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2. Na cele wymienione w ust. 1 może być przezna.cz.ona 
łączna kwota do wysokości 0,5010 'planowanego osobowego 
funduszu płac· przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem. 

3. O przyznaniu funduszu zakładowego lub o zwiększe
niu odpisów na fundusż zakładowy decyduje Minister Han
dlu Wewnętrznego, a w granicach limitów określonych przez 
Ministra Handlu Wewnętrznego dla poszczególnych central 
lub zjednoczeń: 
l) dyrektor 'właściwej centrali, po zasięgnięciu opinii kole

gium centrali oraz Za-rządu Głównego Związku Zawodo
wego Pracowników Handlu i Spółdzielczości, 

2) dyrektor właściwego zjednoczenia przedsiębiorstw ,obję

tych planem terenowym, po zasięgnięciu opinii kolegium 
zjednoczenia oraz właściwego terenowo ' zarządu okręgo
wego związku zawodowego pracowników handlu i spół
dzielczości. 

§ 10. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje odpisów na fundusz 
zakładowy co kwartał, przyjmując za podstawę obliczenia 
tych odpis6w wynik wykazany w kwa.rtalnych sprawozda
niach finansowych, a za podstawę rocznego odpisu wynik 
ustalOlIlY . w zweryfik'owanym sprawozdaniu rocznym, po do
konaniu k{)rekt wymienionych wart. 6 ustawy oraz w § 8. 
Za podstawę obliczeń kwartalnych przyjmuje się zysk od 
początku roku do końca danego kwarta łu. 

2. Przedsiębiorstwo może dokonywać po upływie ' pierw
szego półrocza i trzeciego kwartału wypłat zaliczkowych 
'w wysokości nie przekraczającej 25% 'kwoty odpisu na fun
dusz zakładowy za dany okres. Wypłaty zaliczkowe na na
grody i świadczenia oraz na zaspokojenie innych potrzeb 
pracowników nie mogą przekraczać kwoty odpowiadającej 
2010 osoQowego funduszu płac wykonanego w danym okresie. 

§ 11. 1. Jeżeli dokonane w ciągu roku wypłaty zalicz
kowe przekraczają sumę funduszu zakładowego na dany r ok, 

kwoty nadpłacone podlegają p'otrąceniu z funduszu następ

nego roku bądź z funduszów następnych lat, aż do całkowi
tego zlikwidowania nadpłaty. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli w wy
niku badania prawidłowości utworzonego funduszu zakłado
wego ujawni się, Że przedsiębiorstwo dokona'·o odgisów w 
kwocie większej niż przysługująca. 

§ 12. 1. Przedsiębiorstwo, które nie spełni warunków 
określonych w rozporządzeniu i w zwiczku z tym nie utwo
rzy funduszu zakładowego, może wydatkować na nagwdy 
i świa.dczenia d!a pracowników kw{)tę nie przekraczającą 

0,2'/0 planowane(T() na dany okres osobowego funduszu pl,c. 
Wydatki te zaI:cza się na straty przedsiębiorstwa. 

2. Jeżeli w .. następnych okresach danego roku przedsię
biorstwo utworzy fundusz zakładowy, kwotę wydatków, 
o których mowa w ust. 1, traktuje się jako zsliczkową wy
płatę z funcL:~2):.I zakładowego. 

§ 13. W przedsiębiorstwach objętych rozporządzeniem 

stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem ich warunków 
działa;nia, przepisy uchwały Rady Ministrów i Centralnej 
Rady Związków Zawodowych z dnia 28 października 1965 r. 
w sprawie zasad p 'odziału funduszu zakładowego przeznaczą
nego na nagrody (Monitor Polski Nr 61, poz. 322) , 

§ 14, Do przeds i ębiorstw objętych niniejszym rozporzą
dzeniem nie stosuje się przepisów rozporządzenia Rady Mi
nistrÓw z dnia 18 lutego 1959 r. ' w sPrawie tworzen.ia fundu
szu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach handlo
wych (Dz. U. z 1959 r. Nr 17, poz. 92 i z 1960 r. Nr 22, 
poz. 127). 

§ 15. Rozporządzen ie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r. 
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z dnia 15 lipca 19'68 r. 

w sprawie ·zasad tryb~ . stosowania niektóry{:h przepisów 'ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych w więzieniach 
i zakładach dla nleletnich. ,. 

Na p'odstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 
1963 r.o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 50, poz. 
2.79) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przepisy ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. 
o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. Nr ' 50, poz. 279), 
zwanej dalej "ustawą", stosuje się w więzieniach, zakładach 
poprawczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wy- . 
chowawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości - w 
zakresie i sposób określony w niniejszym rozporządzeniu. 

2. Przepisy rozporządzenia o stosowaniu ustawy w wię
zieniach i odnoszące się do więźniów dotyczą również aresz
tów śledczych ' oraz osób przebywających w areszcie. 

3. Zakłady poprawcze i wychowawcze oraz schroniska 
dla nieletnich, określone w ust. f, zwane są w dalszych prze
pisach rozpbrządzeni~ "zakładami dla nieletnich". 

§ 2. L W więzieniach i zakładach dla nieletnich obo
wiązki i uprawnienia organów Państwowej Inspekcji Sani
tarnej, określone wart. 2 ust. l, art. · 3 ust. 1, art. 5 ust. l, 
art. 7 ·ust. 1 i 2, art. 13 ust. 2 oraz art. 21 ust. 2 ustawy, 
są wykonywane przez organy więziennej służby zdrowia 
i przez lekarzy zakładów dla nieletnich. 

2. Przy wykonywaniu ' obowiązków i uprawDlen okre
ślonych w ust. 1 organy więziennej słuźby zdrowia i leka
rze zakładów dla nieletnich działają w porozumieniu z wła
ściwymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

§ 3. Przy organizowaniu szczepień ochronnych i badań 
,(art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy) organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej udzielają pomocy na źądanie organów więziennej 
służby zdrowia (lekarzy zakładów dla nieletnich). 

§ 4. 1. Organy więziennej słuźby zdrowia kierują więź
niów chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną"podle
gających przymusowej hospitalizacji, do szpitala (oddziału) 
zakaźneg'o przeznaczonego dla ogółu ludności, o ile niemo
żliwe jest umieszczenie chorego w więziennym szpitalu (od
dziale) zakaźnym, a więźniów podejrzanych o chorobę za
kaźną, podlegających przymusowej izolacji - do specjal
nych pomieszczeń wyznaczonych w porozumieniu z tereno
wymi organami 'Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

2. Lekarze zakładów dla nieletnich kierują wychowan
ków tych zakładów chorych lub podejrzanych o chorobę za
kaźną, podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji, 
do właściwego zakładu opieki zdrowotnej zamkniętej prze
znaczonego dla ogółu ludności. 
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3. Do więźniów i wychowanków zakładów dla nielet
nich przebywających na leczeniu w szpitalu (na oddziale) 
zakaźnym mają zastosowanie przepisy dotyczące o'gółu le
czonych w tym szpitalu (oddziale), z tym źe do decydowania 
o potrzebie wykonania zabiegów zapobiegawczych i leczni
czych oraz 'o wypisaniu po zakończeniu leczenia są właści

wi tylko kierownicy tych 'zakładów. O terminie zamierzone
go wy'pisania więźnia (wychowanka) dyrektor szpitala za
wiad'amia naczelnika więzienia (dyrektora, kierownika za
kładu dla nieletnich). 

§ 5. 1. WięźnioWie oraz wychowankowie zakładów dla 
nieletnich chorzy na chorobę zakaźną, podlegający ' przymu-

" sowemu leczeniu w zakładach. opieki zdrQwotnej otwartej, 
· są leczeni w ambulatoriach ' więzień 1 ' 7:a-kładów dla nielet
nich. W czasie leczenia powinni oni być odseparowani od 
innych więźniów oraz wychowanków przez umieszczenie w 
oddzielnych pomieszczeniach. 

2. W. razie niemoźności odseparowania w warunkach 
więzienia lub zakładu dla nifiletnich osób, .~ ktÓrych' n'l.o~a ' 
w ust. l, .kieruje się je do właściwych zakładów opiekizdro
wotnej zamkniętej, przeznaczonych dla ogółu ludności. ' 

§ 6. Transport więźnia lub wychowanka zakładu dla 
nieletnich do szpitala (Illiejsca izolacji) dokonywany jest 
środkami kolumny transportu sanitarnegó. 

§ 7. 1. Więźni.owie ( wychowankowie zakładów dla nie
letnich, wyznaczeni do prac wymagających bezpośredniego 
stykania się z artykułami źywności, podlegają badaniom na 
nos icielstwo przed przystąpieniem do wykonania tych prac. 

2. Więźniowie (wychowankowie), u których stwierdzo
no nosicielstwo lub podejrzenie o :nGsicielstwo zarazków cho~ 
roby zakaźnej, powinni być niezwłocznie odsunięci Gd zaj!')ć 

zabronionych nosicielom lub podejrzanym o nosicielstwo. 
Decyzję w tym zakresie podejmuje naczelnik więzienia (dy
rektor, kierownik zakładu dla nieletnich). 

§ 8. W razie stwierdzenia w więzieniu bądź zakładzie 
dla nieletnich zaniedbań w zakresie higieniczno-sanitarnym, 
stwarzających niebezpieczeństwo szerzenia się choroby za
kaźnej, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i więzien

nej słuźby zdrowia (lekarze zakładów dla nieletnich)zwra-, 
cają się do naczelnika więzienia (dyrektora, kierownika za
kładu dla nieletnich) o niezwłoczne usunięcie stwierdzooych 
zaniedbań. 

. § 9. 1. W razie wystąpienia choroby zakaźnej w wię
zieniu naczelnik centralnego więzienia na wniosek woje
wódzkiego inspektora ,sanitarriego ,(inspektora sanitarnego, 
dla miasta wyłączonego z województwa) bądź wojewódzkie-

. gohlS,pęktora więzi~nnej s,!uźby zdrowia - w.ydaje żarz,ą
. dzenia, mająte'; na ' celuzapobie"Zenie epidemii. , 

2. W razie wystąpienia w więzieniu zakaźnej cho.roby 
odzwierzęcej zarządzenia, o których mowa w ust . . 1, mogą 
być w'ydawane również na wniosek wojewódzkiego lekarza 
weterynarii. 

3. Prze,pisy'ust 1 i 2- stosuje się odpowiednio do zakła
dów dla nieletnich. 

§ 10. ' Więzienna słuźba zdrowia jest obowiązana do 
współpracy z!,! słuźbą zdr,owia Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaź
nych w więzieniach. Współpraca ta powinna polegać' w 
szczególności na wzajemnej wymianiil informacji dotyczą
cych ognisk bądź sporadycznych zachorowań na choroby za
kaźne w środowisku funkcjonariuszy i pracowników Słuźby 

'Więziennej oraz więŹJ1iów. . 
§ 11. W więzieniach i zakładach dla nieletnich nie ma

ją zastosowania przepisy art. 2 ust. 4, art. 7 ust. 3-5, art. 8 
ust. 2-8, art. 9 .zdanie drugie, art. 10,art. 12, aft. 13 ust. 3, 
art. 14-19 oraz art. 22 ust. 1 us'tawy. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dnjem eglo
szenia. 
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. rz dnia 18 Hpca .1968 r. 
;: .-

w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim. .. .' ': 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o do
konywaniu zmian podziału administracyjnego' Państwa (Dz: U. 
Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W woje~ództwie warszawskim wyłącza się: 

'1) z gromady Pęczki-Kozłowo w powiecie ciechanowskim 
kolonię 'Wyderka i włącza się ją do gwmady Czernice 
Borowe w powiecie przasnyskimi 

2) z gromady Groszki Nowe w :powiecie mifl.<;kim wieś Ry
czyca i włącza się ją do gromady Bojmie w powiecie 
sJedleckimi 

3) z gromady Serock w powiecie nowodworskim wieś Po
lPielarze i włącza się ją do gromady Kullgów w powiecie 
wołomińskimi 

4) z gromady Suchcice w powiecie ostrołęckim wieś Ro
sosz I włącza si~ ją do , gromady Wąsewo w powiecie 
ostrowski~; 

5) z gromady Kuligów w powiecie wołomińskim część ob
szaru wsi Arciechów o powier~chni 16,24 ha i włącza 
się ją do gromady Setock w powiecie nowodworskim; 
lilowa granica powiatów wołomińskiego l nowodwor
skiego na tym odcinku biegnie środkiem kory ta ' 'rzeki 
Bugi 

6) z gromady Rytele-bIechny w powiecie sokołowskim: 
część obszaru wsi Grodzickie o powierzchni 76 ha i włą
cza się ją do gromady Zuzela w powiecie ostwwskim;' 
lilowa granica pOWiatów sokołowskiego iostrowski-egQ 
na odcinku wsi Grodzickie biegnie środkiem koryta rze
ki Bug. 

~ 2. Wykonanie I'ozporządzenia porucza ' się Prezesowi 
Rady Ministrów. . .. . .. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1969 r. 

Prezes Rady Ministrów::· J! Cyrankiewicz 


