § 2 p'kt 1, 4 i 5 przy
%Daje sluchaczom studiow przygotowawczych rektor na 
wniosek kierownika studium przygotowawczego. 

5. Tryb powolywania oraz szcze.golowy sklad wy
dzialowej komisji stypendialnej ustalq :wlasciwi mini
slrowie (Przewodniczqcy Glownego Komit-etu Kultury 
Fizycznej) . 

§ 5. 1. Stypendia ' zwyczajne przy2inawane Sq co
rocznie i wyplacane Sq miesiE:cznic: 

1) na studiach I stopnia i studiach jednolitych - przez 
W hJ.b 11 miesiE:cy, w zale:inosci od 'ekresu tr-wani-a 
zajE:c; 

2) na studiach II stopnia - ,przez 12 .miesi~. 

'2. Stypertdia pr.emiowe przYLnawane Sq 'lla ' 'Claes 
jednego semestrn. 

3. Stypendia j)j}auko-we o,uz "wl:ftzie ' ;pett:melbT ,-sty
. pendia mieszkaniowe wyplacasi~ .p:nrez 1'2 <qniesw:cy 
w rolLu. 

-§ -6. Sludencikonczqcy stndia II stopnia lub shillia . 
jednolite, ktorzy pobierajq stypend.ia n.aukowe. .maj-q 
piez;wszeris'lWo W ' 'przyjE:ciuna s:tudia aspiranckie. 

§ 7. Studenci objE:ci przepisami 0 planowym ntrud
nianiu absolwentow, ktorzy do kOJica studiow pobierali 
stypendia premiowe lub naukowe oraz uzyskali bardzo 
dobr" ocenE: przy egzaminie dyplornow,yrn , majq. .)Qua 

\l'PI'AwI'J:iel'lian!li wynikajqcyrni z § 6, 'prawo wyboru, 'w 
FllDlach .swo}ej speejalnasci, miejscQwQsci i zaklauu pra- . 
cy sposrod zgloszonych przez obecnych na kom .• sji przy
dzialu pracy delegatowministerstw oraz uzyskania naj
wyiszego wynagro..dz.en.ia. jak:,je ,stosowuie do obo-wiq~tl-' 

~qCych ·zas.ad mo:ie ,byc przyzlliule .absolwentom · szkol 
wyiszych w .danym zakladz4e 'luacy. 

. .:§ 8. 1. Sty;pendium zwyczajne lub premiowe b~
'dzie cofniE:te na stale lub na czas okreslony przez rek
tora 'na :wniosek dziek.anawlasciwego wydzi<llu, jeieli 

, styp.emiysta pr~est.alspe:lniac Jed'en z waru'1'lkow wymie
'flionyth w § 3 lust. 1 lub 'Z, a takie jeieli podj.ql ,prac~ 
zarobkow,q . 

2. Dz-iekcm lQbow,j.qzany j'est (1)bniiyc stypendill m 
2iwycza~;J1e do wysokosci okreslonej zarz'qdzeniamj wla
sctwyoh 'minis'trow, a stypendinm prenowe - do wyso
kosci stypendiurn zwyczajnego, je:ieli stypendysta za
niedbuje siE: w nauee ,albo narusza przepisy 0 dyscypli
ide pracy studenlow. 

3. Wstrzyrnanie lub obni:ienie stypendium zwyczaj
'nego bq'dz premiowego wskutek nnY-IIszenia przez stypen
dystE: obowiqzkow studenta nastE:puje takie w przypad
kach i trybie unormowanych w przepisach 0 post p, powa
niu dyscyplinarnyrn oraz 0 dyscyplinie pracy studcnlow. 

4. S~endium rnieszkaniowe ulega cofni~cill, je:ieli 
studen~zestal spelniac warunki wymienione w § 3 
ust. 4. 

§ 9. Wprzypad.ku ujawnienia, ie student uzyskal 
stypendiurn na podstawie 'nieprawdziwych danych, aale
iy niezwlocznie cofnqC stypendiurn i wdrozyc' poste:po
wanie dyscyplinarne. 

§ 10. Wysekosc stypendiow zwyczajnych 'oraz sty
pendiow prerniow-ych okresla corocznie p.anstwowy plan 
stypendialny. 

'§ 11. Stypenditirn naukowe jest wyzsze od stypen
diumpremi-owego 0 25°/. - 50°/ •. 

§ 12. Slcze§0}o,wy Itry:b 'l'r.zy;znawania stype",di<6w 
oraz nazwy styp.end.Ww .auJoowych, -it takze kh WY.;o
kosc okreslil wlasciwi -ministrowi-e (przewoo,niczqcy' 
Glownego Komitetu Kultury Fizycznej, ..Pre:les Cenlr.ai
nego Urz~du Kinematografii). 

• 
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§ 13. Przy przyznawaniu stypendiów naukowych 
w roku szkolnym 1953/54 .bierze się za podstawę również 
wyniki studiów osiągnięte w roku szkolnym 1952/ 53. 

§ 15. Wykonanie u chwały porucza si ę Prezesow i 
Rady Ministrów i Ministrom: Szkolnictwa vVyższego , 

Oświaty, Zdrowia oraz Kultury i Sztuki.. każdemu we 
właściwym zakresie działania , zgodnie z § 1. 

§ H . Zatwie rdza się plan stypendialny na okres co 
dnia 31 grudnia 1953 r. 

§. 16. Uchwała wchodzi w życ ie z dni em ovloszen :a. 

Prezes Rady Ministrów: B. Bierut 

.. 
Zał ącznik do uchwa ły nr 877 Rady 
Ministrów z dnia 14 lis topada .1953 r_ 
(poz. 1430) . 

WYSOKOSC STYPENDIOW ZWYCZAJNYCH WEDŁUG KIERUNKOW. STUDIOW 

(w złotych) 

Grup~1 K crun .ck stud Ó ID 

/ 

filolog ia polska,angielska, k lasyczna, germańska, 
romańska, słowiaóskB , orientalistyka, h is toria 
sLituki, sztu,ki piękne , muzykologia, prawo, archi

tektu ra, .leśnictwo, biolog.ia, geografia, psycholo
gia, pedagogika, nauki spoleozne, agronomia"). 
ogFOdniot·we, ,mlec:/lar-sl'we, w'eteI'yna~ia , ·rybac
twO"). wyższe szkoły 'e konomic'zme, me dyczne i ar-

I tystyozne 

1łI 

. siór- ' wydzj.aly 'górnicze WTaz :z. <dodatkiem na 'podsta- ! 
ni- wie kuty górnicze j .. 'który wynosi 'dla 'I, '11 i ;UI 

ClWO .r,ok.u~tudiów 75zl, .dla IV .r.oku .studiów -90 zł 

'li = .stypendia pełne , b ~ stypendi-aczę'Śdowe • 

I rok I 

'ft 260 

. b 175 

a 300 

b 200 

a 340 

b 225 

.a 390 

b2óO 

I I· ., 1 11 stopiell studiow 
11 rok III rok IV rok V rok - --1----

. l rok Ił rok 

280 

1'1\5 

340 

225 

375 

250 

no 

2&5 

• 

I 

I ' 

315 

205 

375 

250 

290 

47 () 

310 

340 

'lIS 

275 

460 

305 

375 

250 

450 - i 
i 

300 

490 

325 

450-500 450-500 

5Z5 525 , 

600 

ii20 

• J .llITToaomia i r<ybactw.o oli l ;paidziennika ,1953 ol • .." ,II .grupie .st;ype ndialne.t 

*Ol !Rultelll'aty« i !fi!:y.k.\l 'od 'l ·pai:dz;iemi.kla1953 >t_ ... :IN !g rupie ,styp~"rułialnej. 

, . 
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WYSOKOSĆ STYPENDIOW PREMIOWYCH WEDŁUG KIERUNKOW STUDIOW 

(w złotych) 

Grupa I Kierunek studiów 

filologia polska, angielska, klasyczna, germańska, 
romańska, ., słowiańska, orientalistyka, historia 
sztuki, sztuki piękne. muzykologia, prawo. archi
tektura, leśnictwo. biologia, geografia, psycbolo=
g,ia, pedagogika, nauki społeczne, agronomia .), 
ogrodnictwo, mleczarstwo. weterynaria. rybac
two .), wyższe szkoły ekonomiczne, Pledyczne 
i artystyczne 

III rok 

a 340 

b 2"5 

1Il tok 
\ 

375 

265 

I III stopień studiów 
IV rok V rok l rok I II rok 

400 435 530-560 530-560 

265 310 

----�-----------------------------------�------I---~:-----I---~-I-----:-----
zootechnika. melioracj e rol~e . historia. filozofia. 
dziennikarstwo. filologia rosyjska. matematyka·'). 

n 

fizyka··) chemia. budownictwo l'ldowe. wodne i 
przemysłowe. chemia spożywcza. elektrotechnika. 
geodezja. inżynieria sanitarna , ~omunikac.ia. łąCZ-

ność. mechanika technologiczna. mech anika kon. 
strukcyjna. , ;"'łókienni ctwo . Szkoła Główna Służ
by ,Zagranicznej. Szkoła GIówna Planowania i 
Statystyki. mineralny;' ce ramika., miernictwo,. astro-
nomia. technologia drewna, geologia uniwersytec-
ka, wychowanie fizyczne, sanitarno-hjgieniczny, 

a 400 

b 285 

435 475 510 605 605 

310 335 360 

ekonomia polityczna, ekonomika rolnictwa 
---I~~~~~~~----------------I-----I·-----I----~----:-----,;-----

m 
geologia techniczna. agromechanika. budowa 
okrętów, lotnictwo. odlewnictwo, metalur9ia, me
chanika technologiczno-konstrukcyj~a, specjalno-
ści chemiczne 

a 435 500 

b 310 350 

520 550 660 680 

365 385 

---1------------------------------------1------1------1------1------:------:------
gór
nic
tUJo 

wydz.iały górnicze wraz z dodatkiem na podsta

wie karty górniczej, który wynosi dla I. II i III 
roku studiów 75 zł. dla IV roku studiów - 90 zł 

a 490 

b 345 

530 

370 

550 

385 

700 700 

Il - stypendia premiowe pełne, b ~ stypendia premiowe częściowe, 
.) agronomia i rybactwo od l paidziernika 1953 r w II .grupie stypendialnej, 
•• ) matematyka i fizyka od l pażdziernika 1953 r. w.IlI grupie stypelldialnej. 
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ZARZĄDZENIE Nr 158 PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 listopada 1953 r. 

w sprawie tymczasowej tabeli stanówi~k oraz dodatków funkcyjnych i służbowych w dziale Ministerstwa Han
dlu Wewnętrznego dla pracowników Centralnego Zarządu Transportu. 

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stano
wisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia 
pracowników państwowych podlegających ustawie o 
państwowej służbie cywilnej (Dz. U. z 1!?49 r. Nr 14, poz . . 
92 oraz, 1953 r. Nr 33, poz. 137 i Nr 37, poz, 156) oraz 
§ 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych ' 
dla pracowników państwowych (Dz. U. z 1949 r. Nr 14 
poz. 94 i Nr 53. poz. 406 oraz z 1953 r. Nr 37, poz. 157) 
zarządza się, co następu.je: 

§ 1. Zezwala się na utworzenie w dziale Minister
stwa Handlu Wewnętrznego dla pracowników Cen tralne
go Zarządu Transportu . nowych stanowisk, w ymienio
nych w załączniku. do czasu uwzględnienia iCh w og;)l
nej tabeli stanowisk oraz przyznaje się przewidziane w 
tyin załączniku dla poszczególnych stanowisk dodi1tki 
funkcyjne bądź służbowe według stawek w niin określo
nych. 

§ 2. Zarządzenie . wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia l października 1953 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. T •. Gede 




