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§ 17. W skład Departamentu Finansowego w.:hod:zą: 
Wydział Planów Finansowych, . 
Wydział Finansowania Przedsiębiorstw Budo,vlanych, 
Wydział Finansowania Przed:;iębiorstw Specjalizo-

wanych, ' 
Wydział Finansowania Inwestycji i Kapitalnych Re

montóiv. 

§ 18. W skład Departamentu Księgowości w.::hodzą: 
Wydział Organizacji Rachunkowości, 
Wydział Sprawozdawczości Finansowej, 
Wydział Analizy Kosztów Wlasnych, 
księgowi-rewidenci. 

§ 19. W skład Departamentu Budżetowo-Gospod.ar-
,czego wchodzą: 

\Vydział Budżetowy,
Wydział Racfiunkowy, 
Wydział Rachuby Płac, 
Wydział Gospodarczy. 

" 
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Wydział Nieruchomości i Lokali, 
.Samodzielny Refe rat Transportu, 
Kancelaria Główna, 
Bibliote~a Ministerstwa. 
§ 20. • Pełnomocnikowi Ministra dla Up0'jszecl1.licnia 

Nowych Metod Pracy podlegają: • . 
Wydział Vvynalazczości i Racjonalizacji ora-z 
inspektorzy i instruktorzy. 
§ 21. W skład departamentów wymienionych 'w § l 

~st. 1 wchodzą sekretariaty obejmujące następuj 'lce s}:'ra-
wy: . . 

a) ewidencji aktów normatywnych prowadzenia 
zbioru wydawnictw urzędowych, 

h) kontroli załatwiania spraw terminowych, 
c) obsługi kancelaryjnej departamentu, _ 
d) dorażne, zlecone przez dyrektora departa!Uentu. 

§ 22. Szczegóło~y podział czynnóści pomi~uzy de
partamenty, wydziały i samodzielne stanowi .. ka pracy 
ustali Minister Budownictwa Przemysłowego. 
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UCHWAŁA Nr 100 RADY MINISTRÓW 

z dnia 24 stycznia 19'53 r, 

w sprawie przyznawania niektórym kategoriom pracowników pa11stwowych dodatków -uzasadniooych .. Jpł!(:jaJnymł 
kw.difikacjami i warunkami służby. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 
1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samo
Iządowych oraz przewodniczących organóJN wyko!law

" . c:l;:y:ch gmin miejsl<ich i wiejskich (Dz. U. Nr 7, poz. 39) 
/;- ~~da"~trów uchwa!a, co następuje: 

§ 1. _~racownikom państwowym, objętym "rł • 4 
pkt 5 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r, o uposażeniu pra-

.. ~ ... .. 

. cowników państwowy_ch i samorządowych oraz przewod
niczących organów wykonawczych gmin miejskkh i wiej
skich (Dz, U, Nr 7, poz. 39) - zasze[ęgowanym do grup 
uposażenia wymienionych w § 6, oraz pra'~l)wnikop1 

objętym art. 4 pkt 3 powołanej ustawy, a zatrudnionym.. 
na stanowiskach administracyjnych, zaszeregowanych de 

-.,.,.. tychże grup lub równorzędnych, może być przyznany do
datek specjalny ao uposażenia w granicach, j akie okre
śla dla każdej grupy niżej podana tabe~a: 

G r u p a I MIESIĘCZNIE W ZŁOTYCH 
upo3ażcnia 

zasad ni czeco I od ' ł do 

I I 400.- . ~ 675 .-

II I 300,- 620,- I 

Ul I 200.- 480 ,-

IV 165,- 410,-

-

V , 145. - 360. -'-

VI 125.- l 310, -

VJI IlO- ~ 275 . -

2. Dodatek nie może być przyznany pracownikom, 
centralnych zarządów, objętych uchwałą Prezy;liIlInl Rzą
du z dnia 23 grudnia 195<}-r. . (Monitor ' Polski z 1951 r. 
Nr A-5, poz. 63). Ograniczenie to nie stosuje się d ? .tych 
pracowników centralnych zarządów, którzy pobierają 
uposażenie na zasadach obowiązujących w odniesieniu_ 

, do pracowników państwowych objętych arŁ; 4 pkt 5 po
Wbłanej w ust'. 1 ustawy . 

§ 2. DodCltki, .o których mowa w § l, mogą być 
przyznane w granicach fu rdu <; zów ustalonych globa1nie 
na okres jednego roku dla każdego resortu oraz r:la tere
nowych organów jednolitej władzy państwowej w drodze , 
uch~a~y Prezydium Rządu. Podziału limitu na poszcze-

-gólne województwa dla pracówników prezydiów rad na
rodowych dokonuje Szef Urzędu Rady Ministrów w po
rozumieniu z Prezesem Państwowej Komisji ·Etat .Jw. 

§ 3. Dodatek specjalny może być przyznany jedynie 
przy istnieniu następuj ących szczególnych warnnków: 

l) posiadania przez pracownika wyszkole nia 1<tjącego \ 
wysokie kwalifikacje fachowe w ąanej specjalnoś ci, 

2) szczegQlnego d9świadczenia i praktyki w Zakresie 
spełnianych funkcji, 

3) pełnienia szczególnie ądpowiedzialnych obdwiązków, 

4) wykazywania ponadprzeciętnej inicjatywy iwyróż: 
niania się wynikaini pracy. 

§ 4. Pracownikom pobierającym dodatek specjalny 
me przysluguje dodatek lokalny, przewidzhlny w§ 4 
rozpoq:ądzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. 
(Dz. U. Nr 14, poz. 82). 

§ 5. I.Pra.cownik otrzymuj ący dodatek specjalny 
nie może równocześnie pobierać innych stałych lub pr-zej
ściowych dodatków, przyznanych na podstaw ie i'rt. 8 
ust. 2 ustilWy z dnia 4 lutego '1949 r. (Dz. U. Nr l .. poz. 39). 
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2. Przepis ust. 1 llie ~dotyczy: 
a) przejsciowego dodatku do uposazenia ,.1la pracow

'nik6w niekt6rych ministerstw, kt6rzy przeszli d.o 
praey w tych resortach (zbstali odwolani z pJa
c6wek za granicq) nie otrzymawszy mieszkaI'l -IN 
Warszawie, 

b) przejsciowego dodatku do uposazenia dla kierow
nikow wydzialow prezydiow wojew6dzkieh i po: 
wiatowych rad narodowych, przewidziil:lego 
uehwalq nr 670 Rady Ministrow zdnia 29 wrzes~ 
n ia 1951 r. (Monitor Polski Nr A-B7, pm. 1195), 

c) dodatkow za znajomosc j~zykow obcych. 
3. W przypadku zbiegu prawa do dodatku specjal

. nego i dodatku innego sposr6d .okreslonych w liSt. 1 sluzy 
pracownikowi prawo wyboru. c 

§ 6. Oodatek specjalny moze pye przyzllimy pra
cown,ikom zaszeregowanym: 

a) w naczelnych -organach wladzy i administrdcji 
panstwowej oraz VI urzp,dach centralnych - do 
grupy V - I, 

b) w tereno~ych organach jednolitej wladzy pan
stwowej i urz~dach podleglych naczeJn.ym orga
nom adminis tracji panstwowej oraz urzQd-)m cen
tralny~ ~ do grupy VII - -1. 

§ 7. Oodatki specjalne przyznaje: 
a) w naczelnych organach wladzy . i adlUinistracji 

panstwowej, w urz~dach centralnych oraz ¥.T urz~

. dach bezposrednio lubposrednio podleMy~h tym 
organom - wlasciwy minister (prezes)po wyslu
chan ju opinii lub na vmiosek kolegium, 

bJ w prezydiach rad narodowych -'- prezydillm wo
__ ielYod.zkiej rady narodowej w trybie ustalonym 

przez Szela Urzf<.du Rady Ministrow. 

§ B. Od pobl~rania dodatku specjalncgci ";yhlccni 
Sq pracownlcy, ktorzy PQza urosaieni p.m " l~lz bowym 
Otrzymujq pr;zez okrcs dluzszy ni:i: tTZy micsiq r:c ,nne sLtle 

, wynagrodzenie ~ jakiegokol\viek tytuill. Og ranio:-zcri;c po
wyzsze pie dotyc;:zy wynagrod~en z tytu lu z ler:o~l"ych wy
kladow i ewiczeri w szkolach wyiszych oraz .w szkoldch 

zawodowych, 0 He zlecone wyklady i cwicze,nia w szko
lach zawodowych prowadzone S'l przez osoby powolane 
do t~go na podstawie przepis6w dekretu z dnia 1 ° grud
nia 1946 r. 0 obowiqzku wspolpracy w zakresie naucza
nia VI szkolnictwie zawodowym (Oz. U. z 1947 r. Nr 8, 
poz. 39 i z 1952 r. Nr II, pOZ. 65). 

§ 9. 1. Przyznanie dodatku specjalnego nast~puje 
na z gory ustalony okres, 'nie dluzszy jednak niz pol roku, 
z tym ze dodatek powinien bye natychmiast cotniE;ty 
b'ldz wysokose jego pow inn a bye obnizona w przypadku 
stwierdzenia, iz wyniki pracy uleglypogorszenm lub S'l 
nie zadowalajqce. c 

2. W przypadku .niepelnienia przez pracownlka obo.
wiqzk6w sluzbowych przez okres dw6ch mies irc~c y v'lypla
tc! dodatku specjalnego powinna bye wstrzymana "'? dGiE-m 
pierwszym najblizszego miesi'lca po uplywie tcgo okre su. 
o ile okres. na kt6ry iostal przyznany d.odatek, nie uply
n'll wczesniej.. 

§ 10. Dodatek specjalny nie _podlega podutkowi od 
wyrwurodlell. 

§ 11. Ministrowie (prezesi centralnych urz,~.jow) 

obowiqzani S'l pod odpowiedzialnosciq osobi3t,q czuwac 
nad scisll'm przestrzeganiem postanowieli ll (;hwaty, a 
w szczegolnosci is tn ienia warunk6w okreslonych w § 3 . . 

§ .12. Tracirooc obowiqzujqcq uchwala nr 48 Rady 
Ministrow z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie p rzyzna
nia niektorym kategoriom pracownikow pallstwowych 
dodatkow uzasadnionych specjalnymi kwalifik'lcj ami i 
warunkami sluzby (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-IO, 
'poz. 151, Nr A-B8, poi:. 1211 i z 1952 r. Nr A-26, poz. 339, 
Nr A-BO, poz. 1292). 

§ 13. v-Vykonanfe uchwaly porucza si~ Prezesowi 
. Rady Ministrow, Przewodniczqcemu Panstwowej Komisji 
Planowania Go::;podarczego, Ministrowi Finans6w oraz 
w5zystkim zainteresowanym mini strom. 

§ 14. Uchwala wchodzi_w zyde z dniem ogloszenia 
z mOCq od dnia 1 stycznia 1953 r. 

Prezes Rady MiniStr6w: B. Blewt 
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UCHW Al.A Nr 65 PREZYDIUM RZ1-\DU 

z dnia 17 stycznia 1953 r. 
• 

W sprawie powolarua Kolegium w Centrahiym Urz~dlie Wydawnictw, Prz~myslu Graficznego iKsic::garslwC1 • 

. ~a podstawie § 11 ust. 2 uchwaly Rady Ministr6w 
z dni~ 3 lutego 1950 r. w sprawie powoiania kolegi6w w 
naczelnych _wladzach panstwowych (Monitor Polski 
Nr ~A-17, poz. 174) uchwala si~, co nast~puje: 

§ 1. W Centralnym Urz~dzie Wydawnictw, Prze
myslu Graficznego i Ksi~garstwa, zwilnym dalej "Vrz€;
dem", powoluje si~ Ko~eg:ium nOSZqce nazw~ Kolegium 
Centralnego UrzEidu Wyda~nictw, Przemyslu Gnlicmego 
i Ksi~garstwa. 

§ 2. :Kolegium ' Centralnego Urz~du Wyrlawnictw, 
przernyslu Graficznego i Ksit::gal'stwa, zwane d-31 ej .. Ko
legiurn", Q.zia!a_ pod przewodl1ictwem Prezesa Centralnego 
UrzE;du Wydawnictw, Przemyslu Graficznego i Ksi~gar

stwa. 
~ 

§ 3. 1. W sklad Kolegium ' w chodz& wiceprezesi 
Urz~du oraz czlonkowie mianowani i odwotywani pr7.ez 
Prezesa Rady Min istt-ow na wniosek Prezesa Urzc;du 

z grona pracownikow zajmujqcych· kierownicze stano
wiska w Urz~dzie lub podleglych jednostkach . . 

2. Zast~pcq Przewodnicz'lcego Kolegiurn jest wice
prezes Urz~du wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrow 
na wniosek · Prezesa Urzc::du. 

3. Czlonkowie Kolegiurn mianowani na podstawie 
ust. 1 mogq w stosunkach urz~dowych obok lotycncza
sowego tytulu sluzbowego uiywae tytulu "Czlonek Ko
legium Centralnego Urz~du Wydawnictw, Przeruyslu Gra
ficznego i Ksi~garstwa". 

§ 4. 1. Kolegium jest stalym organem doradczym 
Prezesa · Ui:zt::du. 

2. Prezes Urz~du poddaje pod obrady Kolegium 
sprawy wymienione w § 5. ,. 

3. W przypadkach naglych Prezes moze ni~ poddac 
sprawl' (§ 51 pod obrady Kolegium, obowi'lzany jest jed
nak zawiadomic 0 tym Kolegium .na najblizszym posie
dzeniu. 
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