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UCHWAtA Nr 43 RADY MINISTRO'~v 

z dnia 18 lutego 1966 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie rozwoju produkcji wyrobów o?naczanych znakiem jakości. 

§ 1. W § 3 ust. 1 u<,hwaly nr 532 Rady Ministrów z dnia 
11 grudnia 1961 r. w sprawie rozwoju produkcji wyrobów 
oznaczanych znakiem jakości (Monitor Polski z 1961 r. Nr 93, 
PO? 409, z 1963 r. Nr 16, poz. 93 i z 1965 r. Nr 20, pOZ. 89) 
wyrazy "w 1965 f." zastępuje się wyrazami "w 1965 i 1966 r." 
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§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mo
cą od dnia 1 stycznia 1966 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

INSTRUKCJA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW 

z dnia 10 lutego 1966 r. 

w sprawie ustalal]ia planu rozdziału stypendiów fundowanych oraz szczegółowych zasad, trybu 
wniosków o fundowanie styp2ndiów studen:omszkół wyższych. 

terminów zgłaszania 

Na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 stycznia 1964 r. w sprawie pomocy materialnej 
dla studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 4, poz. 23) oraz 
§ 3 ust. 2 rozporżądzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerw::a 
1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych 
oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia 
(Dz. U. Nr 22, poz. 146) ustala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w instrukcji jest mowa: 

1) o ministrach - należy przez to rozumieć również kie· 
rowników urzędów centralnych, zarządy centralnych 
związków spółdzielczych oraz centralne organy orga
nizacji społecznych; 

2) o ministrach, którym podlegają szkoły wyższe - na
leży przez to rozumieć również Przewodniczącego Głów
nego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki; 

3) o stypendiach - należy przez to rozumieć stypendia 
fundowane pr:"ez zakłady pracy. 

§ 2. 1: Ministrowie, którym podlegają szkoły wyższe, 

przedstawiają Przewodniczącemu Komisji Planowania przy 
Radzie Ministrów w terminie do dnia 15 marca, inf.ormacje 
oQ liczbie studentów pobierających zwyczajne stypendia pie
niężne na formularzu według wzoru stanowiącego , załącz

nik nr 1 do instrukcji. Informacje dotyczące III roku studiów 
powinny być podane według szkół wyższych, wydziałów 

i niektórych specjalności, uzgodnionych z Komisją Planowa
nia przy Radzie Ministrów. 

2. Ministrowie oraz przewodniczący prezydiów woje
wódzkich rad narodowych przedstawiają w terminie do dnia 
15 marca Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Ra
dzie Ministrów wnioski zawierające zapotrzebowanie na 
stypendia dla podległych im zakładów pracy na formularzu 
stanowiącym, załącznik nr 2 do instrukcji. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, przedstawiają: 

1) ministrowie - w odniesieniu do zakładów pracy obję

tych planem centralnym; 

2) przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodo
wych - w odniesieniu do zakładów pracy objętych 

planem terenowym, z wyjątkiem : 

a) przedsiębiorstw spółdzielczych, dla których wnioski 
przedstawiają zarządy właściwych centralnych ZWIąZ
ków spółdzielczych, 

h) wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych, 
dla których wnioski przedstawia Minister Finansów, 

c) przedsiębiorstw Pań ,twowej Komunikacji Samocho
dowej, dla których wnioski przedstawia Minister 
Koml,mikacji, 

d) kuratoriów okręgów szkolnych, dla których wnioski 
przedstawia Minister Oświaty na podstawie zapo
trzebowania pr.: Eworlniczących prezydiów wo jewódz
kich rad narodowych. 

§ 3. 1. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie 
Ministrów w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu 
Pracy i Plac oraz ministrami, którym podlegają szkoły 

wyższe, ustala ogólnokrajowy plan rozd iału stypendiów 
i w terminie do dnia 15 kwietnia przekazuje go zaintereso
wanym ministrom oraz przewodniczącym prezydiów woje
wódzkich rad narodowych - do realizacji, a Przewodni
czącemu Komitetu Pracy i Plac oraz mInistrom, którym 
podlegają szkoły wyższe - do wiadomości. 

2. Wraz z planem (ust. 1) Przewodniczący Komisji Pla
nowania przy Radzie Ministrów przesyła infoTD1 acje o sie
dzibie szkół wyższych, w których przewiduje się fundowa .. 
nie stypendiów. 

, § 4. Na podstawie planu, o którym mowa w § 3, mini
strowie oraz przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad 
narodowych dokonują w terminie do dnia 5 maja rozdziału 
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stypendiów pomiędzy podlegle zakłady pracy bezpośrednio ' 

lub prL,ez jednostki nadrzędne nad zakładami pracy. 

§ 5. 1. Stype ndia powinny być przyd zie lane przede 
wszystkim zakładom pracy, które odczuwają dotkliwy brak 
kadr z wykształceniem wyższym w ' określonych zawodach. 

2. Stypendia nie mogą być przyd zie lane zakładom pra
cy mającym siedzi bę w miastach wyłączonych z województw 
(Warszawa, Kraków, Łódż, Poznań, Wrocław). 

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy zakładów pracy, które 
występują w charakterze funda torów, .a le stypend yści (po 
ukończeniu studiów) będą zatrudniani w podl eg ł ych zakła

dach pracy położonych poza miastami wyłączonymi z wo
jewództw. 

§ 6. 1. Ministrowie i przewodnic7ący prezydiów woje
wódzk ich rad na rodowych wraz z planem ro zdziału stypen
diów przesyłają podległym zakładom pracy formular ze wnio
sków o ufundowanie stypendiów w ilości równej liczbie 
stypendiów przyznanych ty m zakładom w planie oraz infor
macje, o których mowa w § 3 ust. 2. 

. 2. Wnioski, o których mowa w ust. l, powinny być 

opatrzone pieczęcią ministerstwa , lub prezydium wojewódz
kiej rady narodowej. Wnioski nie opatrzone pieczęcią lub 
zawierające dodatkowe warunki uniemożliwiające ich reali
zację są niewaine. 

. 3. W l.Ór wniosku o ufund'owariie' stypendium określa 
załącznik nr 3 do instrukcji. 

§ 7. 1. Zakłady pracy na podstawie rozd zie lnika, o któ
rym mowa w § 4, zgłoszą w terminie do dnia 31 maja we 
właściwych szkołach wyższych wnioski o ufundowanie sty
pendiów. 

2. Liczba zgłoszonych wniosków o ufund owanie sty
pendiów powinna być zgodna zarówno z ogólną liczbą sty
pendiów, ustaloną w ro:'d zie lniku, jak i z liczbą stypendiów 
ustaloną dla poszczególnych kierunków studiów. 

3. Zakłady pracy składają wnioski w naj bliże j p%żo

nych s z kołach wyższych, posiadających dany k ieru ne k stu
- cl iów. Nie dotyczy to wniosków, w których zakłady pracy 

. wskazują kandydata. 

4. Jednocześnie ze złożeniem wniosków zakłady pracy 
przesyłają odpisy tych wnioskó w jednostkom nadrzędnym. 

§ 8. Jednostki bezpośrednio nadrzędne nad zakładami 

pracy w terminie do dnia 15 czerwca zawiadamiają mini
sterstwa (prezydia wojewódzkich rad narodowych) o liczbie 
zgłoszonych stypendiów na formularzu według wzoru sta
nowiącego załącznik nr 4 do instrukcji. 

§ 9. Ministrowie i przewodniczący prezydiów woje
wódzkich rad narodowych w terminie do dnia 30 czerwca 
informują o liczbie zgłoszo nych stypendiów Przewodniczą

cego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, a w od
pisie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac na formu
larzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do in
strukcji. 

§ 10. 1. Rektorzy szkół wyższych przy współpracy pe ł

nomocników Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac zorga
nizują w szkołach, do których wpłynęły wnioski zakładów 
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pracy, informację dla s t udentów o możliwościach, sposobie 
i terminach 1awierania umów o stypendia. 

2. Pełnomocnicy Przewodniczącego Komitetu Pracy 
Płac działający w szko ła ch wyższych w porozumieniu 

z władzami uczelni zorg anizują wymianę pomiędzy szkołami 
wyżslymi wniosków zakładów pracy nie zrealizowanych 
w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

§ 11. Ministrowie, którym podlegają szkoły wyższe , 

w terminie do dnia 31 stycznia złożą Prze wodniczącemu 

Komisji Planowania przy Rad zie Ministrów, a w odpisie 
Prze wodnic zącemu Komitetu Pracy i Płac ' - na formularzu 
według wzoru ' stanowiącego załącznik nr 5 do instrukcji' -
sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych przez za
kłady pracy (§ 7) w s z kołach wyżs ,· ych. 

§ 12. Studentowi I lub rr roku studiów może być przy
znane stypendium, jeże li pr zed wstą pieniem na studia wyż

sze pracował przez okres nie krótszy niż 1 rok w zakładzie 
pra cy fundującym stypendium i podjął studia w kierunku 
zgodnym z rodzajem wykonywanej pr / ez ni eyo pracy. Imię 
i nazwisko kandydata zakład pracy wskaże w piśmie prze-o 
wodnim do wniosk u . 

§ 13. Przyznawanie stypendiów, o których mowa w § 12, 
następuje poza ogólnokrajowym planem rOld z iału sty pe n
diów. Wnioski zak ładu pracy o ufundowanie tego rodzaju 
sty pend iów, z głaszane w szkole wyższej, opiniuje jednostka 
bezpośrednio nadrzędna nad zakład em pra cy . 

§ 14. Zasady przydzielania' stypendiów 
umów o stypendia określają: 

·zawierania 

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 
1964 r. w sprawie pomocy materialnej dla studen tów 
szkół wyższych (D z. U. Nr 4, poz. 23). 

2) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 1964 r. 
w sprawie zasad i techniki finansowania stypendió w 
fundowanych dla studentów szkół wyższych oraz trybu 
poboru podlegających zwrotowi stypendiów i zasiłków 
pieniężnych (Monitor Polski Nr 18, poz. 82), 

3) ponadto w stosunku do studentów objętych puepisami 
ustawy z dn ia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absol
wentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) - roz
porządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. 
w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych 

oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształ

cenia (Dl. U. Nr 22, poz. 146) i zarządzenie Ministra 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 pażdziernika 1964 r. 
w sprawie ustalenia wzoru umowy o stypendium fun
dowane na kierunkach studiów objętych przepisami 
o zatr1Jdnianiu absolwentów szkół wyższych (Monitor 
Polski Nr 77, poz. 359). 

§ 15. Traci moc instrukcja Przewodniczącego Komisji 
Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 3 lipca 1964 r. 
w sprawie ustalania planu rozdziału , stypendiów fundowa
nych oraz szczegółowych zasad, trybu i terminów zgłaszania 
wniosków o fundowanie stypendiów studentom szkół wyż

szych (Monitor Polski Nr 54, poz. 259). 

Przewodniczący Komisji ·Planowania przy Radzie Ministrów: 

S. Jęd,ychowskl 
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Za lączn i ki do instrukcji Przewodn i czącego 
Komisji Pla lJo wa n ia przy Radzie Min istró w 
z dnia lO lutego . 19ó6 r . (poz. 57). 

ZaJącznHi nr L 

PRZEWIDYWANA LICZBA STUDENTOW POBIERAJĄCYCH ZWYCZAJNE STYPENDIA PIENIĘZNE 
(CAŁKOWITE I CZĘ$CIOWE) W ROK U 19 .... 

Nazwa kierunku studiów I Przewidywana liczba studentów 

z tego: 

Ogółem 
pob ierających a - na roku III ') pobi erających 

b - na roku IV 
Razem zwyczajne st ypendia 

c - na roku V i wyższych latach stypendia fu ndowane 
pieniężne 

!. 
1 1 2 , 3 4 

Ogółem a) 

b) 

c) 

., 

') Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 instrukcji dla III roku studiów należy sporządzić dod a tkowe zes tawienie według szkół wyż
szych, wydziałów i niektórych specjalności, uzgodnionych z Komi sją Planowania przy Radzie Ministrów. 

Załącznik nr 2. -. 
(ministerstwo lub prezydium wojewódzkiej rady narodowej) 

ZAPOTRZEBOWANIE NA STYPENDIA FUNDOWANE W ROKU 19 ..•• 

Liczba osób 
Proponowana 

pobierających 
Nazwa kierunków studiów stypendia liczba now ych 

fundowane sty pendiów 

1 2 . I 3 
I 

I O g ó łe m I 
I 

, 

. 



Monitor Polski Nr 7 - 97 

(na zwa zakładu pracy, adres, telefon numer 
rachunku bankowego) 

(nazwa siedziba jelinostki bezpośrednio nadrzędnej) 

Obywate l Rektor 

w 

Poz. ' 57 

-
Załącznik nr 3. 

(pieczęć podłużna ministerstwa lub prezydium 
wojewólhkiejrady narodowej) 

dnia 

(nazwa szkoły wyższej) 

WNIOSEK O UFUNDOWANIE STYPENDIUM 

Ha podstawie przyznanego nam limitu stypend iów fund owa nych zgłaszamy wniosek o ufundowanie z dniem stycznia 
19 . r. stypendium bezkonkursowego - w drodze k onkursu") na kierunku ") 

W miarę możliwości prosimy przyz nać stypendium na specjalności ''') 

Stypendystę zamierzamy zatrudnić .... ) 

Kwotę potrzebną na pokrycie powyższego stypendium w roku 19. 
(wysokoś ć miesięczna) 

X 10 mie sięcy = zł zobowią7.Uj emy się przekazać na- wskazany rachunek 1-jan-
kowy w te rminach i · Btach przewidzianych w § 4 ust . zarządzenia Ministra Fin a nsów z dnia 5 marca 1964 r. 
w spruwie zasad t techniki finansowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyż szych oraz trybu pobC<fu podle
gających zwrotowi stypendiów i zasm~ów pieniężnych (Monitor Polski Nr 18, poz. 82). 

Jedn ocześnie zobowiązujemy się do zapewnienia środków na wypłatę powyższego stypendium fundowanego do czasu 
ukoń:zen ia przez s typendystę studiów, j eże li student spełniać b ę dz ie obowiązujące warunki i zaciągnięte wobec nas, fun
datorów, zobowią ; ania . 

W załąc zeniu przesyłamy upoważnienie do Banku 
(na zwa i adres) 

przewid ziane wyżej wymieniony m zarządzeniem lvlinistra Fi nansów. 

Informacje o zakładzie pracy (charakter zakładu , warunki mieszkaniowe, urządzenia soc jalne kulturalne itp.). 

') Niepotrzebne skreślić. 

") Najeży wymien ić kierunek zgodnie z rozdzie lni kiem. 

(podpisy osób lIpo ważn' on vch do 
zuciągilnia zo bow i ązil ń) 

''') Przy okreś laniu spe cjalności należy posłużyć się informacj a mi, o kl.órych mowa w § 3 ust. 2 instruk cji. 

.... ) Podać "na miejscu u siebie" lub w razie projektowanego zatrudnienia w innej miejscowości podać nazwę siedzibę danego 
zakładu pracy. 
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. 

(nazwa jednostki) 

ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW O UFUNDOWANIE STYPENDIÓW 
DLA STUÓENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH W ROKU 19 . . . 

Załącznik nr ł. 

Liczba zgłoszonych I Liczba przyznanych Lp. Nazwa kierunk u studiów J I w planie stypendiów wniosków do 
szkół wyższych 

1 2 I 3 I 4 

Ogółem 
I 

I I 

~ I 

Zal~cznik nr 5. 

(ministerstwo) 

ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW I ZAWARTYCH UMÓW STYPENDIALNYCH W ROKU 19 

Nazwa kierunku studiów I Liczba zgłoszonych wniosków i liczba zawartych 
umów stypen dialnych 

.. ------~_. - - . _-

z tego przez zakłady pracy podległe 

a - liczba zgłoszonych wniosków minister-
7arządom prezydiom razem stwom b - liczba zawartych umÓw 

i urzędom organizacji rad 
I społecznych narodowych centralnym I 

1 , t 2 3 I 4 i 5 . 
O gółem a 

b 

; 


