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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 
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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-
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gtwu na przeprowadzenie odpisów na Fundusz Zakłado
wy, jeśli przedsiębiorstwo nie wykonało planu produkcji 
w ustalonym asortymencie z przyczyn niezależnych od 
przedsiębiorstwa. 

§ 4. Państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe, 0b
jęte działaniem ustawy o Funduszu Zakładowym, doko
nują odpisów zaliczkowych w ciągu roku na Fundusz 
Zakładowy, przy czym podstawę do obliczania odpi$ów 
zaliczkowych stanowi zysk, wykazany za okres od p-o
czątku roku w bilansie tego kwartału, w którym przed
siębiorstwo spełniło wymagania, przewidziane w § 1 
ust. 1. 

§ 5. 1. Zaliczkowe odpisy na Fundusz Zakładowy 
od zysku bilansowego za kwartały I, II i III każdego ro
ku oblicza się przy zastosowaniu połowy stawek, ustalo
nych w danym roku dla odpisów na Fundusz Zakła
dowy od zysku planowego ' i ponadplanowego. Za IV 
kwartał nie będą dokonywane odpisy zaliczkowe, lecz 
włączone zostaną do , ostatecznego obliczenia odpisu 
całorocznego. Przepisy niniejszego ustępu stosuje się od
powiednio do przedsiębiorstw, których plan finansowy 
nie przewiduje zysku. Obliczenia odpisów na Fundusz 
Zakładowy dokonuje się na ustalonym wzorze (załącz-
nik Nr 1). ' 

2. Zyskiem ponadplanowym jest nadwyżka zy
sku bilansowego ponad zysk, wynikający z obo\viązuj ą-
cego planu przemysłowo-finansowego. -

3. Przez ponadplanowe obniżenie kosztów własnych 
w przedsiębiorstwach, których plan fim!nsowy zysku nie 
przewiduje, rozumie się osiągnięcie dla produkcji towa
rowej (porównywalnej i nieporównywalnej) danego okre
su niższych rzeczyw,istych kosztów własnych od plano
wanych dla tej że produkcji. Obliczenia dokonuje się 
na ustalonym wzorze (załącznik Nr 2). 

4. ObUczenie odpisów na Fundusz Zakładowy po
w inno być każdorazowo zaopiniowane przez bank finan
sujący działalność eksploatacyjną przedsiębiorstwa 

zatwierdzone przez jednostkę nadrzędną. 

§ 6. 1. W przypadku, gdy, zysk planowany lub po
nadplanowy bądź oszczędności w wykonaniu planu 
kosztów powstały w całości lub w części na skutek 
przyczyn, niezależnych od przedsiębiorstwa czy zakładu, 
lub na skutek tych przyczyn przeds: ębiorstwo nie osiąg
nęło zysku planowego albo nie wykonało planu obniże
n ia kosztów własnych, należy wpływ tych przyczyn wy
eliminować z obliczenia podstaw odpisu na Fundusz Za
kładowy. 

2. Za przyczyny, o których mowa w ust. 1, uznaje 
się zmiany: 

a) cen na inateriaitr. podstawowe, pomocnicze, pali-
Wo i inne, 

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

typo)Vych i wyrobów półgotowych. 

3. Z podstawy obliczenia odpisów na Fundusz 
Zakładowy należy wyeliminować także odpisane na 
zyski zobowiązania przedawnione. 

§ 7. 1. Jeżeli odpisy zaliczkowe na Fundusz Za
kładowy , przeprowadzone w ciągu roku przekroczą 
wysokość rocznego odpisu, obliczoną na podstawie za
twierdzonego rocznego bilansu, i rachunku wyników, 
podlegają one skorygowaniu do wysokości, wynika
jącej z zatwierdzonego bilansu rocznego. 

. 2. J eże!i w przypadku . omówionym w ustępie 
poprzednim środki ' FunduszU: zostały rozchodowanej to 
różnicę wynikającą z obliczenia rocznego zalicza się jako 
wydatek, obciążający odpisy na Fundusz Zakładowy 
roku następnego. 

3. Żadne kwoty nie mogą być rozchodowane z od
pisów roku bieżącego do czasu całkowitego wyrównania 
odpisami bieżącymi różnicy, o której mowa w ust. 2. 

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

§ 9. Pozalimitowe inwestycje kulturalne r socjalne, 
o których mowa wart. 2 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 4 lu
tego 1950 r . o Funduszu Zakładowym (Dz. U. R. P . Nr 6, 
poz. 53), powinny objąć w szczególności wyposażenie 
i rozbudowę zakładowych śwI etlic, czytelni, klubów 
techniki, urządzeń służących opiece nad zdrowiem pra
cownika, matki i dziecka oraz urządzeń z zakresu spor
tu i wychowania fizycznego, ogródków działkowych, 

stołówek itp. 

§ 10. 1. Przez państwowe przedsiębiorstwo prze
mysłowe w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o Funduszu 
Zakładowym rozumieć naieży działające na zasadach 
rozrachunku gospodarczego i samodzielnie bilansujące 

przedsiębiorstwa: energetyczne, wytwórcze, przetwór
cze lub eksploatacyjne bogactw naturalnych, których 
przedmiotem działalności podstawowej jest produkcja 
dóbr materialnych. 

2. . Przepisy ustawy o Funduszu Zakładowym 

stosuje się do zakładów o charakterze przemysłowym, 
określonym w ust. 1, chociażby podlegały organiza
cyjnie przedsiębiorstwom tą ustawą nie objętym, jeżeli 
pozostają one na pełnym wewnętrznym rozrachunku 
gospodarczym. 

§ 11. 1. Upoważnia się Ministra Finansów do wy
dania zarządzenia w sprawie odpisania na straty kwot 
wypłaconych na poczet odpisów na Fundusz Zakładowy 
195i r. przez przedsiębiorstwa, objęte działaniem ustawy 
o Funduszu Zakładowym, w okresie od 1 września: 
1950 r. do 31 grudnia 1950 r . tytułem nagród indywi
dualnych i za osiągnięcia we współzawodnictwie w przy
padkach, gdy: 

1) przedsiębiorstwa w ogóle nie uzyskały w 1950 r. 
prawa do przeprowadzenia odpisów na Fundusz Z:ł
kładowy lub gdy 

2) przeprowadzone odpisy nie pokrywają wydatków, 
o których wyżej mowa. 

2. W przypadku, przewidzianym w ust. 1 pkt 2, 
odpisaniu na straty podlegają tylko wydatki nie pokryte 
przeprowadzonym odpisem na Fundusz Zakładowy. 

§ 12. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza 
się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów oraz 
właściwym ministrom. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem o~ło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1951 r. 
Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ra
dy Ministrów z dnia ,28 czerwca 1950 r . w sprawie wy
konania ustawy o Funduszu Zakładowym (Dz. U. R. P. 
Nr 29, poz. 272). 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

j" 
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OBLICZENIE 

Poz. 151 

Załącznik Nr l do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. (poz. 151), 

odpisu na Fundusz Zakładowy za ............................................ _ 

J. Zysk bilansowy na dzień .............................. ... ...... · .. ..... ... ................................................. Zł.. .......................................... _ 
II. Zwiększenie (+) zmniejszenie (-) zysku bilansowego z uwagi na zmiany: 

m. 

IV. 

V. 

a) cen na materiały podstawowe, pomocnicze i inne 
b) płac i śmiadczeń 
c) innych pozlJcji składowych kalkulacji 
d) cen zbgtu wyrobów gotomych, półgotowych i pólfabry: .. ···· .. · .... · ........ ·· .... ····· .. ·········-

katów typowych 

.-.... _--- ------ --- ---------------------- -_ ._-e) odpisane na zyski zobowiązania przedawnione 
Razem a), b), c), d), e) 

Skorygowanie zlJsku bilansowego: a), ' b), c), d), e) 
Podstawa obliczenia odpisu na Fundusz Zakładowy 

-------~- zł ...................... : .............. : ...... _ 
zł .................. ......................... _ 

Zysk planowany na dzień ... ..................... zł ....... ............. stawka ........................ o / ° % ...... . ... zł ............................................ _ 
Zysk ponadplanowy na dzień ....................... (różnica między sumą skorygowanego 
zysku bilansowego.a zyskiem planowanym zL ............... stawka .................. %% .. .......... zł .............. ............................... . 

Razem zł ............................................. . 
Zaliczka kwartalna lu wysokości sOni ° 
Potrącenie odpisu za kwartały poprzednie 

zł ............................................. . 
zł . .. "' ........................... " .......... ;. 

2 '/0{ 2 10 

Odpis za kwartał, rok. ...................... zł .................... .............. .. . 
planowanego funduszu , płac za kwartał, rok wynosi zł ................ ::::-: ....................... _ 

, 

Główny (starszy) księgowy Kierownik przedsiębiorstwa 
\ Akceptacja: a) banku finansującego 

b) jednostki nadrzędnej 

OBLICZENIE 

Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Radg 
Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. (poz. 151) 

odpisu na Fundusz Zakładowy za ............................................ w przedsiębiorstwach, w których ' plan finansowy 
nie przewiduje zysku: 

l. Planowane obniżenie kosztów własnych produkcji porómnywalnej za rok ubiegły: 
(w procentach - śn~dni ważony Ofo .................................. ) , zL ............... .. .. .. ................... .. 

- II. Rzecz)Jwiste obniżenie kosztów własnych produkcji porównywalnej (w pro-
centach - średni ważony Ufo ........................... : ..... ) zł ............................................ .. 

liJ. Wykonanie planu produkcji towarowej (porównywalnej i nieporównywalnej) 
a) planowany koszt własny prod. rzecz. x koszt pl. jedno . 
b) rzeczywisty koszt własny , 

zł .............................................. . 
zł ................... .... ........ : .............. . 

Ponadplanowe obniżenie kosztów własnych (a·b) 
ZUJyżka (+) lub obniżka (-) rzeczywistych kosztów z uwagi na zmiany: 

zL ........... .... .. .... . . 

a) cen na materiały podstawowe, pomocnicze inne 
b) płac i świadczeń 
c) innych pozycji składowych kalkulacji .. --------.. ----------.------... --------._-----, 

Razem a), b), c) _______ _ 

Skorggowanie kosztów rzeczywistych predukcji towarowe i a), b), c) zł ................... , .......................... . 
Podstawowe obliczenie odpisów na fundusz zakładowy od ponadI. obniże-
nia kosztów zł ................ .. ............ ............. . 

IV. Suma planowanego obniżenia kosztów zL ......... stawka % % ............................. ................. zL .......................................... . 
ponadplanowego " zL ......... stawka % % .............................................. zL .. .. ...................................... . 

Razem zł ............................................ . 
Zaliczka · l,wartalna w wysokości 50% zł ............................................ .. 
Potrącenie odpisu za kwartały poprzednie zL .......................................... .. 

Odpis za kwartał (rok) ....................... .. .. ... zł ............................................. . 
, V. 2 /i% planowane~o funduszu płac za kwartał, rok wynosi zł.:.:.:.:.==~:.:.==.;.;.;.;.;."",-_ 

Główny (starszy) księgowy " Kierownik przedsiębiorstwa 
Akceptacja: a) bRn ku fin ansują,-e~o 

b) jednostki nadrzędnej 


