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USTAWA 

z dnIa 3 lipca 1981 r. 

o utworzeniu Urzędu Ministl'aRolniclwa l Gospodarkł2:yW1ibściowej. 

Art. 1. Tworzy się urz~d Ministra Rolnictwa i Gospo
darki Zywnościowej. 

Art. 2. Do zakresu działania Ministra Rolnictwa i Go
spodarki Zywnościowej należą sprawy rolnictwa oraz pro
dukcji żywności, a w szczególności sprawy: produkcji roI· 
nej, weteryn~rii, kwarantanny i ochrony roślin, gospodarki 
gruntami rolnymi oraz ich ochrony, gospodarki wodnej, 
melioracji wodnych, zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wo
dę, gospodarki rybackiej w wodach śródlądowych, bu
downictwa rolniczego, mechanizacji i elektryfikacji, us!ug 
dla rolnictwa, nauki i oświaty rolniczej, skupu surowców 
rolnych, przemysłu spożywczego, przechowalnictwa su-

. rowców rolnych i produktów żywnościowych, dostaw 
artykułów żywnościowych "na rynek krajowy i na eksport, 
przemysłu utylizacyjnego, kontr9li w zakresie skupu 
i przetwórstwa produktów rolnych, produkcji i przetwór
stwa pasz oraz produkcji specjalistycznych maszyn, urzą
dzeń i opakowań dla gospodarki żywnościowej, 

Art. 3. l. Zadaniem Ministra Rolnictwa. i Gospodarki 
Zywnościowej jest nadawanie kierunku działania gałężiom 
gospodarki 'określonym wart. 2, stosownie do potrzeb 
społecznych i gospod.arczych, zgodnie z polityką Państwa. 

2. Minister Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej 
zadanie to . rp.alizuje w szczególnośd poprzez prognozo
,wanie i programowanie rozwoju gospodarki rolnej i prze

, mysłu spożywczego oraz dokonywanie kompleksowej 
analizy i oceny działalności przedsiębiorstw i innych pod
ległych jednostek organizacyjnych, udzielanie im pomocy 

w usprawnianiu systemów zarządzania, współdziałanie w 
kształtowaniu systemów ekonomicznych przedsiębiorstw 
i innych podległych jednostek organizacyjnych, bilanso
wanie obrotów z z~granićą w zakresie produktów rolnych' 
i spożywczYC;h, ' a także koordynowanie działalności w za- ' 
kresie gospodarki żywnościowej, produkcji rolnej, prze-o 
chowalnictwa i przetwórstwa tywnb';ci; pasz, bilansów 
żywności oraz współdziałanie z centralnymi związkami 
spółdzielczymi w tym zakresie. 

Art. 4. 1. Rada Ministrów, po zaSięgnięciu opinii odpo
wiednich komisji sejmowych, w drodze rozporządzenia, 

określi szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa 
Gospodarki L:ywnościowej. 

2. Organizację Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki 
Zywnościowej oraz jednGstki organizacyjne podporząd~()
wane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej 
określa statut nadany przez Radę Ministrów. 

Art. 5. 1. Znosi się urzędy Ministra Rolnictwa Mi
nistra Przemysłu Spożywczego i Skupu. .. ' 

2 . . Sprawy należące dotychczas do zakresu działania 
ministrów wymienionych w ust. 1 !przechodzą do zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Gospodarki ZyWnościowej. · 

Art. 6. 1, W ust", wie z dnia 22 marca 1957 r~ o zmia-
nach w organizacji ' ~ zakresie działania naczelnych orga
nów administracji państwowej w niektórych gałęziach prze
mysłu, budownictwa i komunikacji (Dz. U. Nr 11, poz. 8Ó, 



Dziennik Ustaw Nr 17 - 190 Poz. 76, :77 i 78 

z 1958 r. Nr 31, poz. 137, ż 1960 r~ Nr 29, poz. 164, 
z 1962 r. Nr 32, perz. 150 i 153, z 1964 r. Nr 8, poz. 49 
i 2l 1976 r. Nr 12, poz. 68 i 70) art. 7 i 8 skreśla się. 

2. TraĆi moCi: \lstawa z dni? ,26 maja 1951 r. o orga,
nizacji władz naczelnych w dziedzinie rolnictwa (Dz. U. 
Nr 30~ poz. 236 i z 1956 r. Nr 54. poz. 242). 

Ąrt. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem ' ogłoszenia . 

Przewodniczący R.ady Państwa: H. Jabłoński 

Sekretarż Rady Państwa: E. Duda 
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USTAWA 

z dnia 3 lipca 1981 r. 

o utworzeniu urzędu Ministra Górnictwa l Energetyki. -

Art. 1. Twony się urząd Ministra .GÓrnictwa i Ener~ 
getyki. 

Art. 2. Do zakresu działania Ministra Górnictwa i Ener
getyki należą · sprawy: górniclWIa !Węglowego, naftowego i 
gazu ziemnego, energetyki, przemysłu gazowniczego, pro
dukcji maszyn, urządzeń ' oraz sprzętu górniczego, wiertni
czego i energetycznego, produkcji materiałów podsadzko .. 
wych i innych potrzebnych do wydobywania kopalin ze 
złóż naturalnych, budownictwa górniczego i energetycz
nego oraz dozoru technicznego. 

Art. 3. ~.ZJadaniem Ministra Górnictwa i Energetyki 
Jest nadawanie kierunku działania gałęziom gospodarki 
~eślonym wart. 2, s,tosownie do potrzeb społecznych 
i gospodarczych, zgodnie z polityką Państwa. 

2. Minist"'r Górnictwa j Energetyki zadanie to reali
zuje w .szczególności poprzez prognozowanie i programo· 
wanie rozwoju tych gałęzi, d()konywanie kompleksowej 
analizy i oceny działalności przedsiębiorstw i innych pod
ległych jednostęk org~zacyjnych, , koordynowanie tej 
działalności, . współdziałanie w kształtowaniu systemów 
e.kcmomicz:nych przedsiębiorstw i innych podległych jed· 

- Dostek organizacyjnych, prowadzenie polityki kadrowej 
oraz udzielanie pomocy -w szkoleniu kadr tych przedsię
biorstw i jednostek. 

Art~ 4. Ministrowi Górnictwa 
. Urząd Dozoru Techtlicznego. 

Energetyki podlega 

78 

Art. 5. 1. Rada Ministrów, po ZlaSięgnięciu opinii odpo· 
wiednich komisji sejmowych .. 'w drodze rozporządzenia. 

określi szczegółowy zakres działania Ministra Górnictwa 
i Energetyki. 

2. Organizację Ministerstwa Górnictwa t Energety\ti 
oraz jednostki organizacyjne podporządkowane Ministro~ 

wi Górnictwa i Energetyki określa statut nadany przez 
Radę Ministrów. 

. Art. 6. 1. Znosi się urzędy Ministra Górnictwa oraz 
Ministra Energetyki i Energii Atomowej. 

2. Sprawy należące do zakresu . działania - Ministra 
Górnictwa oraz M.inistra Energetyki i Energii Atomowej 
z wyłączeniem spraw energii atomowej przechodzą do za-
kresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki. . 

Art. 7. Tracą moc: 

1) ustawa z' dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu 
Ministra Energetyki i Energii Ątomowej (Dz. tJ, Nr 12, 
poz. 67 i z 1979 r, Nr 23, poz. 132). . 

2) ustawa z dnia. 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu 
Ministra Górnictwa (Dz. U. Nr 12, poz. 68). 

I :to 
Ąrt. 8. Ustawa wchodzi w życle z dniem ogłoszenia, 

Przewodniczący Rady Państwa: H . Jabłoń.'Jk: 

Sekretarz Rady Państwa: E. Duda 

USTAWA 

z. dnia 3 lipca 1981 r . 

. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa lprzemylłu Maszynowego. 

Art. 1. Tworzy się urząd Ministra Hutnictwa i Prze· 
mysłu Maszynoweg.o. 

Art. 2. Do z.akres~ działania Ministra Hutnictwa i Prze· 
myshi Maszynowego ńależą ·sprawy: hutnictwa żelam, stali . 
i metali . nieżelaznych, górnictwa rud. metali, przemysłu 

.'koksowniczego i produkcji materiałów ogniotrwałych. bu
doWy ~stat.kówi okrętów, produkcji masżyn i iflllych urzą
dzeń technicznych dla energetyki, handlu, hutnictwa. prze
mysłu chemicznego, przemysłu lekkiego, przemysłu spo
żywczego oraz .rolnictwa, maszyn ciężkich, automatyki 

i aparatury pomiarowej, obrabiarek i narzędzi. urządzeń 

chłodniczych, ' urządzeń technologicznych, wyrobów ' insta
lacyjnych. metalowych i odlewniczych oraz taboru kole· 
jowego. pTzemysłu ciągnikowego, elektronicznego, tele
technicznego. elektrotechnicznego. kablowego, lotniczego •. 
motoryzacyjnego. precyzyjnego i silnikowego. . 

Art. 3. 1. Zadaniem Ministni Hutnictwa i Przemysłu 
Maszynowego jest nadawanie kierunku działania gałęziom . 

gospodarki określonym w lart. 2, stosownie do potrzeb spo· 
łecznych i gospodarczych, zgodnie z polityką Państwfl. 


