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3) o kwotę oddalonego. roszczenia w postępowaniu sądo- ' wc ześniejszym. Zasady pr ze prowadzEn ia kore k ty ustalą l "i n-
wy m, arbitrażowym lub upadłościowym - pr zez zmniej- te resowani ministrowie . 
szenie straty przedsiębiorstwa z tytułu ulworzenia H~- § 10. Zaleca się zarządom c e ntralnych zwiqzków s pół-

zerwy. dzielni w pr owad zenie za sad wynikających z nlnlc Js l.ej 
3. Rezerwę tworzoną prze z państwowe przetlsiębiorstwa uchwały w s póld7.ielc zych je dnostkach or(Janilacy jnych. 

budowlano-montażowe oraz biura (samodzielne pracownie) § l!. Pre zes Rady !vlinistrów może rozc iągnąć [H 7.e pisy 
.projektów na pokryc ie roszczeń do odbiorców za wvkonane 'uchwaly na organizac je s p ołeczne prowad zące d zi ała l n ość 

J·oboty i usługi l§ 3 ust. 2) zmniejsza się: " gospodarc zą. 
I) o kwotę wyegze kwowanej należnośc i - przez zwiększe- § 12. \"Ilaś'.iwi ministrowie mogą w Ulusaclnion vch 

nie obrotów pr zedsiębior s twa z ty tułu sprzedaży, przypadkach. w po rozumieniu z Ministrem Finansów, zwol'nić 
2) o kwotę umo rzonej nal eżnośc i (ros z@zenia) - przez nieklóre r od zaje prze cls ic;biorstw ocl tworze nia rezerw, o k tó-

zmniejszeni ~ należności przedsiębiorstwa z tytułu ulwo- rych mowa w niniejszej uchwal e . o raz ustal:ć dla n iek tóryc h 
rzenia rezerwy, rot! zfrj ó w prze t!3iębio:' slw odmienny t ryb tworzenia i lik'wi-

3) o kwotę oddalonego roszczenia w postępowaniu sądo- dow ania re zerw. 
wym. arbitrażowym lub upadłośc iowym - pr zez zmniej- § 13. 1. Trac ą moc : 
s zenie należności przedsiębiorstwa z tytułu utworzenia . 1) uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 2U stycznia 1958 r. 
rezerwy. . w sprawie t worzenia rezerw na pokryc ie roszczeń z t y-
4. Zmniejszeń re?erwy, o których mowa w ust. 2 i 3, tllłu niedoborów materiałowo-towarowych i gotówkc wych 

dokonuje się pod datą wycCj zekwowania lub umorzenia na- w przedsi ębiorstwa ch uspołecznionych (Monitor Polski 
leżności albo oddalenia po"vódltwd l'7.g1os1,enia w postępo- Nr 7, poz. :w). 
waniu upadłościow y m). 2) uchwała nr 4.8a Rady Mini s trów z dnia 5 marca 1953 r. 

§ 6. 1. Reze rwę, o której mowa w § I ust. 2, tworzy w sprawie utworzenia rezerwy na należn o ści z ty tułu 
się w wysokości kwoty nal f' żności pod datą s t\vierdzenia, sprzedaży ratalnej, ni e zaplacone w terminie (Monilor 
że należność ni e zoslała zaplacona w term inie. Pol ski Nr 33, poz. 187), 

3j uchwala nr 118 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1959 r. 
2. Przepisy § 4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 7. Rezerwy utworzone na p-odstawie przepisów uchwa
ły powiększa się o zasądzone koszty postępowania sądowe~Jo, 

. arbitrażo wego lub upadłościowego oraz o zarachowane 
odsetki. 

§ 8. W ciągu 30 dni od daty wejśc ia w ż ycie niniejszej 
uchwały nałeży utworzyć reze rwę na pokryc ie ros zczeń z ty
tułów określonych w § I ust. l pkt 2, j eżeli: 

I) na należności (roszczenia) te nie zostala ul'ivorzona re
zerwa zgodnie z § 5 U&t. l z pow odu braku podstaw, 

2) należności te dochodzone b y ły w drodze po s tępowania 

sądowe~Jo, arbitrażowe90 lub upadłościoweg o i nie ulegly 
przedawnieniu lub prekluzji pf7ed dniem wejścia w ży

cie niniejszej uchwały . 

§ 9. Jednostki gosj)odarcze u prawnione do tworzenia 
funduszu zakładowego skorygują wyniki d z ialalności przed
siębiorstwa za 19G2 r. o kwotę u tworzon e j rezerwy na 
pokrycie roszczeń powstalych pf7ed dniem 31 grudnia 1961 L, 

jeżeli na podstawie obowiązujących przepi sów na pokrycie · 
tych roszcl.el: nie ' mogla być utworzona reZ€rlVil w okresie 

w 3prawie twor zenia przez pallstwowf' pl'lf'rls iqbiors twa 
przemysłowe. budowlano-montażowe, h andl owe i u s lu
'gowe rezerw na roszczenia dochodzone w po~ tp' p o wanill 
sądowym lub arbitrażowym (Monitor Polski Nr 33, 
poz. 149). 

2. Z dni em wprowadzenia w s półdzielc zych jednostkach 
or~-,ani7.acyjnych zasad wynikających z niniejszej uchwały 

(§ 10) traci moc w stosunku do tych jednostek uchwala nr 371 
Komitetu Ekonomicznf'go Rady Min istrów z dnia 27 si e rpnia 
1959 r. w sprawie tworzenia przez spółd i ielc ze jednostki 
organizacyjne prowadzące działalność p~zemysłową. bud o w
lano-montażową, handlową i usługową rezerw na roszcze nia 
do~hodzone w postępowaniu sądowym i arbitrażowym. 

§ 14. '''Iykonanie uchwały porucza się właściwym mi
nistrom oraz prezydiom wojewód zkich rad narodowych (cad 
narodowych miast wyłączonych z województw). . 

§ 15. Uchwała w chodzi w ży ci€ z dniem 1 C ::€r\':'C 3 

1962 r. 

Prezes Rady Ministrow: J. Cyrankiewicz 
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UCHWALA Nr 172 RADY MINISTROW 

z dnia 11 maja 1962 r. 

zmieniająca uchwałę ~ sprawie umundurowania i odznak s)użbowych oraz dotlalku za wysługę lat. pracowników resorru 
. komunikacji objęlych przepisami dekretu z unia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i . obowiązkach pracowników

kolejowych. 

Na podstawie art. 4 i 5 dekretu z dnia 21 kwielnia 1954 r. 
i) niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejo
wych (Dz. U. z 1954 r. Nr 16, poz. 59, z 1956 r. Nr 41. poz. 187 
i 7. 1958 r. Nr 44, poz. 216) Rada Ministrów uchwala, co 
następuje : 

§ I. W uChwale nr 184 Rady Ministrów z dnia 21 
kwietnia 1954 r. w sprawie umundurowania i odznak służbo
wych oraz dodatku za wysługę lat prac owników resortu ko
munikacji objętych przepisami dekretu z dnia 21 kwietn Ia 
1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach p racowników 
kolejowych (Monit o r PolSKi z 1954 r. Nr A-39, poz. 531, 
z 1956 r. Nr 4, poz. 30. Nr 63. poz. 747. z 1958 r. Nr 60, 
poz. 335 i z 1960 T. Nr 39. poz. 195) wprO Wi\t1 ził się na st ę

pując e zmiany: 

1) w § 23: 
a) ust. 4 otr zymuje brzmie nie: 

.. 4. P racownicy, z k tórymi zos tal r07wią zany st osun ek 
slużbowy (prac y ), w razie ponown ecp zalrudni.en la 
w przedsięJ5iorstwie "Polsk ie Kol e je PaJislwowe" Jub 
w innych je{lnoSlkach organ izacy,jny ch resortu komu
Jlikacji, w których pracownic y objęc i Sćj przepisami 
dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o n ;ek l.órych 
prawa ch i obowią7kach pra.c owników kol(·j o\-liyr.h. na 
slilnowisk u dającym p rawo do dod a lku za wv sloyę 

lat zachowują poprzedni stai pracy jedynie w ty m 
przypadku, j€" t f' I i prZf'n"i tl w prac y w wVlTli e n ionych 
jednos tka c h n ie t rwilla dł użej niż t rzy mi f' si ąc e . 

\V w zie \Jdy ·rozwiqza nie s to sunku sl uit o v, cgo (pra cy) 
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na sliwi ł o z powodu choroby pracownika, okres trzech 
miesięcy liczy się od dnia ustania niezd,olności do 
pracy.'J, 

b) dOlla je się nowy ust. 5 w brzmieniu: 
,,5. Pracownicy, z k tórymi zosta ł rozwiązany stosunek 
s ł użbowy (pra cy) w związku z przejściem na kolejową 
re ntę s tarczą lub inwalidzką , zachowują w razie po
n owneqo podjęcia słu żby (pracy) na s.tanowiskach 
dających prawo do dodatku za wysługę lat poprzed
ni staż pracy wymagany do nabycia prawa do tego 
dodatku."; 

2) w § 24 dodaje się nowe pkt 4 i 5 w brzmieniu: 

,,4) czas pracy zaliczony do wysługi lat na podstawie 
szczegółnych przepisów prawnych; 

5) czas urlopu be zpłatnego, w granicach nie przekracza~ 
jących pięciu Jat. ud zie lonego pracownik"wi w 'związ

ku ze !>kierowaniem do pracy w innych przedsiębior-

stwach resortu komunikacji lub pełnieniem funkcji 
w związku zawodowym pracowników kolejowych.'" 

§ 2. Upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do ogło

szenia w Monitorze Polskim jednolitego teks tu uchwały 

nr 184 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1954 r. w sprawie 
umundurowania i odznak służbowych oraz dodatku za wy
sługę lat pracowników resortu komunikacji obję tych prze
pisami dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych pra
wach i obowiązkach pracowników k olejowych (Monitor 
Polski Nr A-39, poz. 531) z uwzględnieniem zmian w ynika
jących z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jedno
litego tekstu i zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, 
ustępów i punktów. 

§ 3. Wykonanie uchwały p orucza się Minis trowi Ko · 
munikacji. 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszen ia. 

Prezes Rady Minis.trów: J. Cyrankiewicz 
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ZARZĄDZENIE PR~EWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW TECHNIKI 

z dnia 10 maja 1962 c, 

w sprawie ustalenia wykazu biur projektów technologicznych działających na rzecz przemylIłu oraz innych gałęzi 
produkcji. 

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 275 Rady Ministrów 
z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie warunków realizacji zadań 
postępu technicznego w biurach projektów (Monitor Polski 
Nr 65, poz. 281) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz biur projektów technologicznych 
działających na rzecz przemysłu -oraz innyc h gałęzi produkcji 

w rozumieniu uchwaJy nr 275 Rady Minislrów z dRia ł3 Hp
ca 1961 r. w sprawie warunków realizacji zadań pos t?,(JU 
technicznego w biurach projektów (Monitor Pojski Nf 65,· 
poz. 281). W ykaz ten stanowi załącznik cło za-rządzcnłił; 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem og-łoszenia. 

Przewodniczący Komitetu do Spraw Techniki : D. Smoleński 

Zalącznik do zarządzl'ni~ Przc wodłli
cząceyo Komitetu do Spraw Techniki · 
z dnia 10 maja 1962 r. (poz. t l5t, 

WYKAZ BIUR PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ PRZEMYSŁU ORAZ INNYCH 
GAŁĘZI PRODUKCJI. 

Lp. Nazwa biura projektów 

L Biuro Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznyc h 
"Elektroproje kl" w Warszawie 

2. Biuro Projektów Przemysłu Sy likatowego i Dokumentac ji 
Eksportowej w Warszawie 

3, Biuro Projektów Przemysłu Szklarskiego w Warsza wie 
4. Biuro Projek tów Przemysłu Ceramicznego w Warszawie 
5. Biuro Pro iektów Przemysłu Cementowego i Wapienni

c zego w Krakowie 
6 . Przedsiębiorstwo Proj ektowania i Budowy Zakładów 

Prefabrykac ji "Be zetpe" w Vvarszawie 
1. Biuro Dok ume ntacji i Stucliów Konstrukcyjnyćh Prze· 

mysłu C~ram i k i Buclo\',-lane j w Poznaniu 
8. Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw Mineralnych vr 

Krako wie 
9. Biuro Pro jek tów Przemysłu \Vęglowego w Katowicach 

10. Biuro Projek tów Zakładów Prz~róbki Mechanicznej Węgla 
w Katowicach' 

11. Biuro Pro jektów Energetycznych "EnergoprojekŁ" w 
\Va rszawie 

12, Dolnośląskie Biuro Proj ek tów G :'rn iczych we Virodawiu 
13. Biuro Proj-e l(lów Eleklryfikac ji Kolei w \Vdrszaw~e 
14. Biu ro Proj ek tów Przemysłu Dr lewne~1O w \Vars,,3wie 
15. Biuro Urząd zania Lasu i P~'oje któw Lesnictwa. w War· 

Sl.a v,, je 

J eclnlJ-S tka nadzorująCd 
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