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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 czerwca 1950 r. 

w sprawie wykonania ustawy o Funduszu Zakładow:ym. 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r . 
o Funduszu Zakładowym (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 53) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonywanie odpisów na Fundusz Zakła
dowy i akumulacja środków w wysokości tych odpisów 
może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy: 

1) plan pI:Qdukcji, przedsiębiorstwa lub zakładu został 
wykonany bądź przekroczony w przewidzianym 
asortymencie produ.kcji towarowej oraz gdy jed
nocześnie 

2) zysk planowy osiągnięty został co najmniej w peł

n ej wysokości ustalonej w planie finansowym tego 
przedsiębiorstwa lub w przypadku, gdy plan finan
sowy przedsiębiorstwa nie przewidywał zysku -
wykonany lub przekroczony został plan obniżenia 

kosztów własnych. 

2. Podstawę do obliczenia odpisów na Fundusz 
Zakładowy stanowi zysk wykazany za okres od po
cZ<"ltku bieżącego roku w bilansie tego kwartału , w któ
rym przedsiębiorstwo wypełniło warunki ustalone 
w ust. 1. 

§ 2. W warunkach określonych w § 1 państwowe 
przedsiębiorstwa przemysłowe, objęte działaniem usta
wy o Funduszu Zakładowym, akumulują środki Fun
duszu Zakładowego w ciągu roku przez zaliczkowe 
p r zelewanie sum na ten cel przeznaczonych na rachu
nek specjalny w banku finansującym eksploatację. 

§ 3. 1. Wysokość odpisów na Fundusz Zakładowy 
i odpowiadających im przelewów na rachunek specjal
ny ustala się na podstawie zysku, wykazanego w bi
lansie sporządzonym na koniec I, II i III kwartału ro
ku operacyjnego, przy zastosowaniu stawek zaliczko
wych stano\viących 500/ 0 stawek ustalonych w danym 
r oku dla odpisów na Fundusz Zakładowy od zysku 
planowego i ponadplanowego. 

2. Zysk ponadplanowy przyjmuje się w rozmiarze 
nadwyżki zysku bilansowego ponad zysk wynikający 
z obowiązującego planu przemysłowo-finansowego, 

z uwzględnieniem przepisów § 4. 

3. W przedsiębiorstwach, których plan finansowy 
nie przewiduje zysku, odpisy kwartalne na Fundusz 
Zakładowy obli~ane są w wysokośCi 50% stawek usta
lonych w danym roku dla zysku planowego i ponad
planowego, od kwoty osiągniętego planowego i ponad
planowego obniżenia kosztów własnych. Przez planowe 
obniżenie kosztów własnych rozumie się osiągnięcie 

przewidzianej w planie danego roku w stosunku dlJ 
ubiegłego roku kwoty obniżenia kosztów własnych pro
dukcji porównywalnej. Przez ponadplanowe obniżenie 
kosztów własnych rozumie się osiągnięcie dla produkcji 
towarowej danego roku niiszych rzeczywistych kosztów 
własnych od planowanych dla tejźe produkcji. 

. 4. Za IV kwartał odpisy na Fundusz i przelewy 
me będą dokonywan e oddzielnie, lecz włączone zostaną 
do ostatecznego obliczenia odpisu całorocznego. 

§ 4. 1. W przypadku. gdy zysk planowy lub po_ 
nadplanowy, względnie oszczędności w wykonaniu pla
nu kosztów powstały w całości lub w części na skutek 
przyczyn, niezależnych od przedsiębiorstwa czy za
kładu, lub na skutek tych przyczyn przedsiębiorstwo 
nie osiągnęło zysku planowego albo nie wykonało planu 
obniżenia kosztów własnych, należy wpływ tych przy
czyn wyelimino~ać z obliczenia podstaw odpisu na 
Fundusz Zakładowy. 

2/'" Za przyczyny, o których mowa w ust. 1, uzna je 
się zmiany : 

a) cen na materiały podstawowe, p omocnicze, pa-
liwo i inne, 

b) płac i świadczeń, 
c) cen innych pozycji składowych kalkulacji, 
d) cen wyrobów gotowych, półfabrykatów typo

wych i wyrobów półgotowych . 

§ 5. W przypadku, gdy sprawozdanie z wykonani a 
planu ujawni wadliwości w postaci zbyt wysoko zapla
nowanych kosztów lub zbyt n isko zaplanowanej r en
towności, nadrzędne władze zarządzą odpowiednie sko
rygowaniepodstawy obliczeniowej odpisów. 

§ 6. Ostateczne ustalenie wysokości kwoty prze· 
znaczonej na Fundusz Zakładowy za cały ubiegły okres 
roczny według pełnych stawek odpisów następuje na 
podstawie zatwierdzonego sprawozdania rachunkowego, 
z uwzględnieniem zasad podanych w paragrafach po
przednich. Jednocześnie powinien nastąpić przelew tych 
środków n a rachunek specjalny. 

§ 7. 1. Jeżeli kwoty zaliczkowe, przelane na <;pe
cjalny rachunek banko",,.-y w ciągu roku z tytułu od
pisów na Fundusz Zakładowy, przekroczą wysokość 

tego funduszu, obliczoną na podstawie zatwierdzonego 
roczn ego sprawozdania rachunkowego, nadwyżka prze
lanych środków podlega zwrotowi na rachunek opera
cyjny przedsiębiorstwa czy zakładu . 

2. W przypadku braku pokrycia dla tego zwrotu 
na rachunku specjalnym, należy go dokonać z sum 
przypadających do przelania na Fundusz Zakładowy 
w roku następnym . 

3. Do czasu ZWTOtu nadwyżki, o której mowa 
w ust. 1 i 2, żadne kwoty z rachunku specjalnego nie 
mogą być wydatkowane na cele objęte Funduszem Za
kładowy'i-' 

§ 8. Niewykorzystane środki Funduszu Zakłado
wego w przedsiębiorstwach zlikwidowanych przelewa 
się do budżetu Państwa. 

§ 9. Ponadplanowe inwestycje kulturalne i so
. cjalne, o których mowa wart. 2 ust. 1 lit. .a) ustawy 



Dziennik ustaw Nr :M) 

o Funduszu Zakładowym, powinny objąć w szczegól
ności wyposażenie zakładowych świetlic, czytelni, klu
bów techniki, wyposażeni,e i rozbudowę urządzeń słu
zących opiece nad zdrowiem pracownika, matki i dziec
k a oraz pielęgnowaniu sportu i wychowania fizycznego, 
or~ródków działkowych, stołówek itp., a także urządzeń 
zapewniających bezpieczeństwo i higi~nę pracy. 

(j 10. 1. W roku 1950 planowe obniżenie kosztów 
włrrs~ych ust.a lone zosLanie w wysokości rozl1lcy pO
m.jędzy k osztami własnymi produkcji poi'ównywalnej, 
obliczonymi n a podstawie danych rzeczywistych z roku 
19'19, a kosztami vvłasnymi tej produkcji wynikającymi 
z plcm u na r. 1950. ' 

2. W przypadku, gdy stan--księgowości uniemożli
\vi w niektórych przedsiębiorstwach porównanie po mię-
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dzy rzeczywistymi kosztami produkcji z r. 1949 a pla
nowanymi kosztami produkcji jpOrównywa.I.iJ.ej r. 1950, 
odpisy na Fundusz Zakładowy r. 1950 z tytułu obniże
nia kosztów własnych dokonane zostaną tylko od po
nadplanowego obniżenia kosztów własnych (§ 3 ust. 3 
zdanie ostatnie). 

.; § 11. Wykonanie rozporządzenia porucza się Pre
zesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów oraz 
właściwym ministrom. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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RO..z~ORZ.ĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 lipca 1950 r. 

tv sprawi.e przekształcenia Studiów Wychowania Fizycznego przy Akademiach lUedycznycb w Poznaniu, Wro

cławiu i Krakowie w Wy:łsze Szkoły Wychowania Fizycznego. 

Na podstawie art. 16 i 19 ust. 3 dekretu z dnia 
28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkol
nictwa wyższego (Dz.. U. R. P. Nr 66, poz. 415) oraz 
art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1949 r . o orga
nizacji spraw kultury fizycznej i sportu (Dz. U. R. P. 
Nr 65, poz. 526) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Studia Wychowania Fizycznego przy Akade
miach Medycznych w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie 
przekształca się w Wy:;sze Szkoły Wycho'Nania Fizycz
nego. Szkoły te są szkołami akademickimi i stosuje się 
do nich przepisy dekretu o organizacji nauki i /szk01-
nictwa wyższego. 

§ 2. 1. Wyższe Szkoły Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu, Wrocławiu i K ri:\lwwie przekazuje się 
Głównemu Komitetowi Kultury F izycznej przy Prezesie 
Rady :Ministrów. 

2. Zwierzchnią władzą w sprawach zarządu i nad
zoru nad Wyższymi Szkołami Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, wykonywanych przez 
Giówny Komitet Kultury Fizycznej, jest Prezes Rady 
Ministrów. 

§ 3. Studenci byłych Studiów Wychowania Fizycz-
. n ego przy Akademiach Medycznych w Poznaniu, Wro
cl.awiu i Krakowie stają się studentami 'Wyższych Szkół 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, V{rocławiu i Kra
kowie. 

§ 4. Wykonanie rozponqdzenia porucza się Pre
zesowi Rady Ministrów. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi VI życie z dniem 
ogłoszenia z mocą obowi4zującą od dnia 1 lipca 1950 r. 

Prezes Rady MilllstIÓW: J. CyrankIeWICZ 
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nOZPORZĄDZENIE l\UNISTRA FINANSÓW 

z dnia 14 lipca 1950 r. 

o postawieniu Państwowego Banku Rolnego w stan likwidacji. 

Na podstawie art. 28 dekretu z dnia 25 październi
ka 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. R. P. Nr 52, 
poz. 412) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Z dniem 1 sierpnia lY50 r. Państwowy Bank 
Rolny przechodzi w s tan likwidacji, która ob~mie ra

'chunki "stare" i "okupacyjne" w rozumieniu rozpo
rządzenia Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej 
i Finansów z dnia 5 października 1944 r. o czynnościach 

bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji 
(Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 38), zmienionego rozporządze
niem Ministra Skarbu z dnia 6 styczrria 1945 r. (Dz. U. 
R. P. Nr 1, poz. 4). 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. E. Drożniak 
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