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74 

USTAWA 

z dnia 28 marca 1958 r. 

o funduszu zakładowym na rok 1958. 

celu zaInteresowania załóg w zwiększeniu 
rental ności 'przedsiębiorstw państwowych oraz przedsię-

• bio~s w pod zarządem państwowym tworzy się fundusz za-

kład~wy. . 

~rt. 2. 1. Na fundusz zakładowy przeznacza się część 
zysku wygospodarowanego przez przedsiębiorstwo w danym 
roku gospodarczym. 

ł 
Jeżeli przedsiębl'OI'stwo jest planowo deficytowe 

ł w · wiązku z tym nie osiąga zysku lub jeżeli osiągnięty 
przez przedsiębiorstwo zysk nie wystarcza na utworzenie Jun~ 
dusz zakładowego w rozmiarze przewidzianym n iniej szą 

usta ą, na fundusz zakładowy przeznacza się odpowiednią 

sumę środków obrotowych przedsiębiorstwa. 
. Rada Ministrów może przeznaczyć na furi'dusz zakła

dowy! inne środki niż przewidziane w ust. 1 i 2, jak r~nvni eż 

wprowadzić potrącanie z funduszu zakładowego okreś
kategorii nieuzasadnionych gospodarczo kosztów lub 

Uprawnienia przewidziane w ust. 3 Rada Ministrów 
może przekazać właściwemu ministrowi działającemu w po
rozu , ieniu z Ministrem Finansów. 

3. Jeżeli wynik dz iałalności gospod arc:ze j osi ą gn i ę ty przez 
przedsiębiorstwo w roku 1958 będ zie gorszy od wyn iku 
osiągniętego w roku 1957, a w przypadkach, o których mowa 
w ust. 2 - 'od wyniku planowanego na rok 1957 - odp is 
zasadniczy na fundusz zakładowy ulega zmniejszeniu. J eżeli 
pogorszeI)ie wyniku wyniesie więcej niż 20°/0, p rzedsi ę bior
stwo traci prawo do odpisu na fundusz zakładowy. 

Art. 4. L Rada Ministrów ustali w drodze rozporządzeń 
po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Za wodo
wych szczegółowe zasady dokonywania odpisów na fund usz 

' zakładowy dla przedsiębiorstw podległych poszczególnym 
resortom, względnie zaliczonych do poszczególnych działów · 

gOSipodarki na rodowej i gałęzi produkcji. W rozporządze

niach tych Rada Ministrów określi sposób do~onywania od
pisów na fundusz zakładowy oraz ich wysokość. 

2. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1. Rada Mi
nistrów podejmie na wniosek właściwego ministra zg ł oszo

ny w uzgodnieniu z właściwym zarządem głównym zwiqzkti 
zawodowego. ' 

Art. 5.W prżypadkach uzasadnionych Rada Minis trów 
może w rozporządzen iach, o których mowa wart. 4: 

rt. 3. 1. Jeżeli przedsiębiorstwo osiągnie w roku 1958 
wyni działalności gospodarczej równy wynikowi roku 1957, 
uzys uje ono prawo do odpisu .zasadniczego na· fl.mdusz za
kłada y. Jeżeli przedsiębiorstwo w roku 1958 poprawi wy
nik d iałalności gospodarczej w porównaniu do roku 1957 - ' '
uzys~uje ono ponadto prawo do ·odpisu dodatkowego. 

, ·2\ Przeąsiębiors!wo, które w roku 1957 nie osiągnęło 
planowanego wyniku działalności gospodarczej, uzyskuje 
praw? do odpisu zasadniczego na fundu~:z: zakładowy, jeż e li 
w rolcu 1958 osiągnie wynik w ' wysokcści planowanej na 
rok , ~957, a prawo do odpisu dodatkowego pod warunkiem 
osiągnięcia w roku 1958 poprawy wyniku w porównaniu do 

1) uzależnić utworzenie funduszu zakładowego od speln ienia 
określonych warunków; 

2) wprowadzić dla przedsiębiorstw podl eglych poszczegól
nym resor tom względnie · zaliczonych do poszczególnych 
działów gospodarki narodowej i gałęzi produkcji odm ien
ne zasady dokonywania odpisów na fundusz zakł adowy 

, niż określone wart. 3, jeże li to s i ę przyczyni · do bardziej 
skutecznego odd z i aływania poprzez fundusz zakładowy, 
na wzrost produkcji i obni żenie kosztów własnych; 

wyniku planowanego na rok 1957. . 

3) wprowadzić odmienne niż określo n e w art. 3 zasady do
konywania odpisów n·a fundusz zakładowy dla przed si ę

biorstw nowo p o' v stałych lub powstałych w wyniku re
organizacji w ro ku 1957 i 1958, jak równi eż taki ch, 
których plan na rok 1958 Z<lkłada zgodni e ze wSkażnika-
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roi ustalonymi przez jed"nos tkę, nadrzędną , pogorszenie 
wyników dział alności gospodarczej w stosunku do wyni
ków osiąguiętych w roku 1957; 

4) wyłączyć spod działania ustawy określone 'kategorie 
przedsiębiorstw. 

Art. 6. 1. Przy obliczaniu funduszu zakładowego dokonu
je się odpowiednich korekt o sumy wynikające z wprowa
dzonych w stosunku do roku 1957 zmian w zakresie cen 
iprzedawanych wyrobów i laryf świadczonych usług, urzę

dowych zmian cen zużywanych środków produkcji i taryf 
usług, jak również zmian w . zakresie wysokości marż, sta
wek płac, składek na ubezpieclcnia państwowe i społeczne, 
stawek podatkowych, stopy procel!towej oraz zasad norm 
amo,rtyzacji - chyba że Rada Ministrów 'postanowi inaczej. 

2. Ponadto dokonuje się odpowiednich ,korekt w przy
pad~u, jeżeli osiągnięte przez przedsiębiorstwo wyniki są re
zultatem naruszania wiążących przedsiębiorstwo zadań asor
tymentowych 'ustalonych przez , jednostkę Ifildrzęr.lną lub 
w umowi6' z odbiorcą, pogarszania ' jakości produkcji w sto
,.unku do obowiąz1:ljących norm, standardów lub receptur, 
cniewykonywan ia remontów budynk;ów, ma~zyn i urządzeń, 

.nieuzasadnionego obn-iżani a nakładów na bezpieczeńst\\lo 

''1 higienę pracy, nieamortyzowania -środków trwałych -
względnie rezultatem innej dzialalności , - której celem jest 
osiąganie fundusz1Jzaki4dowego drogą działania podejmowa
n-ego ze ~zkodą dla interesuspołecz!lego. 

Art. 7. 1. Srodki funduszu zakłddowego przeznacza się 
W wysokości 1/4 każdorazowego odpisu na budownictwo 
mieszkaniowe dla pracowników. 

2. Pozostałą część środków funduszu zakładowego prze-
, ,l _ 

lmacza SIę: 
.1) na nagrody i świadczenia oraz na zaspokojenie innych 

potrzebpracowQ.ików, przy czym kwoty przeznaczone 
na nagrody i świadczenia powinny być dzielone według 
,vkładu pracy; 

2) na budo ..... nictwo mieszkaniowe dla praoow ników oraz 
inne inweslyreje socjal.ne służące , potrzebom załogi. 

3. Jeżeli suma środków pieniężnych przez'naczona zgod
nie z ust. 1 na budownictwo mieszkaniowe nieprzekrony 
kwoty 50.000 zł za rok 1958 - 'przedsiębiorstwo może środ
ki te przeznaczyć na cele, o których mowa w ust. 2 p~t 1. 

4. Łączna kwota wypłat na cele. o których mowa 
w ust. 2 pkt 1, nie mOże przekraczać 8,58 / 0 osobowego fun- • 
duszu plac wykonanego przez przedsiębio rstwo w roku 1958. 

5. Rada Ministtów określi w drodze rozporządzenia zasa'
dy wykorzystani-a środków funduszu zakładowego w części 
przeznaczonej na " budownictwo mieszkaniawe dla pracowni
ków. 

Art. 8. Podział fundu szu zakładowęgo na , cele określone 

w ,art. 1 należy do upra'\v nień przedsiębiorstwą. 

Art. 9. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje odpisów na fun
dusz zakładowy co kwartał, przyjmując za podstawę oblicze
nia tych ' odpi.sÓw wyniki działalności gospodarczej wykaza
ne w okresowych sprawozdaniach finansowycn od początku 
roku do końca danego kwartału, a za podstawę odpisu rocz
nego - wynik działalności -gospodarczej wyka'zany w rocz
nym ,sprawozdaniu finansowym, zatwierdzonym w przepi-, 
sanym trybie. Przy ustalaniu wysokości odpisów za kwar
tały II i III oraz odpisu rocznego należy potrącić dokonana 
poprzednio odpisy. 

, \ 

2. Wysokość odpisów, zarówno kwartalnych, jak i rocz-
nych, podlega zatwierdzeni"u przez jednostkę nadrzędną. 

Składając wniosek o :tatwierdz'E!nie odpisu przedsiębiorstwo 
powinno dokonać p.rze!ewu pełnej sumy objętej wnioskiem 
na specjalny rachunek bankowy podlegający oprocentowaniu. 

Art. 10. 1. Wypłata ,środków z funduszu zakładowego 

może nastąpić jedynie po zatwierdzeniu .. odpisu rocznego przez 
jednostkę nadrzędną. Przedsiębiorstwo może jednak -dokony
wat po upły\vie I półrocza i 3 kwartału wypłat zaliczkowych 
w wysokości nie przekraczając-ej 25% sumy odpisu na fun
dusz zakładowy za dany okres. Przy Wypłatach zaliczkowych . 
l1a cele, o których mowa wart. 7, ust. 2 pkt 1, w-o Ino wyda t- • 
kować kwotę nie przekraczającą 2% osobowego fundus4u płac 
wykonanego wdanym okresie. 

2. Jeżeli d'okonane w ciągu toku wypłaty zaliczkowe 
przekraczają sumę funduszu zakładowego za dany rok, wów
czas różnicę pomiędzy kwotami wydatkowanymi a sumą fun
duszu zakładowego przypadającą za dany· rok zalicza się ja
ko 'Yydatek obciążający fundusz zakładowy roku następnego. 
Przed całkowitym wyrówn'aniem tej różnicy nie mogą być 
wydatkowane żadne kwoty z funduszu zakładowego. -

ArL 11. 1. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do 
zakładów (oddziałów) działających na wewnętrznym rozra
chunku gospodarczym, dla których wprowadzono obowiązek 
sporządzania samodzielnych bilansów. ' 

2. Ra~a Ministrów określi w drodze ' rozporządzenia za
sa'dy korzystania z funduszu zakładowego pl'Z€>'Z pracowników 
zarządów ' przedsiębiorstw obejmujących zakłady (oddziały), 

o których mowa w ust. 1. 
~ Art. 12. W razie stwierdzęnia, ze przedsiębiorstwo doko

nuje nielegalnych lub niep'rawidlowych odpisów na fundusz 
zakładowy, jednostka nadrzędna , obowiązana jest niezależnie 
od pociągnięcia do odpowiedzialności sluibowej i dyscypli-
narnej pozbawić dyrektora przedsiębiorstwa i głównego 
księgowego prawa do udziału w funduszu zakładowym. 

Art. 13. Ustawa wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia 1 stycznia 1958 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: J. HOlOdecki 
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- USTAWA 

z dnia 28 marca 1958 r. 
-, 

o zmianie przepisów postępowania . wsprawaclt cywiłnycll. 

Art. t. W kodeksie postępowaniacywilnegJ wprowadza 
się ,następujące zmiany: 

l} wart. I1 pkt l dodaje się na końcu wyrazy: "i o roz
Wód"l 

2} wart. 11 pkt 2 otrzymuje b.rzmienie: 
,,'2) przeciwko Skarbowi1?ańslwa o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez funkcjonariuszów organów władzy 

/ 

i administracji ' państwowej przy wykonywaniuppwie
rzonych im czynności,"il 

3) w art. t 1 .dotychczasowe pkt 2 i 30tnymują numerację 
3 i 4, przy czym w pkt -4 wyrazy:,;piętnaśde tysięcy 
złotych" zastępuje się wyrazami: "trzydzieści tysi~y 
złotych"; 


