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2.

a faktycznym kosztem

wyżywienia

budżetowych szkoły wyższej.

ków

3. Stawki

przez studenta
pokrywana jest ze środ.

mierzonych karach dyscyplinarnych, zmianie ki erunku studiów, przeniesieniu do innej szkoty lub skreś l eniu z listy
studentów szkoły wyższej.
§ 38. Środki, o których mowa w § 31 ust. 5 rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1973 r. w sprawie
pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. V.
z 1974 r. Nr 37, poz. 228), są wykorzystywane na cele so- .
cjalne i wychowawcze szkoły, a w s:lczególności na:

żywieniowe określa się odrębnie.

§ 34. 1. Sprzedaż posiłków w stołówkach studenckich
odbywa się w formie sprzedaży abonamentów (na ustalony przez studenta okres, nie dłuższy niż miesiąc) óraz
sprzedaży pojedynczych posiłków.

1) dopłaty do tanich bufetów studenckich,

2) dopłaty do mleka dostarczanego stude ntom do domów

studenckich,

2. Sprzedaż abonamentów odbywa się w terminie od
5 do 15 każdego miesiąca. Studenci wykupujący abonament
mają

prawo
denckiej.

pierwszeństwa

w korzystaniu ze

stołówki

3) wydawanie bezpłatnie mleka studentom uczestniczą

stu-

cym w zajęciach dydaktycznych prowadzonych. w warunkach szkodliwych dla zdrowia,

3. Nie wykorzystane kupony na określone posiłki stolówka studencka ma prawo odsprzedać studen~om również
w innych terminach, po cenach określonych w § 33 ust. 1.
§ 35. 1. Od decyzji dziekana w sprawach, o których
mowa w § 3 ust. 1 i 2, przysługuje studentowi prawo odwołania

2.

uzupełnienie i modernizację wyposażenia stołówek
domów studenckich, klubów i radiowęzłów,

5)

wyposażenie

(zespołów

składa student za pośrednictwem wykomisji do spraw pomocy materialnej, która
je rektorowi wraz z umotywowaniem zaskarżonej

§ 37. Dziekani obowiązani są informować jednostkq"

o uzyskanych przez studenta pobierającego stypendi um fundowane wyróżnieniach i premiach, o dacia
'izyskania dyplomu, niezaliczeniu semestru (trymestru), wy-

wyżywi e nia

grup

studenckich),

9) nagrody dla

prawa do korzystania z zak waterowania w domu' studenckim i wyżywienia w stołówce studenckiej, wywieszane są
na tablicy ogłoszeń szkoły wyższej.

artystycznych,

8) nagrody konkursowe dla studentów,

decyzji.

§ 36. Wykazy studentów, którzy otrzymali pomoc materialną w formie stypendiów, premii, nagród okresowych,

zespołów

7) honoraria dla prelegentów i instruktorów,

Odwołanie

działowej

3. Przy rozpatrywaniu odwołań dotyczących stypendium fundowanego rektor może zasięgnąć opinii pełnomoc
nika Ministra Pracy , Plac i Spraw Socjalnych do spraw zatrudnienia absolwentów szkół wyższych.

studenckich

6) koszty przejazdów, zakwaterowania i

do rektora.

przesyła

4)

wyróżniającego

personelu akademickiej

służby

)0) inne wydatki związane z
wawczych szkół wyższych.

się

w pracy fachowego
zdrowia,

realizacją

planów wycho-

.§ 39. Traci moc zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa \Vyższego i Techniki z dnia 17 marca 1973 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych (Monitor Polski Nr 15,
poz. H5).

z

§ 40. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
od dnia 1 pażdziernika 1974 r.

ogłoszenia

mocą

fundującą

Minister Nauki, Szkolnictwa

Wyższego

i Techniki:
J. Kaczmarek

207
PISMO OKÓLNE Nr 88 PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10

października

w sprawie wystawIanIa legitymacji
W celu usprawnienia trybu wydawania legif,ymacji
do korzystania na Polskich Kolejach Pań~
stwowych z 50% ulgi w opłatach za przejazdy ustala się,
hprawniających

~o następuje:

1974 r.

uprawnIających

do ulg kolejowych.

1. Legitymacje według ustalonych wzorów zaopatrzone
w klauzulę stwierdzającą upra wnienia do korzystania z ulgi
przy przejazdach kolejami, zwane dalej "legitymacjami",
są wydawane tylko tym osobom, którym uprawnienia la-
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kie zostały przyznane na podstawie szczegó lnych prze pisów. Wykaz osó b uprawni o ny ch do korz yst a nia z 50"/0 u lgi
przy przejazd a ch koleją zawie ra tar y fa osouowa 'i bagażowa Polskich Kolei Pań5t wowych.
2. Legitymacje wystawia zakład pracy zatrudniający
danego pracownika, z tym że kierownikowi zakładu 'pracy
legitymację wystawia jednostka nadrz ę dna
(sprawująca
nadzór nad danYlI!. zakładem pral' y).

~

.;·3.

Poz. 207
Emeryto m i re ncistom ' uprawnionym
le git ymacje wystawia Zakład

mał żo n k om)

do

ulg (ich

Ubezpieczeń

Sp o ł e cznych .

4. Traci moc pi smo okółne nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 1973 r. w sprawie wystawiania legitymacji uprawniających do ulg kolejowych (Monitor Polski Nr 13, poz. 83).
, Prezes

R~dy

Ministrów: P. Jaroszewicz

)

DO ABONENTÓW
Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów zwraca się do P.T. Abonentów z upr z ejmą prośbą
o uiszczenie opłaty za prenumeratEj Dziennika Ustaw I Monitora Polskiego na rok 1975 możliwIe wC7esme,
nie później jednak nli do dnia 30 listopada br. W razie przekroczenia tego terminu pierwsze numery w 1975 r.
zostaną dostarczone z opóźnieniem, a kosztami Ich przesyłki zostanie obciążony abonent.
Wpłat za prenumeratEj Dziennika Ustaw I Monitora Polskiego należy
Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim
nr 1528-91-43745 (przelewem bankowym lub przekazem pocztowym).

dokonywać
Oddział

na konto Administracji
IV MieJski, Warszawa,

Na odcinku wpłaty prosimy podać czytelnie nazwę zamawiającego (bez skrótów), dokładny adres, pod
którym ma być dokonywana wysyłka zamówionych wydawnictw (ulica I numer domu, numer skrytki pocztowej, numer kodu I miejscowość), rodzaj wydawnictwa, lIczbEj egzemplarzy oraz okres prenumeraty.
Otrzymana
1

wpłata będzie

zawiadomień

traktowana Jako zamówienie, wobec czego nie
o dokonaniu wpłaty.

należy

s~adać

osobnych

zamówień

Zgłoszenia na prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw, w którym publikowane są obszernlejs7e Bkty
prawne z zakresu stosunków międzynarodowych, powinny składać tylko Jednostki, którym zalącznik ten
jest niezbędny do pracy.

Rachunki za

prenumeratę

nie

będą

wystawiane.

Ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie (urzędy miast wyłączonych z województw) proszone są
o złożenie zamówień nB prenumerBtę Dziennika Ustaw, załącznika do Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego w formie rozdzieln ików na rok 1975 obejmujących zarówno potrzeby własne, jak I podległych jed·nost e k. Zamówienia te wraz z rozdzielnikami należy kierować pod adresem Administracji Wyd a wnictw Urzę
du Rady Ministrów, ul. PowslńskB 69/71 00-979 Warszawa - w terminie do dnia 15 październIka br.· Jednocześniepr o simy o powiadomienie podległych jednostek objętych rozdzielnikiem, aby zaniechały zamawiania
prenumeraty Dzienn ika Ustaw I Monitora Polskiego we własnym zakresie I nie dokonywały· wpłat za prenumeratę ty ch wydawnictw. Rozliczenie z Administracją Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 2 tytułu zamówionej pre numeraty nastąpi w I kwartale 1975 r. (zgodnie z pismem okólnym Szefa Urzędu Rady Ministrów
nr P. 131/9/69 z dnia 30 marca 1969 r.). Opłata za prenumerat Ej l egzemplarza wynosI:
załącznika

Dziennika Ustaw
prenumerata roczna
prenumerata półroczna

zł

zł

120.70.-

do Dziennika Ustaw
zł

50.-

Monitora Polskiego
zł
zł

1'20.70.-

Uwaga. Zgłoszeń na prenumeratę Innych wydawnictw urzędowych poza Dziennikiem Ustaw, załącznikiem do
Dziennika Ustaw oraz Monitorem Polskim Administracja Wydawnictw URM nie przyjmuje. 'Tryb zamawiania
prenumeraty innych wydawnictw urzędowych wskazują Informacje zamieszczane w tych wydawnictwach.
Administracja Wydawnictw
Urzędu Rady Minlslr6w

RedakcJa: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne , Wars7awa, Al. Ujazdowskie 1/3.
Administracja: Administracja Wydawnictw Urz ę du Rady Mini str ów, ul. Powslńska 69/71
00-979 Warszawa (przegródka pocztowa 81).
Tłoczono z polecenia Pre7.esa Radv Ministrów
w Z a kładach Graficznych "Tamka", Za kl ad nr l, Warsz aw a, ul. Tamka 3.

Zam 1666.

Cena 2,00

zł

