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216 
DEKRET 

Z dnia 4 czerwca 1946 r. 

o podziale zysku I pokl'ywaniu stl'at w pl'zedsiębiorstwach państwowych. 

Na podstawie ustawy z iclnia 3 stycznia 
1'945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R . P. Nr 1, poz. 1) - Rada 
Ministr6w postanawia, a Prezydium K'rajowej 
Rady N arotdiowej zatwierdza, coo następuj,e: 

Art. 1. 1. Prze:pis'Oil1:1 ;[,l iniejszego dekretu 
podlega zysk (nadwyżka bilansowa) i'ub stra
ta. (ubytek finansowy) wykazane przez przed
siębiorstwa :państwow'e IOplacająoe podatek ido
chodlOwy ~"ed'ljug działu IV dekretu z d'nia 8 
stycznia l i946 r. lO rpodatku Id~chodowym (Dz. U. 
R. P. Nr .2, poz. 14) w ich rocz:nych zamknię
ciachrach'U'Ilkiowych, zatwieI'd~o,n)'lCh p'rrez wIa-

. d~ l11ad~·11CZle. ' 
2. Ptrepis,ów · niniejszego dehetu ni,e sto

suje się do p'rfze1dsiębiorstw państwowych, ma
jącydl flOll1mę prawną spółek handllOwych'. 

I 

3.W przedsiębiorstwach państwowych, 10-

pI:acających podatekdlochodowy według 'clizia
lu II dekretu o podatku dochodowytm, spo-

sóh pIOkrywania strat i pod'ział zysku ustali 
lVIinisber Ska rbu w pOJ:1O'zumif'niu z właściwym 
ministI'em i PrezlC'sem Centralnego Urzęrlu Pla
nlOwania, z :Zastloslowaniem prziepisl1 art. 3 ust. 1. 

Art. 2. S trata wynikła w danym roku go
sprocl arczym może być p~edesiona w całości lub 
w części rla nas tępny okreS g'ospodarczylub też 
pokryta w inny spos'óh ustalony p1rz'ez Ministra 
Skarbu w po:rozumieniu z właśdwym ministrem 
i Pl,~es:em Centralnego U rzędu Planowania. 

Art. 3. 1. Z zysku wydziela się: 
1) premię samod~iehllości przjeidlSiębiorstwa, 
2) premię zbiorową załogi przoedsiębior

sfwa, 
3) wp~łatę lIla państwowy fundusz inwesty

cyJny. 
2; PO:ZlPstałą kwotę zysku ' wpłaca się ty

tułem :podatku dbchlOdowego z zachowaniem 
p'rz!episr6w , art. 31 ust. (2) dekretu !O podatku 
dochodiowYlffi. 
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~t. 4~ 1. Premia ' samodzielności pl"lleld~ie ' 
bio'rstwa wynosi od 5 % d() 15 % wykazaneglO 
~ku w t:ald>rro§d Od wynik6w ~spiO:cJarczych 
~siebio1"Stwa i pmemacrona jest ha mwe
.tyc'je wytw6rcre przedsiębiorstwa IOraz na po
wiek9T.einie je~ wlas;nych §I1odk6w 01"-'-"I1.owych . 

2. Sposób obliczania wysokości premii sa
IrllOdzielności 1pI1zedsiębiorstwa ustali ro~porzą· 
tł2e'nie Ministra Skarbu, wydane po porozumie
niu sie ! Prez.eee!m Centralnego U rzędu Pla· 
nowania. 

~rt. 5. 1; Premia z:biO'I1owa załogi przed
.i~biorl'ltwa wynosi polIOwe kwoty ustalonej Ja
Jro premia sam()d~ielnlOśd i może być pOdwyż
nona dla poszc~egl6lnych przeGtsiębiorstw lu'b 
ich grup w g.ranicach dlO 100 %. pt()dwyżka 
ta jest uzaldniona od TJłOlepszenia jakości wy
tworów, §wiadazonych usług lubdd obniżenia 
ko'Sztów wytw6r~§ci staraniem przedsiębior
!ltwa. : . I i 

2. Wysokość podwyżki premii zbiorowej 2,a
togi przedsiębi,orstwa ustala właściwy' minister 
w porozumieniu fi: Ministrem Skarbu i Pre
~em Centralnego Urzędu Planowania. 

n. Premia :zbiorowa zarogi przedsiębiorstwa 
rnem3czlona jrest na zbiorowe zaspakaj:anie spo
łecznych potrzeh pracIQwników przedsiębiorstwa, 
a sposób jej _użycia ustala rada ~łogowa. 

; ~rt. 6. 1. WysOIDOŚĆ i termin wpłat na 
pań,!.tW<'lwy f-trnc'lusz inwestycyjny ustala corocz
nie Minister Skarbu w porozumieniu z Pre
HMa C~tralnego Urzędu Planowania w za-

lezności od pafJ!\twowe'go planu i.nwestycyjne
~. 

2. Zasady tworzenia oraz sposób ~rząd~a
nia i użycia państwowego funduszl\.l inwesty
cyjnego ustali rozpiOrządrell1ie Ministra Skarbu, 
wydane po po-rozumieniu się z Prezesem Cen
tralnego Urzędu PlaJo<owania. 

~r~ 7. 1. Zasady i terminy spiOrządz.ania 
bilansów i zamlmięć rachunkowych oraz tryb 
zatwierd~nia kh p'r~e:z władze nad:zoroze u
st aJą rorz:pioiTządzenia Minis t.ra Skarbu, wyldane 
piO porozumieniu się z Prezes,em Centralnego 
U rzędu Planowania i z właściwymi ministra-
mi. . 

2. Zasady ustalania wysolwści ub'ytm6w 10-

raz tworzlenia i użycia funduszu amortyzacyj
nego, /przeznaczonego na wyrównanie ubytków 
wartości majątku prze'clsiębiIQ.rstwa, ustali raz
piorządizle,'l1ie Ministra Skarbu wydane PQ pOl"O
zumieniu się z Prezesem Centralnego Urzędu 
PlanlOwania. " . : I 

'Art., 8. Wykooanie ninie jszegx> dek'retu po. 
rucza się Ministrowi Skarbu oraz innym ' wła
ściwym ministrom. 

, fArt. t9. Dekret i))iniejszy- WcllOdzi -;; życie 
z dniem ogłios'Zlenia. 

Prezydent Krajowej Rady Na11Odowej: 
Bole~ław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Edward Osóbka - Moraw$kl 

Minister Skarbu: 
Konstanty DąbrOlll.ki 
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D E K R~ E T 

z dnia 27 czerwca 1946 ,r . 

. ' -".0 l'eglamenfowanlm zeopatttywaniu ł".«lnolici w Pl'zed~ioty powszedniego użytku. 

Na ipodstawie ustawy z dnia 3 stycznia Art" 3. 1. ~1'inister Aprowizac ji i Thn(llll 
lf)~5 r . o trybie wyclawania 'dekretów z mocą . tlstala: 
n~tawy (Dz. U. R . P. Nrl , po?. 1) - Rada 
Mini!ltr6w postanawia, a Prezyc'lium Kraiowe~ 
Rady Narodo~j zatwierdza, CIQ następuje: 

:Art. 1. 1. Reglamerlrowańe 'la,opatrywanie 
ludności ' w p rzed!mi!oty powSiz'ednicgo użytku 
odhywa si~ z z,asofbi6w, znajdujących si ę w dy-
~po:zycji Państwa. 

2. UstaJanie pTZeomiotów objętych regla
ment!owanym zaopatrzeniem należy do wła§ci
wości Ministra Apmwizacji i Handlu w poro
eumieniu rz właściwyttni ministrami. 

~t. 2. Celem ilapewnienia ,zaopatrywania 
l'llclnośd w pioQ,staWlOwe prz1edmioty powszen
ni egIO lJżj, tku Minister Aprowizacji i Handlu 
w(1f,(~dlzler,ozpi():rządzeń wydawanych w pO'rozu
mietniu I właściwymi ministrami moż'G normo
WD.t obrót, Frzerób, gl"omadzevie i spożycie 
ty'ch pfte'dmiotów. 

1) gru'P'Y ludności uprawnione do korzy
stania z zaopatrzenia r eglamen f1owane
go, 

2) normy przydziałowe , zró żn iczko wane _z·e 
wzglę(lu na wi·elc wymag:lIlia IV ylwll y ' 
wanego ~awodu i stan zdwwia Ilpraw
ni'onych , 

3) ceny za p'~edmioty prz)"d:zielane ludno
ści; 

4) rodzai·e d okumentów zaopatrzenia ora7. 
spos6b ich rozprowad:z'eriia, 

5) sposób realizowania dokument6 w za() 
patrzenia, 

6) sprawozdawczość i kontrolę l'0'7xl;zialu 
przedmiotów objętych reglamen towa 
nym zaopatrzeniem i zasac'ly ugtaleni~ 

, remanentów. 




