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zakła dowy w wysokośc i nie przek raczaj ącej 0,2% planow ane
g o fu nd uszu p lac po m:mo niewykonan ia k tóregokol w iek z wa
runków, o k tó ry ch mowa w .'§ 1 ust. '2 i 3. 

§ 3. Przez pl a nowany zysk, planowaną stratę, planowany 
fu ndusz pła c , plan u sług , plan robót geodezyjnych, fotogra
m e try cznych i kartog rafi cznych, o których mowa w rozpo
rZ':idzeniu, [, a!eży rozumiec : zysk. stratę , fundusz płac, usłu

gi , ro boty geudezYJne, fotogram etryczne i kartografirzne 
określone we w skażnikach do p lami zatwierdzonych p rzez 
j ednostkę na d rzędną. 

§ 4, Smnę rocznego fundu szu zakładowego ustala si r; na 
p ods tawie dan ych wynikających z zat.wierdzonego przez jed
nostkę n adrzędną lu b przez radę robotniczą rocznego spra
w ozdan ia fina nso·,'Vego. 

§ 5 1, Gdpi sów na fundusz zakładowy dokonuj e się 

ra z na rok , ch yba że ra d a robotni cza lub załoga postanowi 
c okony wd n1f' kwa rtaln ych' lub p ółrocznych odpisów zalicz
k owych. Wysok ość zaliczkowych odpi sów kwartalnych lub 
półro czn ych nie może przekraczać 25°/0 sumy fuaduszu zi!kła- , 
do we go przypadającego za dany okres sprawozdaw czy. 

2. Dla obliczen ia wyrównawczego odpisu na koniec ro
ku - od sumy funduszu zakładowego ustalonej na dany rok 
potrąca s,ję sumę odpisów zaliczkowych. Jeżeli odpisy zalicz
k owe do komine w ClągU roku przekroczą sumę funduszu za~ 
k lado wego - us taloną za dany rok sprawozdawczy - wów
c zas różni cą między odpisami zaliczkowymi a sumą rocznego 
fUfJdilsZu zakładowego obciąża się fundusz zakładowy utwo
rzony w roku następnym. 

3. Przed całkowitym wyrównaniem różnicy, o której 
mow a w ust. 2, nie mogą być wydatkowane żadne k woty 
z funduszu zakładowego w roku następnym. 

§ 6. 1. W celu ustalenia prawidłowej podstawy do obli
czenia odpisów na fundusz zakładowy faktycznie osiąg~\i ętą 

sprzedaż , koszty, zysk i stratę koryguj e się o sumę wynika: 
j q cą z wprowadzonych, a nie uwzględnionych w planie ro cz
n ym urzędowych zmian w zakresie cen, stawek płac, składek 

na ubezpieczenia społeczne, podatków, oprocentowania kre
d y tów banko wych, taryf za usługi komunalne i norm amorty
zacji. 

2. W celu ustalenia, czy spełnione zostały warun k i do 
utworzenia funduszu zakładowego , w przedsię:biors twach p la
nowo-deficy towych, należy porzeprowadzić korektę plan0wa
nychstrat w poszczególnych rodzaja ch produkcji i uSług 

w tak im stosunku procentowy m, w jakim na stąpiło przekro
czenie planowanej sprzedaży odpowiednich rodzajów pro
dukcji i usług. 

§ 7. 1. Środki funduszu zakładowego mogą być prze
znaczone na: 

1) nągrody i świadczeni a (!la pracownikó w oraz inne cel~ 

związane z ich potrzebami , 
2) budownic tw o mieszk an io we dla p racow ników oraz re

mont y mieszkań prźez nich zajmo w a nych. 
2. Podzi ał środków na powyższe cele na le~y do upra w-

nień przedsiębiorstwa. ' 
3. Górną ' granic ę łącznej k woty funduszu zak ładowego 

przeznaczonej na cele ok reślone w usi. 1 pk t 1 u sta la się 

w wysokości 8,5% pl'anowa nego funduszu płac. 

§ 8. L Podstawę do do konywan ia wyda tków ze s rodk ów 
funduszu zakładowego stano wią odpowiedn ie prei irn marze" 
zatw ierdzone przez za łogę przedsiębiors twa lub jej jJ Ez.ensta
wicieli. 

2. Srodkami fundu szu z akłado w ego d ysponu je d y rektor 
przedsiębiorstwa na podstawie zatwierdzonego prelim inarza. 

3. Z wykonania preliminarza, o" którym mow a w ust. 2, 
dyrektor składa załodze okresowe sprawozdan ie . 

§ 9. Wykorzystanie środków funduszu zakładowego na 
c-ele inwesty cyjne następuje w tryb ie przewidzianym dla in-
westycj i pozalimitowych. . 

§ 10. W przedsi ębiorstwach wym ieniony ch w § l us t. 1 
tra cą moc dotych czasowe przep isy w sprawie finansowan ia 
wydatków na współzawodnictwo, nag rody indywidualne, wy
nag rodzeni a za prace zlecone i udzial w komisjach o raz po
pk~ral'lie ruchu racjonalizatorskiego, -dotyczące współzawod

nictwa w zakładzie pracy oraz nagród indywidualnych za 
szczególne os iągni ę,cia. ' 

§ 11. Roz.porządzenie w chodzi VI życi-e z dniem ogłosze

nia z mocą od dnia 1 stycznia 1957 r. 
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ROZPORZĄDZENIE ?\UNISTRA PRZEMYSł.U DROBN EGO I RZEMIOSŁA 

z dn ia 28 lutego 1957 · r. 

w sprawie zmiany listy rzemios ł. 

Na p~ls t a wie art. 142 us t. 2 prawa przemy sło wego 

2: dnia 7 cze rwca 1927 r. (Dz. TJ. N r 53 , poz. 4G8 z późniejsz y
mi zmianami) zarządza się, co nas tępuj e : 

§ l. Listę rzemiosl obj-ętą art. 142 ust. 1 p ra wa przemy
slowego z dnia 7 czerwca 1927 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 4'68 
z póżoi-ejszymi zmianami) zmi,e nia się i us tala jej ,brzm ienie 
następuj ąco: 

I. bednarstwo; 
2. betoniars two; 
3. bi eliźniarstwo - damskie, męskie , dz ieci ęce, pościelGwe, 

wyrób kołder, wyrób krawatów, wyrób galanterii z tka
nin; 

4. blacharstwo -budowlane, karoseryjne, naczyniowe, wy
rób i naprawa chłodnic; 

5. brązownictwo - brązownictwo, galwanizators±wo, szli
fierslwo i polerowanie metali; 

6. budowa' dróg - asfaltowanie, bmkarstwo; 
7. budo)Va, kominówfabry<:zoychl 

/ ;' 

8. budownictwo -murars two, żelbe toniarstwo, iz.ol a tCirslwo 
budo wlane, układanie płytek; 

9. ce rowa nie a rtystyczne; 
10, choJewkars two; 
11. desi e lstwo; 
12. cukiernictwo - wyrób ciastek, wyrób karmelk<:,w, wyrób 

lodów, wyrób pierników; 
13. czapnict wo - czapnictwo, wyroÓb beretów fi.lcowych; 
14 . dekarstwo; 
15. drukarstwo - d'Tukarstwo ' ręczne, światłodruk; 

lG. dziewiarstwo - ręczne, maszynowe; 
17. elektromechanika - dźwigowa, grzejnicza, kinowa, me-\ 

dyczna, samochodowa, silnikowa, elektromiernj~wo ; 

18. farbiarstwo - farbowanie tkanin i odzieży, chemiczne 
czyszczenie odzIeży; 

19. fotograł{)wanie; 
20. fryzjerstwo. - damskie, męskie, perukarstwo, . kałotech

nika; 

, 
,\ 

. ' 
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21. ga rbarstwo 
skór miękk i ch, 

w yprawa skó r 

-------------------------------------
ga rbiHs tvlo, b i ałoskórn i ctwo, farbowan ie 
wałkarstwo. farbowanie skór fu terkowych, 
fute rkowych; 

22 . . garncarst"vo -- ga rnca rstwo, ceramika szlachetna, wyrób 
ka fli; 

23. gorseciarstwo; 

24. grawerstw o -- g rawerstw o, emalierstwo, rytowanie wal
ców, wyrób p ieczątek gumowych; . 

25 . . hafciarstwo -- k oronkarstwo, mereżka rstwo, szmukler-
stwo, wyrób firanek, wyszyw anie na tkaninach; 

26 instalatorstwo centralnego ogrzewania; 

27. instalatorstwo chłodnicze ; 

28~ instrumentarstwo muzyczne -- budowa naprawa orga-
n ów , lutn ictwo, nClprawa fortepianów i pianin, strojenie 
instrumentów klawi~zowych, wyrób i n aprawa harmonii, 
wyrób instrumentów d ętych : drewnianych, metalowych, 
w y rób instrum~ntów perkusyjnych, wyrób strun i smycz
k ów ; 

29. introligatorstwo oprawa ksiąg, wyrób galan terii intro-

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

3fi. 

37. 

38. 

ligatorsk iej, wy rób galan terii z papieru , wyrób opakowań 

kartonowych; 

kamieniarstwo -- 'budowlane, na grobkowe , rzeźbiarstwo 

w kamieniu, wyrób i ryflowanie kamieni młyńskich; 

kapeluszn ictwo -- damskie i męskie ; 

kil imiarstwo -- wyrób kilimów, wyrób dywanów, 
kołodziejstwo -- karoseryjne, poj azdowe; 

koszykarstwo -- z wikliny, ze słomy, trzciny rogożyny; 

kotlarstwo -- w miedzi, w żelazie, pobielanie kotłów; 

kowalstwo -- poja zdowe, ar tystyczne, wyrób i naprawa 
narzę~zi rolnicz ych; 

,krawiect wo damsk ie -- miarQwe ciężkie , miarowe lek
kie, konfekcyjne i pólmiarowe, dz"iecięce ; 

krawiec two m p,ski e -- mia rowe cywilne, miarowe mun
duroy.·e, konfek cyjne i półmia rowe , spodniarstwo, ka
mizelczarstwo, krawiec,two skórzane; 

39. kuchmis trzos two -- kuchmis,trzost wo, wyrób gotowych 
i półgotowych potraw; 

40. kuśnierstwo -- futrzarstwo, kożuszkarstwo; 

41. lak iernictwo; 

42. malarstwo -- budowlane, dekoracyjne, tapeciarstwol 

43. n;aJowan ie na tkaninach, batikowanie; 

44. malowanj.e na szkle i porcelanie; 

45. mechanika gaśnic i urżądzell przeciwpożarowych; 

4fi. mechanika ma'5zyn -- biurowych, do szycia.; 
47. mechanika młyńska; 

48. mechanika ortopedyczna - mechanika órtoped yczna, 
ban dażo'.\"nic tw o; 

49. mechan ik.a precyzyjna - narzędzi medycznych, narzędzi 

precyzyj n ych; 
50. modelarstwo -- odlewnicze, wyrób fo rm do kapeluszy, 

wyrob manekinów, kopyciurst\vo; 

51. odlewnictwo-- metali kolorowych, żeliwa; 

52. optyka -- wyrób przyrządów optycznych, ~prawa przy
rządów optycznych, wyrób okularów, naprfiwa ok ularów 
i szkieł optycznych ; 

53. parasolnictwo ; 

54. piekarstwo; 
55. pończosznictwo; 

56. powroźnictwo -- sieciarstwo ręczne, wyrób pow mzów 
i sznurów; 

57. pozłotnictwo; 

58 . . ra diomechaniklI ; 

59. 
60 . 

rękawiczn ictwo -- skórzane, z tkanin ; 

rymarstwo -- k aletnictwo, w 't rób galan terii' ze 
rowców zastępczych, rymarstwo sportowe, 
pojazdowe, wyrób uprzęży i ( siode ł ; 

skóry i su
sio dl a rs t wo 

61. rzeżn i c two i ' wędliniars two -- rzeżnictwo, wyrąb mięsa, 
wędliniarstwo; 

62. rzeźnictwo i wędliniarstwo z mięsa końskiego - rzeź
' n ictwo, wyrąb mi ęsa, wędliniarstwo; 

63 sitarstwo; 

64. s tolarstwo -- budowlane, meblowe, sportowe, posad zkar
st,,/ o, rzeźbiarstwo w drzewie, tokarstwo w drzewie, wy
r ób galanterji z drzewa, wyrób rum i listew, wyrób tru· 
mien; 

65. szczotkarstwo wyró b szczotek pędzli, wyrób 
szczotpk drucianych; 

66. szewstwo - wy rób obuwia, naprawa obU\via, pan.tenar
, stwo, trepiarstwo, wyrób obuwia na podeszwach drewnia.

n ych ; 

67. szewstwo ortopedyczne; 

63. szklarstwo -- budow lane, pojazdowe, oprawa obrazów, 
podlewanie zwierciadeł, szlifierstwo szkła; 

69. szkutnictwo -- szkutnictwo, budowa kajaków, budowa 
łodzi; 

70. sztukatorstwo; 

71. ślusarstwo -- naprawa maszyn, napraw a rowerów, nożo
wnictwo, pilnikarstwo, spawalnictwo, ślu sarstwo ogóln~, 

ślusarstwo l;>udowlane, tokar stwo ' w metalu, wyrób gaJan- " 
terii z metalu, wyrób narzędzi, wyrób i naprawa W 'lg; 

72. ślusarstwo samochodowe i motocyklowe - napr.awa sil-
nik ów, naprawa podwozi; 

73. t apicers two -- meblowe, dekoracyjne ; -

74. tkactwo~ 

75. wiel'tnictwo studzien; 

76. witrażownictwo; 

77. wulkanizatorstwo -- naprawa opon i dętek , napra wa obu-
wia gumowego; 

78. wydmuchiwanie szkieł laboratoryj nych; 

79. wyrób galanterii - z kości, rogu; 

80. wyrób ozdób szklanych i c-hoinkowych; 

8L wyrób przedmiotÓw ze sztucznych tworzyw ; 

82. wyrób szyldów i reklam - wyrób szyldó w, wyrób rekl am 
świetlnych; 

83. wy rób i naprawa wiecznych p iór i ołówków automa tycz
nych - wyrób wiecznych piór i ołówków automatycznych, 
naprawa wiecznych piór i ołówków automatycznych; 

84. zabawkarstwo; 

85. zduństwo -- budowa pieców piekarskich, budowa pipców 
przemysłowych, budowa p ieców pokojowych i kuchen-
n ych; . ' 

86. zegarmistrzostwo; 
87. złotnictwo -- szlifowanie kamieni szlachetnych, półszla

chetnych i bursztynu, wyrób przedmiotów z metali szla
chetnych, wyrób sztucznej biżuterii; 

88. żaglownictwo. 

§ 2. Traci moc rozporządzeni e Przewodniczącego Pań

stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 gru· 
dnia 1949 r. w sprawie zmiany listy rzemiosł (Dz. U. z 1950 r. 
Nr l, poz. 2 i z 1954 r. Nr 31"poz. 126). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w zycie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu Drobnego .i Rzemiosła: Z. Moskwa 
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