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USTAWA 

z dnia 4 lutego 1950 r. 

• o Funduszu Zakładowym • 

Art. 1. 1. W państwowych przedsiębiorstwach 
przemyslpwych t worzy s ię Fundusz Zakładowy, na któ
ry przedsiębiorstwo corocznie wydziela część swych 
zysków, określoną w sposób, ustalony w n iniejszej 
usta\vie. 

2. Rada lVIi.nistrów może po zasięgnięciu opinii Cen
tralnej Rady Związków Zawodowych postanowić utwo
rzenie Fanduszu Zakiadowego również w innych ro
dzajach przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej .• 

Art. 2. 1. Fundusz Zakładowy przeznaczony jest 
na następujące cele: 

a) na ponadplanowe inwestycje kulturalne i socj al
ne oraz ponadplanowe budownictwo mieszka
n iowe, służące potrzebom załogi danego przed-
siębiorstwa, . 

b) na z~silenie budżetu wydatków socjalnych da
nego przedsiębiorstwa i 

c) na indywidualne wynagradzanie wyróżniają

cych się pracowników danego przedsiębiorstwa. 

Zużytkowanie Funduszu Zakładowego na cele in
westycyjne następuje w trybie, przewidzianym dla in
westycji ze środków nielimitowanych. 

2. Podziału sum, przeznaczonych na Fundusz Za
kładowy, według rodzaju potrzeb, określonych w ust. 1, 
oraz ustalenia szczegółowego przeznaczenia środków, 
wydzielonych na potrzeby, określone w pkt a) i b) ust. 1, 
dokona kierownictwo przedsiębiorstwa po uzgodnieniu 
z radą zakładową przedsiębiorstwa. 

Art. 3. 1. Na utworzenie Funduszu Zakładowego 
przeznaczy się od 1010 do 4°/0 zysku planowego oraz od 
10°/ 0 do 30°/0 zysku ponadplanowego, · osiągniętego 
w poprzednim roku przez przedsiębiorstwo, określone 
wart. 1 ust. 1, chyba że osiągnięcie zysku ponadplano
wego nastąpiło z przyczyn niezależnych od przedsię
biorstwa. 

2. Jeżeli plan finansowo-gospodarczy przedsiębior
stwa nie przewiduje zysku, wówczas podstawę dla 
obliczenia Funduszu Zakhdowego - w procencie usta

. lanym dla zysków ponadplanowych - stanowi kwob, 
powstała z obniżenia kosztów własnych w stosunku do 

kosztów planowanych, chyba że obniżenie kosztów włas
nych nastąpiło z przyczyn niezależnych od przedsię
biOl'stwa. 

3. Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Mini
strów, powzięta corocznie najpóźniej 1 lipca, okresli 
w procentach, jaka część zysków planowych i ponadpla
nowych, w granicach, określonych w ust. 1, przyzna
na zostanie poszczególnym grupom lub rodzajom przed
siębiorstw, określonych wart. 1 ust. 1, na utworzenie 
Funduszu Zakładowego w następnym roku bilanso
wym. 

4. Kwotę Funduszu Zakładowego dla każdego 
przedsiębiorstwa ustali corocznie i zatwierdzi na pod
stawie analizy rocznego rachunku zamknięcia jednostka 
bezpośrednio nadrzędna, zgodnie z opinią banku finan
sującego i przy zastosowaniu precentu, o którym mo
wa w ust. 3. W razie nieuzgodnienia stanowisk jedno
stki nadrzędnej i banku, kwotę Funduszu Zakładowe~o 
ustali i zatwierdzi właściwy minister w porozumieniu 
z Minlstrem Skarbu. 

Art. 4. Uchyla się dekret z dnia 4 czerwca 1946 r. 
o podziale zysku i pokrywaniu strat w przedsiębior

stwach państwowych (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 216). 

Art. 5. Rozp.orządzenie Rady Ministrów określi 

szczegółowo sposób wykonania postanowień ustawy. 

Art. 6. Wykonanie ustawy powierz.a się Prezesowi 
Rady Ministrów i właściwym ministrom. 

Art. 7. 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1949 r. 

2. Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Mini
strów, o której mowa wart. a ust. 3, odnośnie 1950 r. 
powzięta będzie w ciągu 14 dni po wejściu w życie 
ustawy. 

Prezydent Rzeczypospolite;: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Skarbu: K. Dąbrowski 
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USTAWA 

z dnia 4 lutego 1950 r. 

o ;m~ianie dekretu z dnia 25 czerwca 1916 r. o organi.zacji i zakresie działania l';~ol"5kjego 
IJl";.,~dów Zdrowia. 

Pn.rtcwych 

Art. 1. W dekrecie z dnia 25 czerw::" 194:3 r. o orga
p'zacJi i zakresie działania MorskieĘo i Portowych 

Urzędów Zdrowia (Dz, U. R. P. Nr 32, poz. 202) wpro
v.adza sit: r:..ast~pujące Zilll;. l1j; 



, 
) 

'( 
\ 

Dziennik Ustaw Nr 6 - 71 Poz. 54 

1) art. 3 otrzymuje brzmienie. 

. ,Do zakresu działania Morskiego Urzędu Zdrowia 
należą sprawy: 

1) wykonania obm,viązków, wynikających z między
narodowych konwencji sanitarnych, 

2) nadzoru sanitarnego nad morsk imi portami handlo
wymi i r ybackimi , n ad przysbn i<Jmi m orskimi , n ad 
morskimi statkami h andlowymi i r ybackhni, stat
kami żeglugi przybrzeżnej i portowej Or2.Z statka
mi żeglugi śródlądowej , zawijającymi do morsk ich 
portów h an dlowych i r ybackich o raz do przysta
ni morsk ich, 

3) zatwierdzania lekarzy okrętowych i personelu po
mocniczo-lekarskiego na statkach or az nadzoru nad 
ich dzi.ałalnością fachową, 

4) deratyzacji, "dezynfekcji -i dezynrekcji statków, te
renów, budowli i urządzeń na obszarze portów 
i przystani, 

5) przeprowadzania badań lekarskich członków załóg 
morskiej marynarki handlowej i robotników por
towych, 

6) zapobiegania chorobom zawodowym wśród załóg 
okrętowych oraz wśród rybaków, 

7) ·zwalczania chorób zakaźnych i społeCznie niebez
piecznych na obszarach portów i przystani oraz 
wśród a:łonków maryn,arki handlowej, -

8) nadzoru sanitarnego nad ruchem pasażerów i mi
gracji, 

9) nadzoru higien iczno-lekarskiego nad Śzkołami 
i _ kUTsami dla personelu marynarki handlowej i ry
łxlłówstwa morskiego, 

10) nadzoru sanitarnego n ad rybołówstwem morskim 
i prZetwórstwem rybnym, 

II) k"w ar antann, 

12) udzielania porad leczniczych drogą radiową, 

13) organizowania i p:-Jwadzenia lekarskich poradni 
portowych, 

14) ustalania wytycznych tl:l do wymogów sanitarnych, 
jakim powinny odpowiadać plany budowy i prze
budowy statków oraz budowli i urządzeń na obsza
rze portów i przystani, a także wydawanie opinii 
o planach w tym zakresie, " 

15) kierownictwa i nadzoru nad działalnością porto
w ych urzędów zdrowia, 

16) inrre sprawy z zakresu administracji sanitarnej :por
tów i wybrzeża morskiego", 

2) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 7. Dyrektor Morskiego Urzędu Zdrowia 
w porozumieniu z dyrektorem właściwego urzędu mor
skiego, dyrektorem właściwego urzędu rybackiego 
i właściwym mIeJSCOWo wojewodą, a w zakresie 
przepisów o higienie pracy - również z właściwym 
okręgowym inspektorem pracy - wydaje zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i ogłasza we właściwym 
dz.ienniku wojewódzkim rozporządzenia porządkowe" _ 

w zakresie wykonywania nadzoru sanitarnego w przy
padkach, nie objętych osobnymi przepisami . 

Winni przekroczenia przepisów, wydanych na pod
stawie ust. 1, podlegają karze grzywny do 10.000 zł 

i aresztu do dni siedmiu lub jednej z tych kar. 

Do orzekania powołane są m iejscowo właściwe 

urzędy morskie. 

Dyrektor właściwego urzędu morskiego za zgodą 
Ministrów : Zdrowia, Żeglugi i Bezpiecz€l1.stw a Publicz
nego może w drodze rozporządzeń , wydanych w poro
zumieniu z dyrektorem Morskiego Urzędu Zdrowia, 
upoważnić funkcj onariuszów Milicji Obyw atelskjej do 
nakładania kar w drodze nakazów k arnych w przypad
kach i na zasadach, przewidzianych wart. 50 i 51 roz-

,.. porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 mar
ca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnym (Dz. 
U. R. P. Nr 38, poz. 365).", 

3) po art. 8 dodaje się nowy art. 8-a w brzmieniu: 

"Art. 8-a. Minister Zdrowia w porozumieniu 
z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego i Ministrami Żeglugi oraz Skarbu może 
przyznać prawo wyłączności w zakresie wykonywania 
czynności techniczno-sanitarnych dla potrzeb morskich 
portów i przystani utworzonemu w tym celu przed
siębiorstwu państwo.wemu. 

W tymże trybie ustalane będą zasady wykonywa
nia . przez przedsiębiorstwo czynnosCI, określonych 
w ust. ~ i taryfa opłat za te czynności. o, . 

Zeległe należności ' z tytułu opłat za czynności, 
określone w ust. 1, ulegają ściągnięciu w drodze egze
kucji administracyjnej świadczeń pieniężnych". 

Art. 2 . . Upoważnia się Ministra Zdrowia do ogło
. szenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
jednolitego tekstu dekretu z dnia 25 czerwca 1946 r. 
o organizacji i zakresie działania :r.,·lorskiego i Porto
wych Urzędów Zdrowia (Dz. U. R . P. Nr 32, poz. 202) 
z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych nInIeJszą 

.. ustawą i przy zastosowaniu ciągłej numeracji · artyku-
łów. . 

Art. 3. Wykonanie ustawy por ucza się Ministrowi 
Zdrowia w porozumieniu z' Ministrami: Administracji 
PubIiczn~j, Bezpieczeństwa Pubhcznego, Skarbu oraz 
Żeglugi. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Jj, Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Zdrowia: T. Michejda 

Minister Administracji Publicznej: Wł. Wolski 

Minister Bezpieczeńshra Publicznego: St. Radkiewicz 

Minister Skarbu: K. Dqbrowski 

Minister Zeglllgi: A RalJacki 
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