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UCHwAŁA Nr 1036 PREZYDIUM RZĄDU 

Z' dnia 31 grudnia 1955 r. 

w &pr~włe utworzenła reZ.MW na pokrycte należności z tytułu niedoborów materiałowo-towarowych w przedslębioJ'Stwach 
" uspołecznionych. 

W celu stworzenia warunków sprzyjających wzmożeniu 

walki z niedoborami i. w związku z tym w celu urealnienia bi
lansów przedsiębiorstw uspołecznionych Prezydium Rządu 

uchwała, co następuje: ' . 

§. ). 1. Upoważnia się wł-aściwych ministrów (kierowni-
. ków urzędów centralnych} do wydania w pOHlzumieniu I Mi
nistrem . Finansów i za zgodą- właściwego wiceprezesa Rady 
Ministrów z·arządzeń o tworzeniu rezerw na pokrycie należno· 
ści z tytułu n{edoborów materiałowo-towarowych powstałych 
w nadzorowanych przez nich przedsiębiorstwach uspołecznio
nych. Zarządzenia w odniesieniu do przedsiębiorstw spółdziel
czych, o których mowa w ust. 2, wydaje Zarząd Cen tralnego 
Związku Sp.ółdzielczośd Pracy i Centrali Rolniczej Spółdzielni 
"Samopomoc Chłopska".-

2. Przez przedsiębiorstwa uspołecznione rozumie się dzia_ 
łające według zasad l!o7JTachunku gospodarczego paIlstwowe 
przedsiębiorstwa i zakła'rly, przedsiębiorstwa spółdzielcze (z 
wyjątkiem rolniczych ' spÓłdzielni produkcyjnych), centrale 
spółdzielczo-państwowe, przedsiębiorstwa pod przymusowym 
zarząd.em państwowym sprawowanym przez jednostki pailstwo
we lub spółdzielc2e oraz jednostki budżetowe, które posiadają 
niektóre cechy rozrachunku g'ospodarczego. 

3. Przepisu ust. 1 ~le. stosuje się do uspołecznionych przed
siębiorstw handlu wewnętrznego, objętych uchwałą nr 97Pre
zydiuin Rządu z dnia 5 lutego 1955 r. w sprawie utworzenia re
zerwy na należności z tytułu niedoborów w przedsiębiorstwach 
handlu wewnętrznego. l 

'·1 

§ 2. 1. Rezerwy, o których mowa w ~ l ust. 1, tworzy sIę 
na pokrycie tych należnoś.ci z tytulu niedoborów materiałowo
towarowych, które zQstałyprawomocnie zasądzone bądż tei 
do których spłat zobowiązały się osoby materialnie odpowie-
dzialne. . 

2. Rezerwę tworzy się w ciężar strat przedsiębiorstw u ~po
łecznionych w momencie uzyskania prawomocnego wyroku są
dowego lub złożenia przez osobę materialnie odpowi edzi alną 
zobowiązania do spłaty należności. 

3 . . Rezerwę zmniejsza się odpowiednio w dniu sphty na
leżności, na którą utworzono rezerw ę . Zmniejszenie rezerw y 
następuje przez zwiększenie zysków przedsiębiorstwa o sumą 
spłaconej należności. 

§. 3. Szczegółowe zasady tworzenia rezerw na pokr yci"! 
należnoś ci z tytułu niedoborów Ibateriałowo-towarowych okre
ślą właściwi ministrowie w tr} bie ustalonym w § l ust. l. 

§ 4. Zobowiązuje się właściwych ministrów (ki.erowników 
urz~dów centralnych) do podjęcia środków zapewniających 
wzmożenie ochrony własności społecznej w przedsiębiorstwach 
uspołecznionych, o których mowa w § 1, oraz zabezpie.::zenia 
windykacji należności z tytułu niedoborów. 

ł 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: J. CyrankJewlc1 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA, FINANSÓW 

z dnia 1() stycznia 1956 r. 

zmieniające zarządzenie z dnia 14 I1pca 1948 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli w zakresie egzekucji adminIstra
cyJneJ świadczeń plenłętnych. 

Na podstawie ·art. 5 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. 
o egzekucjiadministracyjnei świadczeń pieniężnych (Dz. U . . 
Nr 21, poz. 84) z późniejszymi zmianami zarządza się, co na
stęIluje: . 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1948 r. 
w sprawie trybu postępowania wierzycieli ~ zakresie egzeku
cji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Monitor Polski 
z 1948 r. Nr A-66, poz. 489, z 1949 r. Nr A-49, poz. 691 i z 1950 r. 
Nr A·18, poz. 188) . w . części zatytułowanej "Wniosek 

o wszczęcie egzekucji" dodaje sIę na końcu ustęp treś·: 1 nastą

pującej: 

"Jeżeli wniosek egzekucyjny dotyczy dłużnika pobierają
cego wynagrodzenie za pracę, wierzyciel jest obowiązany 
podać we wniosku dokładne brzmienie nazwy zakładu pra-
cy i jego adres". • 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Mitlister Finansów; ' \ . 'z, J, Kole 


