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JłOZPOqZĄDZENIE MINISTRA SKA t:? BU 

z dnia 24 sierpnia 1946 r. 

Poz. 282 i 283 

o funduszu am ortyzacyjnym w przedsiębiorstwach państwowych. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 deknetu z dnia § 3. Wys!okość rocznych odptisi6Mr ~llIorty-
4 CZierwca -1,946 r. o podziale zysku i pokry- zacyjnych , wysokość i terminy wpilat na fun
waniu strat w przedsiębiol.1stwach państ\vowych dusz amortyzacyjny o raz okresy, za kt6re wpła
(nz. U. R . P . Nr 35, poz. 216) zarządzam, ty t'e będą 'Obliczane, ustalą zarządJzenia, ' wy-
00 następuj,e: dane przez Ministra Skarbu w poJ:lOZumienw 

§ l.W każdym pnedsiębiorstwie państwlO- z z.ainteresowanym Ministrem i P.rezesem Cen
wym, podLegającym prz!episom dekre tu z dJnia 4 tralnego U rzędu Planowania. 
czer~V'ca 1946 r. o podziale zysku i pokrywaniu § 4. Kwoty wpłat na fundusz amor~a
strat w przedsiębiorstwach państwo'Yych, two- cyjny, 'Obliczone w myśl §§ 2 i 3, będą wpłaca
rzy się w drod:ze okres'Owo dok'Onywanych wpłat ne 'Przez przedsiębiors t wlO do Banku Gospo
fundusz amortyzacyjny, przeznaczony na WY: darstwa Kraj'Owego na specjalny rachunek 11()
r6wnanie ubytk6w wartości majątku pTZ'edsię- kacyjny dane~o pnedsiębiorstwa. 
biorstwa, wynikających na skutek ' zużycia lub § 5. Kwoty wpłacone na specfalny rachu-
clemodernizacji. nek Lokacyjny (§ 4) tnogą być użyte prZleiZ 

§ 2. Wys·ok'OŚć rocznych wpłat na fundusz przedsiębi'Orstwo wyłącznie na spłatę kaplitlafu 
amortyzacyjny powinna odpowiadać wys'Okości dłużnego pożyczek inwestycyjnych, zaciągmię
rocznych odpis.ów amori:yzacyjnych, dtolwnywa- tych prz.ez pnedsiębiol'stwo. 
nych w danym przedsiębiorstwie. Wpłaty do- § 6.' ROZ!JOrląd' ~'e ,111"e .. - h --11Zi. " 
konywane będą w zasadzie na 'Okresy miesięcz- " , mnIejsze wc QUi W:ił.y-
ue. 'łIT przypadkach uzasadnionych charakte- de z dniem ogłoszenia_ 
rCim wytwórcw-ści obliczenie d'Ok'Onywane bę - Minister Skarbu: 
cTh:ie za ohesy d łuższe. Konstanty Dqb;.o..kl 
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QOl.PORiĄDZENl1! MINISTRA LEŚNICTWA 

, dnia '24 wrzeaiaia 1946 r. 

wydane w popozumiemu ~ M,n,.,.,em Slcarbu oraz za zlodą Prezesa Rad, Mlnieuh 
\ ,-,p osaieniufunkcjona .. iue.6w adminietracji lasów państwowych. 

Na p oc).sl<Lv,-ie art. 38 dekr·etu P rezydenta § 2. Funkcj,onariusze pełniący służbę lila 
Rzeczypospolhej z dnia 30 września 1'936 r. obszarze m. st. Warszawy otrzymtlją dodatek 
o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. u.. Iiokalny w wysokoki: 
R . . P . Nr 75, poz. 533) zarządza się, co na-
stępuje: - _ 

§ 1. Funkcj'Onariusze administraojQ lasów 
pań:stWlow}'!Ch otrzymują uposażenie zasadnicze 
wed'ług następrl1jące'j fa~-e'li: -

Grupa 
upol&żeni. 

l 
2 
3 
4 -
5' 
6 
1, 
8 
9 

IQ 
l it 
12 

, r 

złotych 

miesięcznie 

8.000 
6.000 
5,OQO 
4.200 
3.800 
3.400 
3.100 
2.800 
2.600 
2AOO 
2.200 - , -
2.000 

Grup. złotych 

\IłiN) •• żenia miesięczDie 

1 750 
2 650 
3 620 
4 600 
5 550 
6 520 
7 500 
8 450 
9 420 

10. 400 
11 350 
12 320 

§ 3. Funkcjonariusze, p,ełniący służbę na 
ob'szarze miasta i powiatu gdańskieg1O, mia- !, 
sta, G<Iyni, powiatu morskieglO oraz Ziem Od
~ny~h z wyjątkiem powiatu ', gliwickieglO, 




