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3. W wypadkach " zasadnionych specyfiką branży Mi
nister Przemysłu Ciężkiego może przekazać dyrektorom 
zjednoc zeń w pełni upra,wllienia do podejmowania decyzji, 
o których mowa w ust. 2 pkt l, lub zatrzymać do swojej de-

, cyzji całkowitą kwotę przeznaczoną na cele wymienione 
w ust. 1. 

4. Na cele, oQ których mowa w ust. l, może być przezna
czona łącznie kwota nie przekraczająca O,50f0 planowanego 
osobowego fundu si u płac przedsiębiorstw. 

§ 17. 1. Minister Przemysłu Ciężkiego może zwiększyć 
w granicach do 25% kwotę utworzonego fund uszu zakłado 
wego, obliczonego według zasad ustalonych w §§ 13-15, 
określonym przez Radę Ministrów przedsiębiorstwom i za
kładom wydzielonym, specjalizującym się w eksporcie. 

2. Przyznanie uprawn i-eń do zwiększenia funduszu za
kładowego może nastąpić jedyp.ie pod warunkiem wykona
nia planu sprzedaży produkc ji przeznaczonej na eksport oraz 
wy~onania zadań w zą.kre.sie dostaw kooperacyjnych, wyko
nywanych przez przedsiębiorstwa i zakiiady, o których mowa 
w ust. l, na rzecz innych jednostek wykonujących produkcję 
eksportową, jak również dotrzymania usta lonego asortymen
tu, ilo ści . i terminów dostaw oraz zachowania wymagań ja
kości. 

§ 18. 1. Kwota funduszu zakładowego , obliczonego w 
myśl przepisów §§ 13--1 5, podlega dodatkowemu zwięks'ze

niu w razie wykonywania produkcji wyrobów na najwyż

szym poziomie technicznym, zwanych dalej wyrobami gru
py"A". 

2. Wygospodarowany ,' fundusz zakładowy może być 

zwiększony, w trybie określonym w regulaminie wydanym 
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przez Ministra Przemysłu Ciężkiego , w granicach od Q,20f0 
do 0,4% za każdy 1% udziału war tośc i wyrobów ' gotowych 
grupy "A" w ogólnej warto ści spr zedanej produkcji. 

3. Warunkiem zwięksźenia funduszu zakładowego, o któ
rym mowa w ust. 2, jest wykonan ie planu produkcji wyro
bów zaliczonych do grupy "A". 

§ 19. Przedsiębiorstwo dokonuje od pisów na fundusz 
zakładowy co kwartał, przy jmując za podstawę obliczania 
tych odjJisów odpowiednie dane, wynikające z kwartalnych 
spra wozdań finan sowych i rzeczowych, a za pod sta wę rocz
nego odpisu - dane, wykazane w zweryfikowanych spra
wozdaniach rocznych, po dokonaniu korekt, wymienionych 
w § 15. Za podstawę obliczeó. Kwartalnych przyjmuje się da
ne od początl~u roku do koóca daneyo kwartału. 

§ 20. Do przedsiębiorstw obJę tych niniejszym rozdzia
łem stosuje się odpowiednio przepisy §§ 8, 10, 11 i 12, 

R o z d z i a ł 4. 

Przepisy końcowe. 

§ 21. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów .z dnia 
31 marca 1960 r. w sprawie tworzenia fundus zu zakładowego 
w PL edsiębiorstwach kopalnictwa rud że la znych i meze
laznych (Dz. U. z 1960 r. Nr 22, poz. 126 i z 1961 r. Nr 9, 
poz. 51). 

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia z mocą od dl!-ia 1 st yc z.nia 1966 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 28 stycznia 1966 r. 

w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach resor lu przemysłu spożywczego i skupu. 

f-- Na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. 
o funduszu zakładowym w przędsiębiorstwach' państwowych 

' (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie dotyczy: 
1) priedsiębiorstw (zakładów) przemysłowych zgrupowa

nych w: 
al Centrali Przemysłu Mięsnego, 
bl Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ", 
cl Zjednoczeniu Przemysłu Cukierniczego, 
dl- Zjednoczeniu Przemysłu Cukrowniczego, 
el Zjednoczeniu Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego, 
fl Zjednoczeniu Przemysłu Olejarskiego, 
gl Zjednoczeniu Przemysłu Owocowo-Warzywnego, 
hl Zjednoczeniu Przemysłu Paszowego "Ba.cutil", 
i) Zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego, 
jl Zjednoczeniu Przemysłu Spirytusowego, 
k) Zjednoczeniu Przemysłu Ziemniaczanego 
- zwanych dalej "przedsiębiorstwami", 

2) prze dsiębiorstw (zakładów) obrotu (skupu) i tuczu zgru
powanych w: 
a) Centrali Przemysłu Mięsnego, 
b) Centrali Przemysłu Zbożowo,Młynarskiego "PZZ" 
- zwanych dalej "przedsiębiorstwami obrotu". 
.§ 2. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o: 

1) "ustawie" - należy przez to rozumieć us-tawę z dnia 
28 marca 1958 r. o fundus'm zakładowym w przeds iębior

stwach państwowych (Dz. U. z 1960 i. Nr 13, poz. 78), 

2) "procencie . poprawy wyniku" - należy 'przez to rozu
mieć wskażnik proce ntowy, wynikający ze stosunku 

1f. kwoty ponadplanowej poprawy wyniku finans?wego do 
planowanych kosztów własnych produkcji towarowej , 

3) "kwocie ponadplanowej po prawy wyniku finans owego" 
- należy przez to ro zumieć kwotę poprawy (przekrocze
nia) 'zaplanowanej w planię techniczno-ekonomicznym 
akumulacji bądż zysku (kw o tę obniżenia zaplanowanej 
straty), osiągniętą ze sprzedaży produkcji · towarowej 
bądż ' Z produkcji wytworzonej, z uwzględnieniem w y
UlKOW z działalności pozazakładowej oraz ze sprzedaży 

towarów i materiałów po weryfikacji i dokonaniu ewen
tualnych k orekt wy niku i kosztów, 

4) "dyrektywnej rentowności" - należy przez to rozu
mieć ustalony przez jednostkę nadrzędną, wynikający 

z zadań narodowego planugoliPodarczego, . wskażnik wy
rażający stosunek procentowy, w jakim pozostaje plano
wany wynik finansowy z całokształtu działalności gospo
darczej do planowanego kosztu własnego sprzedaży pro
dukcji towarowej, 

5) "planowane j rentowności" - należy przez to rozumieć 
wskażnik wyrażający stosunek procentowy, w jakim po
zostaje ustalony w planie techniczno-ekonomicznym wy
nik finansowy z całokształtu działalno ści gospo darczej 
do kosztu własnego sprzedaży produkcji towarowej,. . 

6) "rzeczywistej rentowności" - należy przez to. rozumieć 
wskażnik wyrażający stosunek procentowy; w . jakim po
zostaje wynik bilansowy z całokształtu działalności go- . 
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spodarcze j do rzeczywistego -kosztu własnego sprzed a ży 

produkcji towarowej , po weryfikac ji i po dokonaniu 
ewentualnych ' k orekt wyniku i kosztów, 

7) " funduszu płac" - należy przez to rozumieć osobowy 
fundusz płac planowany na dany roic. 
§ - 3. W przedsiębiorstwach pEemysłowych zgrupowa-

nych w: 
1) Centrali Przemysłu Mięsnego, 
2) Centra li Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego " PZZ", 
3) ' Zjednoczeniu PrzemysJu Cukierniczego, 
4) Zjednoczeniu Przemysłu Cukrowniczego, 
5) ' Zj ed nocze niu PrzemysIu Olejarskiego, 
6) Zjednoczeniu Przemysłu P;wowarskiego, 
7) Zjednoc eniu Przemysłu Spirytusowego, 
8) Zjednocu~niu Przemysłu Ziemniaczaneg o 

- fu ndusz zakładowy skła ,da się z częśc i zasadniczej (za
sadniczy fundusz zakładowy ) i cęści d,odaŁkowej (dodatko
wy fu ndusz zakładowy), l która może być tworzona jedynie 
w razie uzyskania przez przeds i ębiorstwo prawa do tworze
n la zasadniCE:ego funduszu zakładowego . 

§ 4. 1. Zasadniczy fun dusz zakładowy przedsiębiorstwo 

tworzy w wysokości 3,5% funduszu płac w wypadku wy
konania je dnego z niżej wyzna czonych zadań z zakresu kosz
tów, przy jętych w planie techniczno-ekonomicznym, na po
ziomi-e zapewniającym osiągnięcie dyrektywnego wskażnika 
rentowności: 

'1) nie przekroczenie poziomu planowanych ko s~ tów wła
snych produkcji na produkc ji wykonane j, 

2) nie przekroczenie poziomu planowanych kosztów ma te
riałów bezpośrednich na produkcji wykonanej. 
2. Zadania wymienione w ust. 1 pk t 1 us ta la się dla 

przedsiębiorstw zgrupowanych w: 
1) ZJednoc zeniu Przemysłu Cukierniczego, 
2) Zjednoczeniu Przemysłu Olejarskiego, 
3) Zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego, 
4) Zjednocz-eniu Przemysłu Spirytusowego. 

Zadania w ymi-enione w ust. 1 pkt 2 ustala się dla przedsię

b iorstw zgrupowanych w : 
1) Centrali Przemysłu Mięsnego, 

2) Cen.trali Przemysłu . Zbożowo-Młynarskiego "PZZ", 
3) Zjednoczeniu Przemysłu Cukrowniczego, 
4) Zjednocze niu Przemysłu Ziemniaczanego. 

3, W wypadkach uzasadnionych Minister Przemysłu 

Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Finansów 
może dokonać inne'go, niż podany w ust, 2, przydziału zadań 
wymienionych w ust. 1 dla poszczególnych zjednoczeń (ce n
tral) ; 

§ 5. 1. Jeże li, przedsiębiorstwo nie osiągnie w pełni 

zadania, o którym 'mowa w § 4, zasadniczy fundusz zakła
dowy ulega zmni-ejszeniu w sposób następujący : 

1) za niewykonanie zadania w granicach do 0,5% zmniej- : 
sza się zasadniczy fundusz zakładowy o 0,2% fundus zu 
płac za każde 0,1 % niewykonani'a zadania, 

2) ' za dalsze pogorszenie zadania w ,granicach od 0,5% do 
1,0% zmnie jsza się dodatkowo zasadniczy fundusz za

. kładowy o 0,5% funduszu plac za każde 0,1 Ofo pogor
sze nia. 
2.' Jeżeli przedsiębiorstwo nie wykona za<:lania o wię

ce j niż 1,0%, traci prawo do utworzenia zasadniczego fundu
szu zakładowego . 

§ 6. 1. Przedsiębiorstwo tworzy dodatkowy fundusz za
kład owy w zależności od stopnia osiągnięcia procentu po
prawy wyniku, przyjmując do oblic zenia wysokości odpisów 
na ten fundus z stawki okre ś l one w tabeli stanowi ącej zą.
łącznik nr ,l do rozporządzenia. 

2. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozu
mien iu z Ministrem Finansów określi branże, w których za 
podstawę obliczenia. procentu pO.prawy wyniku przyjmie się 

akumulację finansową z całokształtu dZic:.ła,lno ści, a w któ
r ych - zysk ( st ratę) z c ałokształtu działalności . 

3. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu może usta
lić dla przedsiębiorstw zgrupowanych w Zjedno czeniach 
Przemysłu Cukrowniczeg o i Ziemniaczanego, że za podstawę 

obliczenia procentu poprawy wyniku przyJmie się akumula
cję (2.ysk bądż stratę) na produkcji wytworzonej, z uwzględ

llIen iem wyników działalności pozaoperacyjnej ora l salda 
zysków i strat nadzwycza jnych. 

§ 7. Przedsiębiorstwa zgru powane w Centrali Przemysłu 
, Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" tworzą dodatkowy fund usz za
kładowy, j eże li osiągną rzec Lywistą rento~ność wyższą od 
rentowności dyrektywnej. Wysokość dodatkowego fundus ,,- u 
zakładowego oblicza się według stawek podanych w tabe li 
stanowiące j załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 8. 1. Jeżeli przedsiębiorstwa, o' których mowa w § 7, 
zaplanują rentowność wyżśzą od ' rentowności dyrektywne j 
i osiągną ją, wówczas fundusc zakładowy, przy pa dający za 
osiągnięcie zaplanowanej poprawy dyrektywnej rentowno
SC1, obliqa się według stawek podanych w tabeli ( zalącz

nik nr '2 do rozporząd : enia), zwię!;;.szonych o 30%. 
2. W razie przehoczenia planowanej rentćwności , o kt.ó

rej mowa w ust. 1, fundus z zakładowy, przypadający za to 
przekroczenie, oblicza się według stawek podanych w l:ałJ.eli 
( za łączn ik nr 2 do ro zpor:ządzenia ) . 

§ 9. 1. Poprawa dyrektywnej rentowności w planie tech
n.iczno-ekon omicznym powinna być zgłoszona nie póżniej n iż 

do dnia 30 k wietnia da nego roku; poprawa dyrektywne j ren
towności przez przedsiębiorstwo powinna spowodować rów
nież polepszenie wyniku , finansowego i odpowiednią popra
wę akumulacji w skali Centrali Przemysłu Zbożowo -Młynar

skiego "PZZ" i Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu. 
2. Zo bowiązuje się Ministra Przemysłu Spożywczeqo 

i Skupu do zgłoszenia Ministrowi Finansów w .te rminie do 
dnia 31 maja danego r oku dodatkowego wyniku finansow e
go, jaki powstanie na skutek podwyższenia dyrektywnej ren
towności przez _jednostki, o których mowa w § 7. 

§ 10. 1. 'vV wypadkach masadnionych warunkami pracy 
bądż s tr,ukturą prawno-organizacyjną danego przemysłu Mi
niste r Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu 
z Ministrem Finansów praz Zarządem Głównym Związku Za
wodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrow
n icz-ego może wyrazić zgodę na tworzenie d oda tkowego fu n
duszu zakładowego na szczeblu zjednoczenia (centrali) Zd
miast w p rzedsięb iorstwie, w sposób oraz w myśl zasad po
danych w § 6. 

2. Pod ziału środków dodatkowego fundus : u zakładoweg o 

tworzonego na szczeb lu zjednoczenia (centrali) pomiędzy po
szczególne przedsiębiorstwa dokonuje dy rektor zjednocze
nia (centrali) po zasi ęgnięciu opinii kolegium zjednoczenia 
(centrali) na podstawie regulaminu uzgodnionego z Zarządem 
Głównym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu ' 
Spożywczego i Cukrowniczego. 

§ 11. 1. W prz-edsiębiorstwach zgrupo)'lanych w Zjed
noczeniach Przemysłu: J ajczarsko-Drobiaqkieg,o, Owocowo
War.'.ywnego i Pa szowego "Bacutll" oraz w przedsiębior
stwach obrotu zgru powanych w Centrali Przemysłu Mięsne

go i Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego ."PZZ" two· 
r zy się fundusz zakładowy za wykonanie ·okreś l o nych dla 
nich szczegółowych zadań zapewn,iających i stymulujących 

osiąganie i poprawę wyników ekonomicznych. . 
" 2. Szc z egółowe ~źadania , o których mowa w :ust. 1, u s~a-

la dla przedsiębiorstw zg rupowanych w zjednoczeniu (cen-
, trali), na p odstawie wytycznych otrzymanych o,d Ministra 
Przemysłu Spożywczego i Skupu, dyrektor zjednoczenia (cen- , 
trali) i przekazuje te zada I;lia łącznie ze wskażnikami doty
czącymi planu techniczno-ekonomicznego. Il ość zadań nie 
może być większa niż 5. Każd e zadanie okre ślone je st w 
punktach. Łączna suma punktów za wszystkie zadania wy
n osi 100. 

.z. 
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3. Stawkę funduszu zakładowego za wykonanie zadal1, 
o iktórych mowa w ust. 2, wyrażoną w procencie fundus zu 
płac: 

1) dla Zjednoczeń Przemysłu: Jajczarsko-Drobiarskiego, 
Owoco wo-Warzywnego i Paszowego "Bacutil" określa 
przec i ę tna ' wysokość od pisów na fundusz zakładowy w 
każdym z tych zjednoczeń, osiągniętych w latach 1963-
1965, z tym że stawka ta nie może być niższ a od 4% 
i wyższa od 6% funduszu płac ; dy re ktorzy zje dnoczeń 

mogą te stawki różnicować w zależnośc i od . stopnia 
trudnośc i w ykonania zadań wannkujących utworzenie 
fu nd uszu zakładowego , waru nków pracy, rangi przedsię

biorstwa itp. , 
2) dła przedsiębiorstw o'brotu zgrupowanych w Centra lach 

PL emysłu Mięsnego i Przemysłu Zbożowo-Młynarskie

go "PZZ" ustala się w wysokości 2% fu nduszu płąc . 

4. W razie niewykonania poszczególnych zadań , fundusz 
zakładowy ulega zmniejszeniu o procent wynikający ze 
stosunku, w jak im pozostaje ilo ść punktów zadań nie wy
k onanych do łączne j ilości punktów. 

5. Niewykonan ie wszystkich zadań powoduje utrat~ 
prawa do funduszu zakładoweg o. 

§ 12. 1. Przedsiębiorstwom, które wykażą się szczegól
nymiosiqgnięciami w zakresie wzrostu produkcji eksporto
w e j, uruchamiania produkc ji nowych wyrobów, wydatne j 
p oprawy jakości wyrobów, wzbogacenia a sortymentu ·oraz 

. !przekroczenia ' okre ślony ch dla ni ch szczegółowych z adań, 

() których mowa w § 11, lub też przedsiębiorstwom, w których 
zajdzie konieczność zneutralizowania skutków' pogorszenia 

"w yniku wywołanego przyczynami niez alężnymi od przed się
b iorstwa - może być przyznany fundus z zakładowy lub mo
gą być dodatkowo zwięk!)zone odpisy na fundusz zakładowy. 

2. Decyzje o przyznaniu fundus ::. u zakładowego lub 
() zwiększeniu odpisów na fundusz zakładowy wydaje: 

1) minil'ter - w granicach kwoty równej 0,2% funduszu 
Jli'ac przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem, 

2) dyrektor zjednoczenia, na podstawie uchwały kole 
gium zjednoczenia powzięte j w porozumieniu z Zarządem 
Głównym Związku Zawodowego Pracowników Przemy
słu Spożywczego i Cukrowniczego - w granicach limitu 
określonego przez Ministra. 

3: W wypądkach uzasadnionych sp'ecyfiką przemysłów, 
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu może przekazać 
dyrektorOm zjednoczeń w pełni uprawnienia do pode jmowa
n ia decyzji, o których mowa w ust. 2 pkt l, lub zatrzymać 
do swojej decyzji całkowitą kwotę przeznaczoną na cele 
wymienione w ust. 1. ' 

4. Na cele, o których' mowa w ust. 1, może być prze
znaczona łącznie kwota nie większa niż 1,0% fundus zu płac 
przedsiębiorst~, objętych rozporządzeniem. 

§ 13. W przeds iębiorstwach przemysłu mięsneg o i zbo
iowo-młynarskiego prowadzących oprócz działalności prze
mysłowej działalno ść obrotu (skupu) i tuczu, fundusz zakła

dowy ·oblicza się tylko od wyników dzi ałalno śc i przemysło- , 

wej; dla działalności obrotu (skupu) i tuczu fundusz zakła

dowy ustala się w try bie i w sposób określony dla prze d
siębiorstw obrotu (§ 11). 

§ 14. 1. Podstawę obliczeń funduszu zakładowego k o
ryguje się zgodnie z art. 6 l!-stawy, ponadto zaś o: 

1) skutki finansowe dodatnich i ujemnych różnic między 
planowanym a rzeczywistym wskażnikiem: 
- zawartości oleju w nasionach oleistych, osnów tłusz

czowych, jak również liczb kwasowycp. w .olejach po
chodzących z dostaw importowanych w przemyśle ole
jarskim, 
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- zawartości skrobi w ziemniakach w przemyśle ziem
niaczanym, 
zawartości cukru w burakach ,cukrowych w przemy
śle cukrowniczy m, 

2) skutki tinansowe dodatnich i uj€mnych zmia n r~eptur 
na mi€szanki paszowe w przemyśle paszowym. 
2. W przedsiębiorstwach planowo deficytowych kory

gu je się wyniki i koszty także wska źnikiem zmiany sprzeda
ży wyrobów i usług w porównaniu do planu. 

3. Korekta, o któr-e j mowa w ust. 2, może być dokonana 
za zgodą Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu w przed
siębio rstwach, w których ceny zbytu na n iek tóre wyroby 
i u sług i zestały usta lone poniżej jcdnostkoweyo kosztu wy
twarzania, j eże li na te wyroby i usług i przedsiębiorstwa nie 
otrzymały do tac ji przedmiotowych. 

§ 15. 1. W przedsiębiorstwach przemysłu, cukrownfcze
go fundusz zakładowy powiększa się z tytułu : 

1) odstąpienia przez przedsiębiorstwo w ramach przerzu
tów buraków . cukrowych ną. rzecz innego przedsiębior

stwa - w wysokośc i 3 zł za tonę odstąpionych bura
ków, 

2) przebi€lania cukru surowego i cukrów żółtych poch o
dzących z impor tu - w wysokości 20 z ł za tonę cukru 
b iałego otrzymanego z przebielenia , 

3) wyprodukowania cukru ra finowanego i cukru FG, od
powiadającego wymaganiom eksportowym - po 20 z ł 

za tonę , 

4) polepszenia jakości cukru białego krysz tału zwykłego 

przy u' yskaniu zaba rwi€ nia: 
ponife j Q.,7 ° do 0,6° Stammera - w wysokości 2 z ł za tonę . 

. . Q,6° do 0,5° 4 z ł za tonę, 
0,5° do 0,4 ° 6 zł za tonę, 
0,4 ° B z ł za tonę , 

5) polep szenia ja kości cukru surowego przelic zonego we
d ług Rdt - w wysokości 2 z ł za tonę przy uzyska niu 
powyżej 94,0° Rdt do 94,5°, a w wysokości 5 zł za tonę ' 
przy uzy skaniu powyżej 94,5 ° Rdt, 

6) wy produkowania mączek paszowych - w wysokości 

100 zł za tonę , mączki, 

7) wyprodukowania suszu buraków i suszu cykorii odpo
wiadającego wymaganiom eksportow ym ~ po 10 zł 

za tonę, 

B) 50% zysku osiągniętego od zrealizowanych nie planowa
nych dodatkowych usług nie przemysłowych oraz dodat
kowej produkcj i - pod warunkiem u przedniego zatwier
dzenia tych usług r produkcji pr ~ ez Zjednoczenie Prze
mysłu Cukrowniczego. 

2. Fundusz zakładowy przedsiębiorstw, o którym mowa 
w ust.' l, zmniejsza się w razie: .. 

1) gorszej jakości cukru kryształu zwykłego przy uzyska:
niu stopnia zabarwienia: powyżej 1,0° do 1,2° Stamme
ra - o 2 zł za tonę, powyżej 1,2° Stammera - o 4 zł 
za tonę, 

2) gorszej jakości cukru ' surowego, wyliczonej według 
Rdt: poniżej 93,5° -o 5 zł za każdą tonę cukru. 

§ 16. Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady .związ

ków Zawod owych okre śla zasady po działu między poszee
gólne komórki organizacyjne ruchu i zarządu . przedsiębior

stwa te j c zęści funduszu zakładowego, która zg odnie z art. 7 
ust. 2 pkt 1 ustawy jest przeznaczona na nagrody dla pra
cowników. 

§ 17,. 1. PI?edsiębiorstwo dokonuje odpisów na fundusz 
' zakładowy co kwartał, przyjmując za pods tawę obliczenia 
tych odpisów odpowiednie dane, wynikające z kwa'rtalnych 
s prawozdań finansowych, a za podstawę rocznego odpisu -
dane wykazane w zweryfikowanym sprawozdaniu roczn ym 
po dokonaniu korekt, wymienionych w §§ 14 i 15. Za pod-
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stawę obliczeń kwartalnych przyjmuje się dane od początku 
roku do końca danego kwartału. W celu ustalenia kwot o~d
pisów kwartalnych należy przy obliczaniu zasadniczego i do
datkowego funduszu zakładowego stos ować analogiczną za
sadę oblic zeń jak przy dokonywaniu obliczeń rocznego fun
dus, u zakładowego. 

2. - Przedsięb i orstwo może dokonywać po upływie pierw
szego półrocza i trzeciego kwartalu wypła t zaliczkowych w 
wys::Jkości nie Rrzekraczającej 25% kwoty odpisu na fun
dusz zakładowy za dany okres. V/ypłaty zaliczkowe na na
grody i świadc z enia oraz na zaspokojenie innych potrzeb 
pracowników nie mogą przekraczać kwoty odpowiadającej 

2°/Q osobowego fundus zu płac wykonanego w danym okresie. 

§ 18. 1. W razie gdy rzeczywisty fu ndusz zakładowy 
przedsiębiorstwa za dany rok je st niż szy od utworzone· ·., 
i wypłaconego zaliCL kcwo w poszczególnych kwar ta łac"l 

. funduszu zakładowego, kwoty na dpłacone podlegają potrą
ceniu z funduszu nas tę pnego roku bądż z funduszów następ
nych lat a~ do całkowitego zlikwidowania nadpłaty. 

2. Prze pis ust. 1 stosuje s ię od powiednio, . jeże li w wy
niku bada nia prawidłowości utworzonego funduszu zakłado 

wego zostanie ujawnione, że pr.edsiębiorstwo dokonało od
pisów w kwocie większe j od rzeczywiście przysługującej. 

§ 19. 1. Przedsiębiorstwo, które nie s pełni warunków 
okre ś l onych w ro z porządzeniu i w związk u z tym nie utwo
rzy fundus Lo u zakładowego, może wydatkować na nagrody 

świadczenia dla pracowników kwotę nie przekraczającą 

0,2% funduszu płac. Wydatki te zalicza się na straty przed
s iębior stwa. 

2. Jeże li w następnych okresach 'danego roku przedsię

b iorstwo u tworzy fu ndusz zakładowy, wówczas kwotę wy
datków, o których mowa w ust. l, należy trak t Dwać jako · 
z aliczkową wypłatę z fu ndu szu zakłarloweg o. 

§ 20. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się od powied
nio do działających wed ł ug zasad roz rach unku gospodarcz,,:g o 
zakładów przedsiębi.o r stw. wielozakładi'wych, jeżeli ich urzą

dzenia księgowe pOi.wala ją na ustalenie wyniku gospod,ar
czego. 

2. Kombinaty mogą, na . mocy dećyzji powziętej przez 
Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, t worzyć fundusz 
za kładowy w poszczegó ln ych zakłada c h, jeżeli dla tych za
kładów wprowadzono obowiązek spo rządzania samodzielnych 
bilansów. 

§ 21. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywa
nia na wniosek Ministra Przemysłu Spożywczego ' i Skupu 
zmian w zakwalifikowaniu ::Jrzemysłów do poszc zególnych 
metod obliczania funduszu zakład owego w stosunku do za
kwalifikowania ustalonego w §§ 4, 6, 7, 10 i 11. 

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo
szenili z mocą od dnia 1 stycznia 1966 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. CyrankIewicz 

Załączn i k nr 1 do rozporzą:lzenia Ra
dy Ministrów z dnia 28 stycznia 
1966 r. (poz. 51) . 

. TABELA STAWEK FUNDUSZU ZAKŁADOWEGO ZA PROCENTOWĄ- POPRAWĘ WYNIKU 

Stawka funduszu zakładowego, 

Za pro<:entową pOpDWę wy niku 
wyrażona w procencie funduszu 

płac za każdy jeden procent 
poprawy wyniku 

! ) 

/ -
do 2 procent 0,6 
w granicach od 2,01 do 4 proćent 0,4 
powyżej 4 procent 0,2 

OdpiS--cna fundusz zakładowy nalezy liczyć w sposób składany, tj. oddzielnie dla każdego przedziału w tabeli. 
Wskażniki ponadplanowej poprawy 'wyniku oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zastoso

waniu ogólnie przyjętych zasad zaokrąglania. 

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ra · 
dy Ministrów z dnia 28 stycznia 
1966 r. (poz. 51) . 

TABELA STAWEK FUNDUSZU .ZAKŁADOWEGO ZA POPRAWĘ DYREKTYWNEGO WSKAŹNIKA RENTOWNOSCI 

-

Stawka funduszu zakładowego , 

wyrażona w procencie funduszu 
- Za poprawę dyrektywnego wskażnika rentowności płac za każdy jeden punkt 

poprawy dyrektywnego 
wskażnika rentowności 

'- -
o do 2 punktów 0,8 

w granicach od 2,01 do 4 punktów 0,4 
powyżej 4 punktów 0,2 

1 

Odpis na fundusz zakładowy należy liczyć w sposób składany, tj. oddzielnie dla każdego przedziału w tabe li; przez 
punkt rozumie _ się poprawę o jedność zadanego wskażnika rentowności. . 

Wskaźniki rentowności oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy stosowaniu ogólnie przyję

tych zasad zaokrąglania . 

/ 


