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§ 3. 1. Jeżeli przedsiębiorstwo osiągnie w danym roku 
wynik finansowy z całokształtu dzialalności gospodarczej 
równy wielkoŚci dyrektywnej kwoty zysku, tworzy fundusz 
zakładowy w wysokości SOfo planowanego os~bowego fundu
szu płac. 

2. W razie nieosiągn'i ęc la przez przedsięb i orstwo dyrek
tywnef kwoty zysku fundusz zakładowy, przypadający za 
wykonanie dyrektyw:nej kwoty zysku w 100010, ulega zmniej
szeniu o: 
, 1)' 2010 za każdy procent pogorszenia ' vi granicach do Su/o, 
~ 2) dalsze 4010 za kaidy procent pogorszenia w granicach od 

SOfo do 10010, 
",3) dalsze 70f0 za każdy procent pogorszenia w granicach od 

10010 do 20010. , 
~t W razie ,pogorszenia dyrektywnej kwoty ,zysku o wię

CElj niż 20 p!,ocent przedsiębiorstwo traci prawo do funduszu 
zakładowego. 

4. Jeżeli przedsiębiors'two osiągnie rzeczywistą kwotęzy

sku wyższą od dyrektywnej, wówczas fundusz zakladowy 
przypadający za osiągnięcie dyrektywnej kwoty zysku ulega 
zwiększeniu w formie udziału' w kwocie zysku wygospoda-

' rowanego ponad kwotę zysk'u dyrektywnego, w wysokości: 
1) SOOfo k.woty zysku pOilad kwotę dyrektywną w przedzia

le do '}!I/o poprawy wyniku, 
2) 2S'o/0 kwoty zysku ponad kwotę dyrektywną w prżedziale 

od 2,1010 do 3010 poprawy wyniku, \ 
3) 10010 kwoty zysku ponad kwotę dyrektywną w przedzia

le ponad 3010 poprawy wyniku. 

S. Zmniejszenie i zwiększenie funduszu zakładowego na
leży obliczać oddzielnie dla każdego przedziału ustalonego 

, w ust. 2 i 4, a następnie kwoty uzyskane w ten sposób do
dawać. 

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje odpisów na fundusz 
zakładowy co kwartał, przyjmując za podsta~ obliczenia 
.tych odpisów odpowiednie dane wynikające z kwartalnych 
sprawozdań finans.owych, a za podstawę rocznego odpisu da
ne wykaza-ne w zweryfikowanym sprawozdaniu rocznym. Za 
podstawę ' obliczeń k.wartalnych przyjmuje się dane od po- , 
czątku roku .do końca danego okresu. W celu ustalenia wYSJ-

, kości kwot odpisów kwartalnych należy porównać wynik 
osiągnięty z wynikiem planowanym na ten okres. 

2. Przedsiębiorstwo może dokonywać po upływie pierw
szego pólro~za i trzeciego kwartalu wypłat zaliczkowych w 
:wysokości nie przekraczającej 2S0/0 kwoty odpisu na fundus'l 
zakładowy za dany okres. Wypłaty zaliczkowe na nagrody 
i świadćzenia oraz ną zaspokojenie innych potrzeb pracow
nikó'w nie mogą przekraczać kwoty odpowiadającej 2010 oso
boweg;? funduszu. płac wy~onanego w danym okresie. 

§ S. 1. Jeżeti rzeczywista kwota zysku nie uzasadnia peł
nej wysokościl\tworzonego i wypłaconego funduszu zaklado
wego za I pÓlrocze oraz za III kwartał, kwoty nadp1acone 
podlegają potrąceniu z funduszu następnego roku bądź z fun
duszów następnych lat - aż do całkowitego, zlikwidowan 'a 
nadpłaty. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje s ię odpowi€dnio, jeże li w wy
niku badania prawidłowości utworzonego funduszu zakład o
wego zostanie ujawnione, że przedsiębiorstwo . dokona ło od· 
pisów w kwocie większej od rzeczywiście przysługującej. 

§ 6. Jeżeli przedsiębiorstwo nie spełni warunków okre
ślonych w rozporządzeniu i w zwiąZKU z tym ·nie utworzy 
funduszu zakładowego, może wydatkować na nagrody i świad· . 

. czenia dla pracowników kwo tę nie przekraczającą 0,'),0/0 pla-
nowanego na dany okres osobowego funduszu płac. Wydatki , 
te zalicza . się na stra-ty przedsiębiorstwa. , 

§ 7. Szczegółowe zasady podziału nagród z funduszu za
kładowego ok'reśli zakładowy regulamin wydany przez dy
rektora przedsiębiorstwa, w uzgodnieniu z zarządem okręgo 

. wym właściwego związku zawodowego, zatwierdzony przez 
Konferencję Samorządu Robotniczego PLL "LOT". 

§ 8. Traci moc uchwała 'nr 118 Rady Ministrów z dnia 
25 marca 1961 r. o rozciągnięciu przepi~ów uchwały nr 84 
Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowa
nia wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niek tó
rych państwowych jednostkach ,organizacyjnych na inne jed
nostki organizacyjne (Monitor Polski Nr 28, poz. 132). 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 
,1972 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. M. JagieJski 
Wiceprezes Rady Ministrów 
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. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 grudnia 1971 r. 

w sprawIe :zmiany granic miast Chełmno, Nakło nad Notecią I Przedecz w województwie bydgoskim. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 19S0 'r. 
O dokonywanfu zmia·n podziału administracyjnego Państwa 
(Dz. ,U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W województwie bydgoskim wyłącza się: 
,1) z gromady Dolne Wymiary w powiecie chełmińskim 

tereny o powierzchni ogólnej 69,68 ha i włącza się je 
do miasta Chełmna w tymże powiecie, 

2) z gromady Przedecz w powiecie włocławskim tereny . 
o powierzchni ogólnej 179,12 ha i włącza się je do miasta 
Przedcza w tymże powiecie, . . 

3) z miasta Przedcza w powiecie włocławskim tereny o po
wierzchni ogólnej 41,46 hai włącza się je do gromady 
Przedecz w tymże powiecie, 

' 4) z gromady Nakło nad Notecią część terenów osady Za
notecie o powierzchni ogółnej 16,89 ha i włącza się je 
do miasta Nakło nad Notecią. 

§ 2. Szczegółowego ~kreślenia granic miast wymienio
nych w _§ I pkt 1- 4 dokona w drodze zarządzenia Prezy
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Zarzą
dzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urżędowym Wo
jewódzk'iej Rady Narodowej . 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1, stycz
nia 1972 r. 

Prezes Rady Ministrów: p! Jaroszew icz 
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