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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 maja "1972 r. 

w sprawie szczeg6łowego zakresu l trybu działania oraz składu Państwowej Rady GospodjlTki MatedaJowej. 

Na pcdstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 marca 
1972 r. c utwcrze,niu Państwcwej Rady Gcspcdarki Materia
lcwej (Dz. U. Nr 11, poz~ 84) ustala się; Co' następuje: 

' """ Rozdział 1 

Zakrel działania. 

§"l. Do zakresu działania PaństwO'wej Rady Gcspodarkl 
Materiałcwej, zwa,nej da,lej "Radą", należą sprawy: 

1) efektywnego wykcrzystania surO'wc6w 1 mat:riał6w, 

2) organizacji zaopatrzeni.a ,w surcwce l materiały oraz 
. obrctu artykuł~mi zaDpatrzenia materiałO'wO'-tecimicz-

negc, 

3) gospodarld z8:pcasam1, .' 

4) gos,podarki opakowaniami, 

5), gospcdaxłkl maga'Zynowej, 

, 6) gospodarkI sur,owcaml wt6rnyml żela'2:a, stall, metali nie
żela'Zllyoch oraz niemetalicznymJ surcwcaml , wt6rnymJ, 
Zwanymi dalej "surowcami wt6rnymi", jak również go
.podark.i matemałami odpadcwyml l niepełncwartościo-
wyml, ' 

y) tworzenia retzerw państwowych surowców, paliw, ma
teriał6w przemysłcwych oraz attykuł6w konsumpcyjnych 
1 gcspoda.rowania nimi. 

!§ 2. DO' zadań Rady należy w szczególności: 

:t) w dz,iedz>inle efektywnegO' wykorzystania materiałów: 

a) ustalanie zasad opracowywania l· prawidłO'wego sto
sowanfa norm l normatyw6w zużycia materiałów, 

b) dokonywanie analiz materiałochłonności pr04ukcjl 
oraz cpracowywanię projektów kompleksowych pro
gramów obniżenia zużycia wybranych, pcdstawowych 
surowców i materiałów; a także inicjcwanie I opinio
wanie resortowych prcgramów obniżania materiałO'

chłO'nncści, 

c) oddziaływanie w kierunku efektywnego wykorzysta
nia SUrowców I materiałów oraz ekonomicznie uza
sadnlonej- ich substytucji, 

2) w dziedzinie organizacJi ' zacpatrzenia w surO'wce i ma
teriały oraz obrO'tu artykułami' zaopatrzenia materiało-
wo-techniCznego: -
a) ustalanie zasad organlz-acji I funkcjoncwania systemu 

zaDpatrzenia w surowce i mCi'teriały l obrotu artyku
łami zaopatrzenia materiałO'wO'-te~hniCzńego, 

b) opracowywanie projektówprzepis6w prawnych dO'ty
czących obrO'tu artykułami ,iaopatrzenia materiałO'wO'-
technic1'ne~o, . . 

c) ustalanie ' metcd analizy potrzeb I kształtO'wania po-
. pyt u na artykuły ' zaDpatrzenia materiałowO'-technicz- . 

nego; 

d) ustalanie w porozumieniu z zainteresowanymi minl
sterstwamii urzędami centralnymi sieci specjalistycz
nych i _ wielobranżowych placówek handlu hurtowego 
.j detalicznego artykułami zaopatrzenia materiałowo
technicznegO' oraz kierunków rO'zwO'ju tej sieci, 

e) ustalanie zasad organizacji I techniki oraz podstaw 
ekonomicznych funkcjonowania hurtO'wego i detalicz
nego handlu artykułami zaopatrzenia materiałowo
technicznego, ,przy wykorzystaniu w tym zakresie 
elektrO'nicznej techniki obliczeniowej; 

3) w dziediinie gospodarki zapasami: . 
a) ustalanie zasad opracowywania I prawidłO'wego sto

'sowania norni zapasów, 
h) opracowywanie ' analiz struktury I przyrostu zapasów 

-w gospodarce narodowej oraz wniosków zmierzają
cych do usprawnienią gospodarki zapasami, _ 

eJ' przygO'towywanie prO'gramów W zakresie ograniczania 
przyrostu, pO'prawy 'struktury i rożmieszczenia ' żapa-

~6~ . 
d) (opracowywanie metod ekonomicznego oddZIaływania 

na ks~tałtowanie się wielkości, struktury Lrozmiesz
czenia u 'pasów, 

e) ustalenie-zasad i prowadzl!tlie ' bieżącej analizy i kO'n
troli zagospodarowywania zbędnych i nadmiernych 
zapasów, 

f) koordynowanie prac nad ustalaniem, norm ubytków 
'naturalnych; 

4) w -dziedzinie gO'spodarkimagazynowej: 
a) , ustalanie zasad I wytycznych projektowania, ro!!

mieszczania i budowy magazynów oraz mechanizacji 
prac magazynowych w powiązaniu z transportem we~ 
wnętrznym i zewnętrznym, opartym na jednO'stkach 
ładunkowych, 

b) ustalanie zasad _ ewidencji, wykJ>rzystania l kontroli 
eksploatacji magazynów, 

c) koordynowanie rocznych l wieloletnich plan6w in- · 
westycyjnych w zakresie budowy l rekonstrukcji ma
gazynów w jednostkach obrotu środkami prO'dukcji 
oraz kontrola realizacji tych planów, . 

d) tworzenie, rozbudO'wywanie i prcwadzenie podpO'rząd
kO'Wane!j Ra'dzje siec,i magazynów usługowych i pl a
cówek wielobranżowego handlu śro~~ami ' produkcji, 

e) opiniowanie planów produkcji oraz Impcr~u urządzeń 
4 sprzętu magazynO'wego, w tym środków transportu 
wewnętrznego; 

5) w ' dziedzinie gO'spodarkj O'pakówaniami: 
·a) opracO'wywa,nie kompleksowych prO'gramów rozwO'ju 

produkcji i stosowania Dpakowań, inicjO'wanie wprO'
wadzania nowoczesnych technologii prO'dukcjl opako
wań i techniki pakowania O'raz usprawniania organi
zacjiprzemysłu . opakqwaniowegQ, prowadzenie dzia
łalności produkcYjn.o-dQświadczalnej, 

b) opracowywanie kierunków rozwoju pO'szczególnych 
branż przemysłu O'pakO'waniO'wego I związanych z tym 
inwestycji; 
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c) ustalanie wytycznych stosowania określonych typów 
opakowań, tworzyw opakowaniowych i metod pakooor 
wania oraż wytyczn}[ch w zakresie. gospodarki opa
kowaniami, zwłasuza ich skupu, rotacji i ~ renowacji 
oraz usprawniania obrotu opakowaniami, 

d) opiniowanie projektów planów inwestycji, planów 
produkcji i importu ' materiałów opakowaniowych, 
opakowań oraz maszyn i urządzeń do produkcji opa
kowań i pakowania, 

e) opiniowanie bilansów opakowań i materiałów opako
waniowych oraz opracowywanie bilansów komplekso
wych z uwzględnieniem substytucji, 

f) określanie kryteriów ' jakościowych materiałów opa
kowąniowyth i opakowań oraz opracowywanie ' t opI
niowanie programów normalizacji opakowań; , .-

6) w .dziedzlnie gospodarki surowcami wtórnymi, materia
łami odpadowymi I -niepełnowartościowymi: 
a) ustalanie zbiorczych rocznych i wieloletnich planów 

pozysku I zagospodarowania surowców wtórnych, 
materiałów odpadowych I niepelnowarŁościowych 

oraz kontrola realizacji tych plaJIlów, 
b) ustalanie zasad obr,otu l organizacji oraz waru,nków 

ekonomicznych i · finansowych ,zagospodarowywania 
surowców wtórnych,!Dateriałów odpadowych .i nie-
pełnowartościowych, . 

. c) inleJowa.nie i nadzór nad ' przetwórstwem surowców 
wtórnych, materiałów odpadowych i niepełnowartoś
ciowych; . 

7) w dz:iedzinie gospodarkJ' rezerwami państwowymi: 
a) opracowywanie zasad organizB(;yJnych tworzenia -re

zerw państwowych I gospodarowania nimi oraz pro
wadzenie amiliz I kontroli przestrzegania tych zasad, 

b) opracowywanie, w porozumieniu z zainteresowany~i 
ministrami, projektów planów rezerw państwowych 
surowców, . paliw, materiałów przemysłowych oraz 
artykułów konsumpc~jnych, ' 

c) realiz.owanie polityki lokalizacji rezerw, o których 
mowa pod lit. b), ' 

d) ustala-pje zasad przechowywania . rezerw, o których 
. mowa pOd lit. b), ustalanie norm ubytków związa
nych z przechowywaniem tych rezerw oraz zasad 

. / spisywania niez,awinionych niedoborów i szkód. 

Szczegółowe zasady tworzenia rezerw pańs'twowych i gospo
darowanianimi, jak również tryb współpracy w tym zakre- . 

/' 

sie z innymi organami, Instytucjami I przedsiębiorstwami 

gospodarki uspołeczp.iónej regulują odrębne przepisy. 

, § 3. 1. Rada prowadzi bieżącą analizę zatOpatrzenia ma-
- teriałowo-technicznego gospodarki narodowej i przedstawia 

w tym zakresie informacje l wnioski Prezesowi Rady Mini
strów oraa: zainteresowanym na.czelnym l centralnyin orga
nom administracji państwowej; -' 

. 2. Prz;wcJniczący Rady dokonuje w porozumieniu z zą
interesowanymi ministrami (kierownikami urżędów centraf
nych) ustaleń mających na celu usunięcie 'istotnych zakłó

. ceń i nIepra>widłowości w gospodarce materiałowej, 

'4. 1. Rada prowadzi kontrolę i ' analizę działalności 
uspołecznionych jednostek organizacyjnych w wybranych, 
istotnych zagadnieniach należących do jeJ zakresu działa
nia. Kontrolę tę wykonuje Rada przy pomocy własnego apa
ratu wykonawczego, jak również przy wykorzystaniu, w po
rozumieniu z właściwymi ministrami, organów kontroli in
nych jednostek organizacyjnych adminiśtracji państwowej. 

J 

2. - Organy kontroli (ust. 1) mają prawo wstępu do 
wszystkich uspołeczni cnych zakładów pracy i do wglądu w 
czynności związane z zakresem działania Rady. 

3. Kierownik jednostki kontrolowanej obowiązany jest 
, zapewnić - w miarę możliwości - środki l warun.ki · nie
zbędne" do sprawnego wykonania czynności kontrolnych 
i udzielić żądanych informacji. 

, ",,' 

4. Z przeprowadzonej kontroli po.winien być sporządzo- ; 
ny protokół podpisany prze.z organ kontroU i kiercwnika 

. jednostki kontrolowanej. 

5. W razie stwierdzenia podczas kontroli rażącego uchy
bienia w zakresie gospodarki materiałowej organ kontroli 
powInien zwrócić się do kierownika jednostki ' kootrolowanej 
o wydanie zarządzeń · ' mających na celu usunięcie uchybień, 
zawiadamiająco tym jednostkę nadrzędną nad jednostką 
kontrolowaną· 

6. Uprawnienia Rady określone w ust. 1-5 nie dotyczą 
jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony 
Narodowej i Spraw Wewnętrznych. 

§ 5. l. Rada prowadzi or.az inicjuje l koordynuje w po
rozumieniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech
niki oraz właściwYll1;i ministrami prace naukowtO-badawcze 
należące do jej zakresu' działania. ' 

2. Rada prowadzi działalność popula>ryza'Cyjno-informa
cyjną w sprawach należących do jej zakresu działania , 

, 3. Rada organizuje i komdynuje doskonalenie kadr w 
zagadnieniach na,Jeżących do jej zakresu działania oraz opi
niuje i przedstawia właściwym orgllnom wnioski ' dotycząSe 
systemu płac i premi·owania służb zaopatrzenia i zbytu oraz 
handlu środkanti produkcj'!. 

'§ 6. Ra_da pwwadzi i koordynuje współpracę $OSpbdar
czą i naukowo-technicz.ną z zagranicą ,w sprawach ' należą
cych do zakresu działania Rady. 

Rozdział 2 

Skład Rady I tryb jej działania. 

§ 7. 1. W skład Rady wchodzą: Przewodniczący, za
stępcy Przewodniczącego oraz członkowie . 

2. Przewodniczącego Rady powołuje Prezes Rady Mihi~ 
. strów. 

3: Zastępców P~ewodniczącego oraz członków Rady 
powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczą
cego. 

4. Członkami Rady są przedstawiciele 'Komisji Planowa
nia przy Radzie. Ministrów, Ministrów Finansów, Budcw
nictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Górnictwa ' 
i Energetyki, Leśnictwa i Przemysłubrzewnego, Przemysłu 
(:1ężkiego, Przemysłu Chemicznego~ Przemysłu Lekkiego, 
Przemysłu Mp.szynowego, Przemysłu Spożywczego ,i Skupu, 
Rolniclwa, Handlu Wewnętrznego i Usług, Komunikacji, Ze~ 
glugi, Nauki, Sikolnictwa Wyższego. I Techniki, Obrony Na
rodowej oraz Polskiego Komitetu Normalizacji I Miar I Głów
nego Urzędu Statystycznego, W skład członków Rady mogą 
być również powołani przez Prezesa Rady ' MinistrÓw na 
wniosek Przewodniczącego przedstawiCiele" 'innyćhministrów ' 
I urzędów centralnych, I'tzedstawiciele nauki f 'lethniki ora:z 
przedstawiciele o'rganizacji społecznych. 

". .' -

§ 8., Statut Rady, uchwalony .pr:Z,ez R~dę Ministrów, 
określi zakres i tryb' pracy Rady, jeJ PrzewodniezącęgO i za-
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, stępców Przewodniczącego, organizację i zasady prą.cy apa· 
ratu' wykonawczego Rady, jak również jednostki organiza· 
cyjne podległe Radzie. 

§ 9. , Dla realiz,acji określonych zadań Rady Przewodni· 
czący Rady może powoływać komisje I zespoły , problemo
we, określając Ich skład osobowy, zakres i tryb dż'iałania. 

§ 10. Radzie mogą być podporządkowane przedsiębior
stwa ł inne jednostki organizacyjne z zakresu działa'nia 
Rady. 

§ 11. 1. Rada i jej Przewodniczący współdziałają z mi
nistrami, kierownikami urzędów centralnych, prezydiami rad 
narodowych stopnia wojewódzkiego oraz z zarządami cen· 

_tralny,ph związków spółdzielni w sprawach należących do ~a
kres.u dna/ania Rady. 

2: Ministro:w'ie, kierownicy ,urzędów centralnych oraz 
za,rządy ce,ntralnych, związków spółdzielni przedkładają 

Przewodniczącemu Rady informacje z realizacji zadańzwią.,r 
zanych z zakresem działamia Rady. -( " , 

Poz. 170 I 171, 

§ 12. 1. Przewidziane w obowiązujących , pq:episacłi 
uprawnienia naczelnych i centralnych organów administracji 
państwowej z zakresu działania Rady przechodzą odpowied
nio na Radę i jej Przewodniczącego. 

2. Przewodniczący Rady ustali w porozumieniu z właści
wymi naczelnymi i centralnymi organami administracji pań
stwowej, które przepisy wymagają zmian w związku z okreś
lonym w niniejszym rozporządzeniu zakresem działania 
Rady. 

3. Do czasu wydania nowych > przepisów z zakresu nale
żącego do R,-ady obo:w'iązują przepisy dotychczasowe. 

§ 13. Mip.ister Finansów dokona przesunięć w budżecie 
Państwa wynikających z utworzenia Rady i ustalonego dla 
niej zakresu działania. ' 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z' dniem ogłosze-
n:ia. 

l'r~zes Rady Ministrów,: p! Jaroszewicz 
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, ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 czerwca '1972 r. / 

W sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Oświaty I Wychowania. 

Na podstawie ~1It. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 marca 
1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Oświaty > i Wychowa
nia(Dz. U. Nr 11, poz. 71) zarządza się; co następuje: 

§ 1. 1. Do zakresu działania Ministra Oświaty i Wy· 
chowania należy ustalanie zasad, organizowanie i kierowanie 

,oraz nadzo.~owanie: . . 
l} kształcenia i wychowania socjalistycznegodzied i mło

dzieży w tamach jednolitego systemu edukacji narodo
wej, 

2} opieki wychowawczej i pomocy socjalnej dla dzieci 
i uczącej się młodzieży, 

3} kształcenia i wychowania dzieci upośledzonych Jizycznie 
lub psychicznie oraz resocjalizacji młodzieży nie przy· 
stosowanej społecznie, 

4) kształcenia, dokształcania i doskonalenia pra,cowników 
. na poziomie szkoły średniej, 

5) . ustawicznego kształcenia d'oroslych, 
6} planowania oświaty i wychowania oraz bazy materialnej 

i nakładów finansowych. 
2. Ponadto do zakresu działania Ministra Oświaty i Wy

chowania należy wytyczanie polityki kształcenia, doskonale
nia, zatrudnia,nia oraz sprawy socjalne nauczycieli. 

§ 2. W szczególności do zakresu działania Ministra 
'Oświaty i Wychowa,nia należy: 
, l) w za,kresie kształcenia i wychowania dzieci i 1llłodzieży: 

al ustalanie zasad I form wychowania w przedszkolach 
t innyćh placówkach wychowania przedszkolnego, za. 
sad kształcenia i wychowania :w szkołach podstawo. 
wych, średnich ogólnokształcących i zawodowych ' 
wszystkich stopni, 

b}. ustalanie planów i. programów nauczania' i wychowa
;, niaw, szkoła5=h, placówkach ośWiatowych, wychowa w
, czychi, opjekUl1czo-wychowawczyCh, 

!=') ustaJanie" nornenklatury ' zawodów specjalności 
kształcenia uczniów, ' 

d) zatwierdzanie podręcznikÓw,ks.iążek: pomocniczych, 
. skryptów , dla ' uczniów i nauczycieli, czasopism oraz 
programów oświalowychradia; telewizji i filmu, . 

el programowanie i zatwierdzanie wzorów pomocy . nau
kowych i specjalistycznego sprzętu wyposażenia 

szkolnego ora.z normza,opatrzenia szkół w pomoce 
'naukowe, ' 

f) ~ontrola realizacji obowiązku szkolnego, 
g) organizowanie > badań naukowych w zakresie nowo

czesnych treści, metod, form 1 środków nauczania we 
wszystkich stopniach szkół oraz wymiany doświad
czeń w tym zakresie z zagranicą, 

h} ustalanie zasad i form powszechnegoporadn.ictwa 
wychowawczego i zawodowego dla dzieci i młodzie
ży szkolnej, 

i} ustalanie zasad przyjęć dzieci i młodzieży do wszyst
kich typów szkół i ianych placówek oświatowych, 
wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych, 

j) ol<reśl1mie, na podstawie ustalonego przez KomIsję 
Planowania przy Radzie Ministrów zapotrzebowania 
na kadry kwalifikowane, limitów przyjęć uczniów 
według typów szkół I kierunków kształcenia, 

k) ustalanie zasad tworzenia sieci szkół i placówek 
oświatowych, wychowawczych i opiekuńczo-wycho-
wawczych, > 

l) ustalanie zasad organ.lzacji wszelkich typów szkół 
ł innych placówek oświatowych, biblio1ek szkolnych 
i pedagogicznych, 

ł) udzielanie zezwoleń na prowadzenie niepaństwowych 
szkół li innych placówek oświatowych, wychowaw
czych i opiekuńczo-wychowawczych orazsprawow,a
nie nad nimi nadzoru, 

m) ustalanie zasad, treści t form organizacji zajęć poza
lekcyjnych i pozaszkolnych, 

n) ustalanie systeniuopieki nad młodzieżą szczególnie 
uzdolnioną; , 

2) w zakresieopiekiwychowawczej i pomocy socjalnej dla 
dzied i uczącej się młodzieży: 
a) ustalanie zasad i form wychowania dzieci w rodzi-

" , nach zastępczych, opiekuńczYCłl i rOclzinnych domacl~ ' 

.. 




