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TRESĆ: 

Poz.: 
UCHWAtA PREZYDIUM RZĄDU 

884 - nr 567 z dnia 29 lipca 1953 r. w sprawie doda tków do uposażenia za znajomość języków obcych dla 
pracowników państwowego przedsiębiorstwa ,Polska Poczta, Telegraf i Telefon" 1119 

Z A R Z Ą D Z E N I A: 

885 - Przewo dnicząceqo Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 sierpnia 1953 r . w sprawie 
oqraniczenia s tosowania s ta li żaroodpornych z z awartością n iklu " 1120 

886 - Ministrów Zdrowia i Handlu Wewnętrznego z dnia 3 lipca 1953 r. w sprawie zmywania naczyń sto-
łowych w zakładach żywienia zbiorowego . . . . . • 1120 

881 - Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 lipca 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 lutego 
1949 r., w sprawie ustalenia wysokości zarobku stanowiąceqo najniższą podstawę wymiaru świadczeń 
i składek ubezpie czeniowych . . . . . . . 1121 

888 - Ministra Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1953 r. w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego za 
dzierżawę obwodów łowieckich . .• 1122 

889 - Ministra Leśnictwa z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie zabronionych sposobów polowania. . . 1123 
890 - Minis tra Zdrowia z dnia 30 lipca 1953 r. w sprawie zaliczenia Zakładu Leczniczego w Kudowie-

Zdroju przy ul. Krakowskiej 9 i 10 do zakładów społecznych służby zdrowia • 1124 
891 - Ministra Skupu z dnia 24 czerwca 1953 r. w sprawie zasad zwrotu worków tkanych używanych 

przy dostawach przetworów zbożowych dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Skupu i 1124 

LISTY OSÓB WYRÓZNIONYCH: 

892 - odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy" 
893 - odznaką "Racjonalizatora Produkcji" 

1126 
1126 
1126 894 - odznaką "Przodownika Pracy" 

884 

UCHWALA Nr 567 PREZYDIUM RZĄDU 

z dnia 29 lipca 1953 r. 

w sprawie dodaUiów do uposażenia za znajomość języków obcych dla pracowników paIlstw owego przedsiębiorstwa 
;,20Iska Poczta, Telegraf i Telefoni'. 

Prezydium Rządu uchwala, co następuje: 
§ 1. pracownikom parlstwowego przedsiębiorstwa 

"Polska Poczta , Telegraf i Telefon", zatrudnionym na 
stanowiskach, których wykaz Minister Poczt i Telegrafów 
uz!}odniz Prezesem Państwowej Komisji Etatów, przy
sługuje: 

1) d.odatek 10% do uposażenia zasadniczego za biegłą 
znajomość w słowie i piśmie jednego z obcych ję
zykóworaz 

2) dodatek 7010 do uposażenia zasądniczego za biegłą 

znajomość w słowie i piśmie każdego z następnych 
języków obcych. 

§ 2. Dodatek przysługuje za znajomość jedynie 
tych języków, które są niezbędne do wykonywania czyn
ności wchodzących w zakres p€łnionej przez pracownika 
służby. 

§ 3. Prawo do dodatku za znajomość języków 
obcych powstaje od pierwszego dnia następnego miesiąca 
po pomyślnym złożeniu przez pracownika egzaminu ze 
znajomości języków obcych, gaśnie ;zaś z końcem mie
siąca, w którym pracownik przestał pełnić czynności 

służbowe na stanowisku, i tytułu zajmowania którego 
pobierał dodatek. 

§ 4. Pracownik zachowuje prawo do dodatku za 
znajomośb języków obcych także w czasie : 

1) urlopu wypoczynkowego, 

2) urlopu macierzyńskiego, 

3) choroby nie przekraczającej 3 miesięcy, 

.4) wszelkiego rodzaju innych, usprawiedliwionych 
nieobecności w służbie, podczas których ma prawo 
do wynagrodzenia, lecz przez okres nie dłuższy niż 
3 miesiące. 

§ 5. Dodatek za znajomość języków obcych przy
sługvje niezależnie bd pobieranych przez pracownika 
innych dodatków służbowych lub funkcyjnych. 

§ 6. Tryb przyznawania dodatku oraz kontrolowania 
znajomości języków obcych ustali Minis ter Poczt i Te
legrafów w porozumieniu z Prezesem Państwowej Ko
misji Etatów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia l sierpnia 1953 r. 

Prezes Rady Ministrów: B. Bierut 




