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DziennIk Ustaw Nr 14 '157 Poz; 87 i 88 
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.technologicznych stosowanych d'o, .pwdukcji ,maszyn 4) zwiększenie udziału przemysłu elektromaszynowego w 
(w tym przy obróbce cleplnej;, oor60ce powlerzchmu- rozwijaniu , st'0sunk:óW' gospodarczych PRL z zagranicą, 
wej, powłokach lakierniczych" wlrans'poI<;,ie ,Jechnolo- , ' a w szczególnoścI w rozwoju ekonomicznie uzasadmo-
gicznym, magazynowaniu)', narzędzI, elektronarzędzi, ' " .. n ych nowocżesnych lorm' ' rrti ędtynarodowej współpra-
maszyn i urządzeii ' dla " przemysłu ' włókienniczego cy, ' kooperacji p r zemysłowe j, specjalizacji produkcji 
i , 'urządzeń do obróbki włókien sztuczriych,precyzy j- oraz obrotów towarami i usl,uga mi. 

nych elementów masżyn na potrzeby przemysłu ma- § 3. Minister Przem ysłu Maszynowego wykonując Zek 

szynowego (w tym: ło żysk tocznych, elementów hy~ dania określone w § l i 2: 
drauliki, elementów pneumatyki), aparatury elektrycz-

h 1) 'wytycza kierunki rozwoJ' u ' l' koord y nuJ'e całokszta łt nej niskieg-o napięcia, silników elektrycznych małyc 
i średnich, przewodów na wojowych, kabli teletechmcl- działalności resortu przemysłu maszy nowego, 
nych, akumulatorów i baterii , 2) ws półdz iała przy tworzeniu programów , rozwoju spo-

ł ec zno-g ospodarczego kr'a ju i narodowych planów spo-
2) sprzętu elektronicznego rynkowego i profesjonalnego, łeczno-gos p.oc;la rczy ch ora z opracowuje programy, pro-

Illate~iałów i podzespołów elektronicznych, żróde' ł świa- 'kt pl no' g d c ch " lany rozwoJ' u res " rtu Je y a w ospo ar zy I p v , 
tła, opraw oświetleniowych, osprzę tu eleklrotechmcz-
nego, sprzętu optycznego i med ycznego, urządzeń do 3) prowadzi badania w celu kształtowan i a zapotrzebowa-, 
automatyczn~go przetw arzania informacji, automatyki nia społecznego na wyroby i usługi przemysłu maszy-
i aparatury kontrolno-pomIarowej, nowego, ustala wyroby preferowane oraz planuje i or

ganizuje działalność przemysłową 'i usługową w tym 
3) sprzętu zmechanizowaneg'o gospodarstwa domowego, zakresie, 

urządzeń chłod,nictwa domowego, pralek automatycz- 4) ustala plany prac naukowo-badawczych i postępu 
nych, kuchni gazowych i elektrycznych, sprzętu grzej- technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zada ń 
nego, drobnego sprzę tu do wyposażenia gospodarstwa 'wynikających z programów rządowy ch i problemów 
domowego oraz sprzętu turystycznego irekreacy jnego, węzłowych, wdrożeń nowych procesów technologicz-
rowerów, motorowerów i motocykli, nych i metod wytwarzania, nowych uruchomień pr o-

4) samochodów osobowych, samochodów ~iężarowych, dukcji, normalizacj i, typizacji i unifikacji wyrobów, 
autobusów, samolotów, helikopterów i Sprtętu lotni- części i podze5polów, 
czego, maszyn do robót ziemńych, budOWl anych i dro- 5) podejmuje działania organizącyjno-techniczne zmierził-
g,owych oraz żurawi i silników wysokoprężnych jące do usprawnienia struktur organizacyjnych przez 

oraz sprawy usług motoryzacyjnych dla ludności. tworzeniezihtegrowanych organizacji gospodarczych, 
6) organizuje i upowszechnia stos6wanie systemów inior-

§ 2. Do zakresu dZiałania Ministra Przemysłu Maszy- matycznych w resorcie, 
nowego w sprawach objętych jego właściwością w szcze- 7) koor'dynuje i nadzoruje działalność resortowych jed-
gólności należy: b 

nostek organizacyjnych handlu zagranicznego, o rotu 
1) zaspokajanie zapotrżebowania społecznego na wy twa- towarowego i usług, 

rzane wyroby i usługi, zgodnie z programami rozwoju 8) nadzoruje działalność podporządkowanych jednostek 
i narodowymi planami społeczno-gospodarczymi, organizacyjnych, 

2) tworzenie nowoczesnej bazy naukowo-technicznej, pro- § 4, Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dn ia 
dukcyjnej, projektowo-inwestycyjnej i handlowo-usłu- 21 listopada 1967 r. w sprawie zakresu działania Ministra 
gowej w celu przyspieszenia' rozwoj u gospodarki naro~ Przemysłu Maszynowego (Dz, U. Nr 43, poz. 217). 
dowej, I l 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem og 0-

3) zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i l'ligieny pracy szenia. 
oraz warunków socja lno-bytowych załóg, Prezes Rady Ministr6w: P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE . RADY MINISTRÓW 

z ' dnia 31 marca 1976 r. 

w sprawie, s!lczególowe.go ,zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej. 

Nfl podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z d'Qia 27 marca 
1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra GospodiH-ki Materia- ' 
łowej (Dz. U. Nr 12, ,poz. 71) zarządla się, co następu je: 

§ 1. 1. Do zakresu działania Ministra Gos.p~darki Ma
teriałowej należą sprawy : 

1) efektywnego wykorzystania zasobów surowcowych 
i materiałowych ,oraz paliw i energii, 

2) gospodarki meta'licznym'i j niemetalicznymi surowcami 
. Jptór·nymi, j ęk r6wnię± ~()spodilrkr oQ.pado:Wymi i nie
pełnowaIlościowymi surowcami r niateIialami, 

3) ,organizacji i funkcjonowania zaopatrzenia w surowce 
i , materiały oraz w paliwa i energię, 

4) ,organizacji I funkcjon-owania obrotu artykułami zao pa
trzenia materiałowo-technicznego, 

5) gospodarki zapasami, 

6) tworzenia rezerw państwowych i gospodarczych paliw, 
suro wców, materi,ałów , prz,emyslowych i konsumpcyj
nych oraz ' gospoda rowanian,mi, 

:. 

7) gospodarki .magazyno-wej, 
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8) gospodarki opakowaniami, 
9) kontroli gospodarki materiałowEj. 

2. W szczególności do zakr.esu .działania Ministra Gr,><
spodarki Materialoowej ' należy: , 

l) opracowywanie projektów kompleksowych programów 
' ooniżenia zużycia podstawowych surowców, materia

łów, paliw i energi'i, inicjowanie opracowania i opinio
wanie resortowych programów obniżania materiał.o

chłonności oraz przedsięwzięć mających na celu po
prawę efektywnego wykorzystania surowców, materIa-
łów, paliw i energii, ' , 

2) ustalanie zasad rac jonalne j gospodarki materia łnwej 

opartej na nowoczesnych rozwiązaniach projekt,owych, 
konstrul<.cyjnych , i technologicznych- w powiązaniu 
z normalizacją, rozwijaniem substytucji surowców 
i materialów oraz poprawą j akości , 

3) ustalanie zasad opracowywania i stosowania norm 
i normatywów zużyCia materiałów, 

4) ustalanie wytycznych do opracowania resortowych 
i kompleksowych programów i przedsięwzięć mających 
na celu maksymalne zagospodarowanie wybranych su
r owców wtórnych, materiałów odpadowych i niepełno
wartościowych, 

5) us talanie rocznych i wieloletnich zadań skupu i zago
, spodarowania sy.rowców wtórnych, 

6) opracowywa nie i opiniowanie bilansów materiałowych 
w zakresie określonym odrębnymi prżepisami, 

7) ustalanie zasad orgąnizacji , 'i funkejonowania systemu 
zaopatrzenia w suro'wce i materiały Qraz obrotu arty
kułami za opatrzenia materiałowo-technicznego, 'a także 
opiniowanie kierunków rozwoju sieci handlu środkami 
produkcji, 

8) opracowywanie proj ektów przepisów prawnych doty; 
, czących funkcjonowania obrotu środkami produkcji, 

9) us ta lanie zasad opracowywania i stosowania n0rm za
p ll. sów oraz opracowywanie programów ograniczenia 
przyrostu, poprawy struktury i rozmieszczenia zapa
sów, 

10) ustala nie zasad zagospodarowania zbędnych i nadmier- ' 
-nych zapasów oraz rozwijanie ,handlu tymi zapasami, 

11) ustalanie zasad i wytycznych projektowania, rozmiesz
czania, budowy j' wykorzystywania magazynów oraz 
mechan izacji prac magazynowych i formowania jedno
s tek ładunkowych, 

12) koord ynowani e rocznych i wieloletnich planów inwe
stycyjnych w zakresie budowy i rekonstrukcji maga
zy nów w jednostkach obiotu środkami prodlJ.kcji i ma
gazynów' usługowych, opracowywanie programÓw roz
woj u oraz opiniowanie planów produkcji i importu 
urządzeń ma~ sprzętu magazynowego, 

13) opracowywanie kompleksowych programów rozwoju 
produkcji i stosowania opakowań, ustalanie wytycz-

nych stqsowania nowoczesnych opakowań" materiałów , 
opakowaniowych i metod pakowanIa oroz wytycznych 
w zakresie gospodarki opakowaniami i organizacji 
przemysł'u cipakowaniow'ego, jak również prowadzenie 
działalności produkcy jpo~dOśw!adcza lne j , 

14) opracówywanie kompleksowych bilansów opakowań 
i materiałów opakowaniowych oraz ópiniowanie pro
jektów planów inwestycji, produkcji i importu mate
ria łów 'opakowaniowych i o'pakowań oraz maszyn 
i urządzeń do produkcji opakowań i pakowania, 

15) opr?,CoOwywanie zasad organizacyjnych tworzenia re
zerw państ\;Vowych i gospodarczych, gospodarowania 
tymi rezerwami; , 

16) realiz.owanie polityki lokalizacji rezerw paQstwowych 
i gospodarczych, ustalanie zasad przechowywania re
z.frw oraz ustalanie norm ubytków związanych i prze
chowywaniem tych rezerw i zasad spisywania nie za
winionych niedoborów i szkód. 
3, Szczegółowe zasady tworzenia rezerw państwowych 

i gospodarczych oraz gospodarowania nimi, jak również 

tryb współpracy w tym zakresie z innymi organami, insty 
tucjami i' jednostkami gospodarki uspołecznionej regulują 

odrębne przepisy. 

§ 2. Minister Gospodarki Materialowej ko,ordynuje 
działalność państwowych i spółdzielczych jednos tek orga
n izacyjnych w zakresie ysta :onym w § ,l. 

§ 3. l. Minister Gospodarki ' Materiałowej dok'o'nuje 
przez podległe órgany kontroli analizy i oceny gospodarki 
materiałowe] w państwowych i spółdzielczych jed nostkach 
org,anizacyjnych w zakresie ustalonym w § l. 

2. Minister Gos,podarki Materiałowej może w pmoz.u
mieniu z właściwymi ministrami powierzać wykonywanie 
funkcji kontrolnych, o których mowa 'w ust. 1, organom 
inspekcji i kontroli ijlnych państwowych jednostek orga-
nizacyjnych. " 

§ 4. Minister Gospodar ki Materiałowej w zakresie' 
swego działania: 

l) prowadzi oraz inicjuje i koordynuje w porozumieniu 
z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i ' Techniki 
oraz właściwymi ministrami prace naukowo-badawcze, 

2) prowadzi działalność popularyzacy jno-informacy jną, 
3) organizuje i koordynuje doskonalenie kadr, 
4) prowadzi i koordynuje współpracę gospoda,rczą i nau

kowo-tec1mic:zną z zagranicą. 

§ 5. Minister Gospodarki Material,Owej ustala zadania 
, podległych jednostek organizacyjnych i sprawuje nadzór 

nad ich działalnością. 

§ 6. Rozporządzen i e wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia,. 
Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ROZPORZ'ĄDŻENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

Z dnia 31 marca 1976 r. 
.;' 

w sprawie zasad i trybu ~oo)"dynacji działalności organów kontroli, inspekcji i r~wizji z działalnością 
Najwyższej Izby Kontroli. " 

Na podstawie art 12 ust .. 3 ustawy z' dnia ' 27 marca 
1976 ,r: o Najwyższej Izb ie ' Kontroli (Dżr' U., Nt 'J2,'Poz. 66) 
zarządza s i ę, co następuje : " ""', ;, \ ,, ~ " 

" ,§ l. L ,PrezeS ' Na1wyższej , Izby 'Kon hroH kooroyńtlje 
dzialalnOśe; ' konfrol'oą ' jednostek kontroli;,' inspek'CJi i ' re~ ' 
wizji podległy,ch naczelnym i centralny,'itr ~" !'ltga:nbm ,admi-: 
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