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DEKRET 

z dnia 29 marca 1951 r. 

o archiwach państwowych. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 
19 lutego 1947 r . o usirojti i zakresie działania najwyż
szych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 
23 marca 1951 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania 
dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 126) 
- Rada J.l4inistrów postanawia, a Rada Państwa za
twierdza, co następuje: 

Art. 1. 1. Tw<;>rzy się Naczelną Dyrekcję Archi
wów Państwowych, podległą. Prezesowi Rady Ministr,ów. 

2. Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 
m ianuje i zwalnia Prezes Rady M~nistrów. 

Art. 2. 1. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwo
,wych kieruje cał-okształtem działalności archiwów pań
stwowych. 

2. Szczegółowy zakres działania Naczelnej Dyrek
cji Archiwów Państwowych i JeJ organizację we
wnętrzną określi statut nadany przez Prezesa Rady Mi
n istrów. 

Art. 3. 1. Sieć archiwalną stanowią archiwa pań
stwowe: centralne z siedzibą w m. st. Warszawie oraz 
wojewódzkie i powiatowe. 

2. Organizację sieci archiwalnej, zakres i sposób 
działania archiwów państwowych oraz zasady korzy-" 
stania z mate'riałów archiwalnych określi Prezes Rady 
Ministrów. " 

Art. 4. 1. Do zadań archiwów państwowych na
leży: zabezpieczanie, gromadzenie i scalanie materiałów 
archiwalnych, wchodzących w skład państwowego za-

sobu archiwalnego ich rejestracja, porządkowanie, prze. 
chowywanie i ud~stępnianie, nadzór nad składnicami 
akt oraz prace naukowo-badawcze i wydawnicze w za
kresie archiwistyki i żródeł archiwalnych. 

2. Rada Ministrów określi , jakie materiały archi
walne wchodzą w skład państwowego zasobu archiwal· 
n ego, oraz ustali tryb i zasa,dy zabezpieczania mate
riałów archiwalnych i przekazywania ich do archiwów 
państwowych. 

3. Bez zezwolenia właściwej władzy archiwalnej 
nie wolno materiałów ' archiwalnych brakować ani nisz
czyć. 

Art. 5. Przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pań
stwowych działa jako organ doradczy i opiniodawczy 
Rada Archiwalna, której skład oraz zakres i sposób 
działania określi Prezes Rady Ministrów. 

Art. 6. Ogół dochodów i wydatków Naczelnej Dy
rekcji Archiwów Państwowych oraz podległych jej ar
chiw ów państwowych objęty jest budżetem Państwa 
(budżet centralny) w .części dotyczą<;ej Prezydium Rady 
Ministrów. . 

Art. 7. 1. Przepisy o organizacji i zakresie dzia
łania Naczelnej , Dyrekcji Ar chiwów Państwowych oraz 
archiwów państwowych nie stosują się dQ archiwów 
podległych Ministrom: Obrony Narodowej, Bezpieczeń
stwa Publicznego i Spraw Zagranicznych. 

2. Organizację oraz zakres i sposób działania tych 
archiwów a także warunki korzystania z materiałów 
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archiwalnych przez nie przechowywanych określą wła
ŚCiwi ministrowie za zgodą Prezesa Rady Ministrów. 

Art. 8. Sprawy, dotyczące archiwaliów a należące 

dotychczas do właściwości Ministra Oświaty, przecho
dzą do zakresu działania Prezesa Rady Ministrów. 

Art. 9. Traci moc dekret z dnia 7 lutego 1919 r. 
o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archi
waliami (Dz. Pr. P . P. Nr 14, poz. 182). 

Art. 10. Wykonanłe dekretu porucza si~ Prezesowi 
Rady' Ministrów. 

Art. 11. Dekret wchodzi. w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady' Miniitrów: J. Oyrankiewic2 

150 
DEKRET 

z dnia 29 marca 1951 r. 

w sprawie zmiany dekretu o zmesleniu odrębnych systemów emerytalnych dla pracowników b. zwią~ków 
samorządu terytorialnego oraz ich przedsiębiorstw i zakładów. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 
19 lutego 1947 t. o ustroju i zakresie działania najwyż
Ezych rganów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 
23 marca 1951 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania 
dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 126) 
- Rada, Ministrów postanawia, a Rada~ Państwa za
twierdza, co następuje : 

Art. 1. W dekrecie z dnia 21 września 1950 r. 
o zniesieniu odrębnych systemów emerytalnych dla 
pracowników b. żwiązków samorządu terytorialnego 
oraz ich przedsiębiorstw i zakładów (Dz. U. R. P . 
Nr 44, poz. 407) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 9 skreśla_.si.ę pkt 5; 
2) wprowadza się nowy art. 9a w brzmieniu: 

"Art. 9a. 1. Minister F inansów w porozumien;u 
z zainteresowanymi ministrami może przyznać za
sJki osobom pobierającym zaopatrzenie z mocy 
uchwał rad narodowych, zapadłych przed dniem 
wejścia w życ' e niniejszego dekretu. 

I . 

2. Rada Ministrów określi w drodze rozporzą
dzenia warunki p,rzyznania i wysokość ~sił~ów, 
o których mOwa w ust. 1."; 

3) wprowadza się nowy art. 12a w brzmieniu: 
"Art. 12a. Do pierwszego dnia miesiąca następu'; 
jącego po dniu wejścia VI życie rozporządzenia, 
przewidzianego wart. 9a ust. 2, prezydia rad na
rodowych nadal wypłacają zaopatrzenia, pobierane 
z mocy uchwał rad narodowych w dotychczasowej 
wysokości z tym ograniczeniem, że zaopatrzenie 
nie może być wyższe niż 300 zł". 

Art. 2. Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów w porozumieniu z zainteresowanymi 
ministrami. 

Art. 3. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 1950 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej:, B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

151 
ROZPORZĄDZENIE RĄ.DY MINISTRÓW 

z dnia 24 marca 1951 r . 

w sprawie wykonania ustawy o Funduszu Zakładowym. 

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

§ 1. 1. Dokonywanie odpisów na Fundusz Zakłado
wy i a kumulacja środków w wysokości tych odpisów 
może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy: 

1) plan produkcji przedsiębiorstwa lub zakładu pracy 
został wykonany w ustalonym asortymencie, 

2) osiągnięta została suma zysku bilansowego, przewi
dziana w planie tego roku, 

3) wykonany został plan obniżenia kosztów własnych 
produkcji porównywalnej w stosunku do roku 
ubiegłego. 

Przedsiębiorstwa przemysłowe, których plan fi
nansowy przewiduje zysk, uzyskują prawo do przepro
wadzenia ódpisów na Fundusz Zakładowy pod warun
k iem dopełnienia wszystkich wyżej ustalonych wyma
gań, natomiast przedsiębiorstwa planowo - deficytowe 
pod warunkiem dopełnienia wymagań, ustalonych 
w pkt 1 i 3. 

2. Przedsiębiorstwa przemysłowe, n ie posiadające 
produkcji porównywalnej, uzyskują prawo do· przepro
wadzania odpisów na F unduSz Zakładowy pod warun
kiem dopełnienia wymagań, przewidzianych w ust. 1 pkt 1 
i 2. Przedsiębiorstwa tego rodzaju planowo-deficytowe 
uzyskują prawo · do dokonywania odpisów na Fundusz 

Zakładowy pod warunkiem wykonania planu kosztów 
własnych. 

3. . Podstawę do obliczania odpisów na ]'undusz 
Zakładowy stanowi zysk bilansowy, wykazany w za
twierdzonym bilansie rocznym przedsiębiorstwa. W, 
przedsiębiorstwach, których plan finansowy zysku nie 
przewiduje, podstawę tę stanowią kwoty osiągniętego 
planowego i ponadplanowego obniżenia kosztów włas
nych, wynikające z zatwierdzonych sprawozdań rocz
nych. 

", . 

§ 2. 1. Przepisy nln1eJszego rozporządzenia sto
suje się odpowiednio do przedsiębiorstw przemysło
wych, powstaj ących w ciągu roku. 

, 2. Przedsiębiorstwa przemysłowe, wymie:ni.one 
w ustępie poprzednim, których plan finansowy przewi
duje zysk, dokonują odpisów na Fundusz Zakładowy pod 
warunkiem dopełnienia wymagań, przewidzianych w § 1 . 
ust. 1 pkt 1 i 2, natomiast przedsiębiorstwa planowo
deficytowe obowiązuje wymaganie, przewidziane w § 1 
ust. 1 pkt 1, przy czym w tym przypadku całą sumę ob

. niżenia kosztów w stosunku do planu traktuje się jako 
obniżkę ponadplanową. 

§ 3. Nadrzędna jednostka organizacyjna, upl'aw- , 
mona do 'zatwierdzenia odpisów na Fundusz Zakładowy, 
może na umotywowany wniosek zezwolić przedsiębior-


