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2. W skład komisji wchodzą: przewodniczący komisji, 
zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz członkowie ko
misji. 

3. W skład komisji można powołać również osoby spoza 
rady w ilości nie przekraczającej połowy składu komisji. 
Przewodniczącego komisji powołuje rada narodowa sJ>()śr6d 

radnych. 

Poz. 37, 38 i 39. 

4. Komisje włączają do udziału w 'wykonywaniu . swych 
zadań specjślistów i inne osoby spoza swego składu, zainte~ 
resowane dziedziną spraw, dla których komisja jest właściwa. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 

Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecki 
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UCHW AtA Nr t6 RADY MINISTRÓW 

z dnia , 28 stycznia 1958 r. 

w sprawie tworzenia rezerw na pokrycie roszczeó z tytułu niedoborów IDłlteriałowo-towlIfOwych 1 gotówkowych 
w przedsiębiorstwach uspołecmłony(:b. -

W celu stworzenia w'arunków sprzyjających wzmożeniu,..- ' 4. Rezerwę zmniejsza się odpowiednio w razie całko-
walki z niedoborami, ' jak również w celu urealnienia bilan- witego lub częściowego wygaśnięcia roszczenia przez zapła-

sów przedsiębiorstw uspołecznion'ych, Rada Ministrów uchwa- tę lub w inny sposób prawem przewidziany: 

.. ,'. 

la, co następuje: § 4. Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów central- "\ , 
nych) określą szczegółowe zasady tworzenia i zmniejszania § 1. Przedsl'ębiorstwaml' uspołecznionymi w Tozumienil1 , 
rezerw ' na pokrycie roszczeń z tytułu niedoborów , materianiniejszej uchwały są działające według zasad rozrachunku 

. łowo-towarowych i gotówkowych. gospodarczego przedsiębiorstwa państwowe, pn;edsiębiorst-
§ 5. Zobowiążuje się właściwych ministrów (kierowni· 

wa spółdzielcze (z wyjątkiem rolniczych spółdzielni produk- k6w urzędów centralnych) do podjęcia środ\{ów zapewnia~ 
cyjnych) oraz przedsiębiorstwa pod przymusowym zarządem jących wzmożenie ochrony własnoś~i społecznej w . podleg-' 
państwowym sprawowanym przez jednostki państwowe lub łych im lub nadzorowanych przez nich przedsiębiorst\..rach, 
spółd~ielcze. jak również zabezpieczenie windykacji należności z tytułu 'j 

§ 2. \V przedsiębiorstwach uspołecznionych tworzy !jię niedoborów, na które utworzono rezerwę. f 

rezerwę na pokrycie roszczeń przedsiębiorstw z ,tytułu ko- -i ' § 6. W stosunku do przedsiębiorstw spółdzielczych okreś-
misyjnie stwierdzonych niedoborów materiałowo,towarowych lone w §§ 4 i 5 uprawnienia i obowiązki ministrów wyk.o-
i gotówkowych. Dują zarządy właściwych centralnych organizacji spółdziel': 

§ 3. 1. Rezerwę tworzy się w ciężar strat przedsiębiorst- czych. 
wa tispolecz~ionego, pod datą, w której nastąpiło protokolar- § 7. Tracą moc przepisy: " 

,ne komisyjne stwierdzenie roszczenia wobec osoby material- l) uchwały nr 1036 PrezydiClm Rządu z dnia 31 grudnia 
' d d l ' 1955 r. w sprawie utworze, nia rezerw na pokrycie należ-n.le o powie zia n~j . 

noscl z tytClłu niedoborów materiałowo-towarowych 
2. Rezerwę należy utworzyć również na te niewygasłe w przedsiębiorstwach uspołecznionych (Monitor/ Polski 

roszczenia z tytułu komisyjnie stwierdzonych niedoborów 1956 N 6 (8) z r. r " poz. , • , 
materiałowo-towarowych i gotówkowych, figurujące w księ- 2) uchwały nr 4 Rady Ministrów z ~nia 5 stycznia 1957 r .. 
gach przedsic;biorstwa w dniu wejścia w życie . niniejszej w sprawie utworzenia rezerwy na 'p'okrycie roszcżeń z t y- , 
uch wały , na które dotychczas rezerwa nie była tworzona. tułu niedoborów materiałowo-towarowych ' w przedsię-

3. Wysokość rezerwy należy ustalić, niezależnie od fak- biorstwach handlu wewnętrznego. 
tycznejwysokoeci roszczenia, biorąc za podstawę ceny . za-
kupu lub koszty wytworzenia brakujących materiałów lub § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 

towarów. Prezes 'Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

; 
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UCHW AtA Nr 21 RADY MINISTRÓW 

z ~nia 29 stycznia 1958 r. 

. w sprawIe dodatków do uposa!enia za ' znajomość języków obcych dla niektórych pracowników KaR('ełarli Sejmu. 

Na podstawie art. 8 us t. 2 i art. 37 ustawy z dnia 4 lu
tego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. 
Nr 7, poz. 39) Rada Ministrów za zgodą Rady Państwa uch
wala, co następuje: 

§ l . Pracownikom Kancelarii Sejmu zatrudnionym na 
stanowiskach, których wykaz ustali Szef Kancelarii Sejmu 
w porozumieniu z Min istrem Finansów, przyznaje się: 

l) dodatek w wysokości ·120 zł do ' uposażenia za biegłą 
znajomość w słowie i piśmie jednego z oLcych języków 
o~z ., 

2) dodatek w wysokości 90 zł do uposażenia za biegłą zna
jomość w słow ie i piśmie każdego z następnych języków 
obcych. 

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

§ 3. Prawo do dodatku za znajomo~ć języków obcych 
powstaje od pierwszego dnia następnego miesiąca 'po po
myślnym złożeniu przez pracownika egnminu ze znajomóś
ci języków obcych, gaśniElll'zaś z końcem miesiąca, w którym 
pracownik przestał pełnić ctynności 'służbowe na stanowisku, 
z tytułu zajmowania którego pobierał dodatek. 

§ 4. Pracownik zachowuje prawo do dodatku za zna
jomosć języków óbcych, także w czasie: 

1), urlopu wypoczynkowego, 

.' 
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