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.UCHWALA Nrł9-i RADY MłNISTROW 

X .dnia 9 czerwca 1960 r. • 

w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1961-1965. 

\,Vzrastajg,ca w ostatnich latach produkcja artykułów 

trwalego użyU:u, jak pralki, lodówki, odkulzatze, ' frofe~ki, 
maszyny do szycia, rowery, motocykle, apar'ity fotog'raficzne, 
radiowe i telewizyjne, zegarki, meble itp, ura?;· znaczny i.ol
port ,niektórych z tych arlykułów przy zwiększonych dorno" ' 
.(loch ludnQści spowodowały powszechne używanie tych przed- , 

, miotó}N,. , 

Dalsze wydatne 'zwięk5zeni'e produkcji artykułó';\' trwa
łego użytku nastąpi w okresie planu pięcioktniego na lat'a 
l 961 ~1965, wzwś'nie lteż . p()trzeba , ich lldpraw ,l konserwacji. 

Postępując, , równocześnie eiektryfikacia kraju: rozwój 
i mechanizacja rolnic'twa onl'z rozwój budownictwa JOieszka- ' 
Jliowego ' spowodowały wzros-t zapotrzebowania ludności na 

. '; I 

-po~ier,~onego lub na podniesieniu , wdrtości użytkowt:!j ' 
tuszJa::hetnieniu) pow;erzonych przedmiotów, 

d) ' świadczenia polegająr.e na wytwarzaniu na indywidu
aląe. zamówienie określonego prZedl1l!otu z własnego 
m<lleriału zakładów u<;lugowych, których rodzuje usta
liPrzewodn,jczący ' t<omitetu ' [)I'obnej WytworcZ1Jści 
"'porozumieniu z P'ł'zewodnkzącym ,r, 8 ll1,isji Plano~ ' 
wania przy Radzi-e , Ministrów l Ministrem , F'.uansów', 

§ 3., Ilekroć w dalSzej treści uchwały je~.t mowa ' m 

1) cenlralny(b organizacjach spó,łdziekzych- naJeży . przez , 
to rozumipć Centralny Związe'k , S;>ó/rlzielc;,:ości ' P r-il try', 

' Central~ Rolniczą' Spółdzielni "Samopomoc ' Chłopska", 

.' ., ' 

usługi. ' i ZWiązek Spółdiielrli Spożywców "Spolem", , " , 

Żapotrzebowanie lo nie jest jednak:l:e w dost;Jteczhym 
stopniu zaspokajane zarówno pod wzglę·:iem ilościowym, jak 
i jłl!<pś~lowJ'lłl . ~ _ ' " 

Prze'dsiębiorstwa piHlstwo'we i spólrlzielC7:e nie rozwinęly 
dotąd w stopniu dost'atecznym usług dlil ludn ości, koncentru
jąc swą u~lagę przede wszystkim na p~oduk("ji; również rze
Jllieś!nicy indywidualni zajmują się w większej mierze wy
twarzaniem artykułów niż świadczeniemuslug dla ludności" 

, co powinno stanowić glówne zadanie rzemiosła indy\vidual
Jlego. 

. Jędnostki uslugo:wenie . .l(0Qejmują energiczQi,ejszy~h 'IIy~ 
siłków dla wdrożenia postępu technic'lIlego, umażli w iającycb. , 
zwiększenie ilości i podniesienie jakości świadczonych usług', , 
oraz ' dla udogodnienia ludności Ikorzystanla z placówek usłu~ 
gowych, 

W celu zapewnienia' warunków do ' zwiększenia ilości 
t pf)~rawy jakości usług oraz usprawnienia obs'ugi ludności 
przez placówk) usługowe Rada "Ministrów lich wala, co na
~tępuje: 

I. Przepisy ogólne. 

§ I. I. Uchwała dotyCzy uslug świadczony,' h , ludności, 
wymieniOl'!ych w wykazie usług, stanowiącym załącznik nr 1 
00 uchwały. 

2, Uchwała nie obejmuje usług , w dziedzinie oświaty', 

kultury, transportu, łączności. turystyki. hotelarstwa i służby 
zdrowia oraz usług nierzemieśłniczych związany~h bezpośred
nio z , produkCją rolną . . 

§ , 2" Ushigami dla ludności, ,w rozumieniu uchwały, są 
:wykonywane did ludności za opłatą: 

a) świadczenia , o , charaktt!rze czynno3ci naprawczych 
konserwacyjnych, ' zmierzające do prHwrócenia 

"przedmiotom icb" ul;,:aconej wartosd. , użytkowęj ,lub 
utrzymania tych przedmiotów w 5tanie gotowości 
użytk'owej, 

h) świadczenia o charakterze czynnośd pomocniczych " 
przy , wykonywaniu piektórych zajęć c1om'Jwych i go
spodarczych, jak również polegające na zaspokojeniu 
niek~órych potrze,b osobistych, 

. e) świadczenia , polegające na wytwarzan1u na indywidu- ' 
alne zamówienie okre~lonego przedmiotu z ' ID3terialu 

r ,---

2) prezydiach wojewódzkich rad narodowych - należy przez 
to rozumięć. , .również prezydia rad narodowych mia.st wy- . 
łączonych z , wQje.wód'zt~, 

3) organizacjach spolecznych - należy przez lo rozumlec 
orgilnizacje społeczne prowadzące rlział.~lność ' gospodar
czą na, podstawie zezwoleń .uzyskanych p ~zez nie w try
bie określonym uchwal'1 nr 446 Rctdy Ministró", Z dnia 

,l} lis~opada 1958 r. w sprawie działalności gospodarczej 
organizacji f.polecznych , ' 

4) zakładach us!ugov.:y<,h - najeży przez to rozumieć: , 
fl) , jeQl1o~tk.i ,orgąnizacyjlleze . stałyn, Ipkilleij1, . w ,którym , 

, usługi są wykonywane, ' wchodzące w skład przedsię

biorstw państwowych łub spółdzielni. 

b) przedsjębiorstwa państwowe lub spółdzieinie ,pusi.,da
, jąc,e , lDkal,_ w którym wykonywaI\e są usługi; or<n:, 
punkty przyjęć zamówień na usługi, 

e) zakłady organizacji społecznych" wykonujące usługi 
dia ' ludności, ' 

d) zakłady rzemiosła indywidualnego oraz inne jednostki 
gOspodarki nie uspołEocznionej, świadczące usługi {lla 
ludności. 

IJ. Organizacja usług. 

§ 4. l , Prezydia rad narodowych są ohowiązane zapew
nIC zaspokajanie potrzeb ludności na usługi oraz rozwoj 
tyth uslug na terenie ich działania przez ustalanie zadań 
i środków realizacji tych zadań: 

a) dla państwowych przedsiębiorstw przemysłu tereno
wegó podległych radom narodowym, 

. b) dla jedn0stek sp,jłdzielczych, których działalność ko
ordynow'ana jest plzez rady narodowe, 

c) w st.osunku do organizacji społecznych, rzemiosła' in
dywidualnego "oraz innych jednostek usługowych nre' 
uspołecznionych w formie _ załer.ell oraz przez 5t050- ' 

wanie polityki popierania rozwoju ich dzi'lłalności 
~sługowej. -' -l ~ ' 

2. Prezydia rad narodowych powinny korzystać równiez, 
w celu inicjowania rozwoju usług w ,zakładach,- ktore im nie 
podlegają, ze swoich uprawn:eń do żądania uzgodnieńia z ni
mi działalności przedsjębi'orstw przemysłu, kluczowego w myśl 
rozporządzenia Rady Ministr('w z dnia 4 pażdziernika 1958 r. 
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' v! "sprawie u7.godni~nia dziC\łałności organów państwowych, 
instytucji i jednostek gospo,diuczych ' n:e ' pOdporządkowanych 
radom narodowym z działalnością reHi narodowych (Dz.' U. 
,Nr '59, poz.2~6). 

§ 5. Należy przyjąć .flko zasadę zasp .. kojerrie ' polrzeh 
ludności w dziedzinie usług: ' 

, O, na tereni!! n1ia:>t i osiej li - przez przed,;iębiorstwa pań
stwowe, , spółdzielnie, zakłady ustugowe·· organizacji spo

;'. łecZJ;iych oraz przez rze.rnieślników Indywidualnych ' i in-
o', .:' ne-l.lednostki gospodarki ·nie uSllobrzniOlwj ; " " ' 

" ,'2) ~na ten~f.lie wsi, - przez .zak!il.dy usłt,tgowe organizowane 

'", przez gminne spółdzielnie .. SamopomocChlopsK,,:'. przez 
, .,pailstwow~ ośrQcI~i ma~z'ynow~ i zakłady mech~ni 'l.acji 

roLnictwa" własne zakłady usłngo.we' grołllildzki('h , rad , na
, , ,'.foq.o,wych. it' tal<że przez spółdzielnie pra'cy, kółka ,rolni 

' - ' , cz~, zakładyuslu.gow,e ~Hgd.ni:zacji "poleG·l ·nyc:h, ,,'zemieśl
ników indy widualnych i inne jednostki gospotłtlIki nie 
uspołecznionej . 

, § 6" Państwowe przedsiębiorst,\vaprzemysłu kIIJczQ.we
·go, przedsiębiorstwa handlu wewnętrznć'go, budownictwa i in- . 
. i:te ,n'le . podporządkowane r-ldolll narodowym powinny fO'lwi 
jąĆ usługi dla ludności w IJzgodnieniu z prezyd :Cl mi właści
wycI'· rad narodowych i wedlugwyl)' cznych Włflściwvch mi-

. ni'show, . wydawanych w pOfOZlllnieniu z Przewodniczącym 
Komitetu Drobnej Wytwórczości. · ' 

, ' ó 7. I. Koordynacja działalności zakładów usług9wych 

· podległych innym '-resort9m lub przez . nie nadzorowanych 
w zakresje usług wymienionych w zalącmiku nr 1 do uchwały: 

l) w punktach od I do 96 i 104 należy na szczebIJch tere-
- nowych do wydziału prz 2myslu prezydium rady nawdo

wej, a na szczeblu cent ra lnym do K,omitetu Drobnej Wy
twórcżości, z· tym ze w sprawąch wymienionych w punk~ 
fach: ' 57 i 59~62 Kpmitet Drobnej ,Wytwórczości' działa 
w . n'orozumieniu i f..-1iFlisterstwem P['lemi~lu S'pożvwcze-
gó"i Skupu, ' ' . 

2) wpclllktach od ' 97 do lU3 należy na szC?eh'"rli' tereno
wych do wydziału go~podar~i komunalnej prezy(l~l1m ra
oy ' nClTodowej, a na szczeblu centralnym 'do Ministra ' Go
spodarki Komunalnej. 

2. Zakres i ~posób koordynćl. cji określi Prezes Rady Mi
nistrów. 

III. Planowania i sprawozdawczośc. 

§ S. I. Prz~wodnicżący Komisji Phmowilnia pfŹV Radzie 
Ministrów Ilwzględni \v instrukcjach o sporządzaniu narodo
wych planów gospodarczych w części 'dotyczącej przemysłu 

, terenowego następujące wskaźniki z zakresu uslug jako 
· wskaźniki orientacyjne: 

I) wartość usług, w tYm wartość ushl9 dla ludności, 

2) . ilość. zakładów usługowych, 

3) ·zatrudnienie, 

4)- fundusz plac, 

~) , ~' ysokość nakładów inwestycyjnych na uslugi,' 

.' a ' w częśCiach instrukcji dotyczących: przemy~lu plilnowane
'.: ge- centralnie, handlu wewnęlrzueg·o, gospodarki komunillnej 

i budownictwa wskainild wartości~ usiug, w tym wartości 
· usług dla ludności. 

.. 2. Upowaźnia się prezydia wojewódzkich rad narodo· 
· wych do wprowadzeńia w stosunku do zjednoczeń i przed
: sięhiorstw im podległych oraz dl) związków spóJdzit'bi i spńl
dzielili" którychdziałąlnosć rady narodowe koordynują , - .' 

', wskainików .dyrek)ywnycjl: wartości " usług, w tym wartości . 

usług dla ludnOŚCI, oraz,vysok9ści rrakład()\v inwestycyjnych 
ńil usługi. 

§.' 9. ZObOW1.ązlf]e s;-ę Prezesa Glównegu Urzędu Staty-' 
stycznego do okre~lenia w terminie 2· miesię<:.y od wejkia 
W. - życie uchwaly jednolitego trytu .i , za.sad sprdwozd'iwcz(,śd ' 
Vi dZi~~tzini~ usług . 

IV; Zadania w za,krcsie usług lila ludności. 

§ W. War\ość fączDa -usług dla ludności świad~zonych . 
,prze4, jednos,tki . gospodarki ' usppleczniOflej, wy.inienione w ' 
H Ił. 12 i 16. powinna wzr ,Jsnąć w latach t'96~-1965 (l około . 
130%

, osiągając w rokll1965 szacunkowo · co najmniej 6,5 mi.
liardazlotych: 

§ 11. Zakłada się następujące 'Jrientacyjne proporcje ' 
wzrostu warloś.ci l ąslug . dla ludności w, lOku l !J()5 w slosunkll 
do roku 1960 . ś\-vi"dczonych przez: , " 

l) przedf>i.ębiorstwa fJf)[lstwowego ' przemyslll.teH·now~go. ' 
objęte zakresem działani'.! KomitetlI- Drobnej Wytwórczo
ści' - okoł'O siedmiok rolnie do .0k 'Jlo , '600 mln zł. 

2) przedsiębior;;twa obj ~ te zakresem działania Miniśler-. 
stwa Hand,lu We.wne trznego. - . o około 10~/o do około 

800 mln zł, V'! tym okcJo 300 mln zl usług gwarancyjnych 
(§ 17), . . . ' 

3) przed Sic;bjo~twa gospocLuki ' koml)naln~j (w d~iedzinie , 
usług remontowych - łazienniczy Ch, gilzyfik iJcji bez
przewodoweJ,pogrzebowych) - okolo lrzykrotnic - do 
około 300 mln zł, 

"-
4) spółdzielnie pracy oraz spółdzielnie inwalidów, zrzeszo-

ne w Centrillnym Związku Spółdzi elczo~: i Pracy o okolo 
120:'/u do okcAe 3 .900 mln zł , w t~'m spółdzieln.ie inwali
dów - o okolo 100" i~ do ok'olo '23\) mln zł, 

I 

5) spółdzielnie żrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni 

"Samopomoc Chłop,;ka" - 'O około ' 120% do . około 
250 mln zł, 

6) spóldzieJnie zrzeszone w Związku Spółdzielni Spozywców 
"Społem" czterokrotnie -do okolo 80 mln zł. 

§ 12. 1, Zakłada się orientacyjnie wzrost w 1965 r. w 
stosunk li do 1960 r. war tości 11 sług dla' lurlno.ki św iadczonyc.h 
przez jer'nostki państwowe i spółdzielnie w poszczegól~h 
województwach w następującej proporcji: 

w m. st. Warszawie o okolo 100°/0 co mjmniej do okolo 
700 mln zł, 

w m. Łodzi o około 1 Gooi~ co na}mn;ej do ckoło 310 mln zł, 

w woj, białostockim o ' okolo 170% co najmniej do · okolo 
130 mln zł, 

w woj. bydgoskim o okolo 120it/oc:ó najmniej do około 
430 mln zł, 

woj. gdańskim 
,. 

okolo w o i iOO/Q co najmniej do około 

350 mln zł, 

w woj . katowickim " około 150°/8 co najmniej do około 
700 mln zł, 

w woj. kieleckim o około 160Q/o co najmniej do około 

240 mln zł, 

w . woj. , koszalińskim o okolo l~on/o' co najmniej do oko
ło 160 mln zł, 

w woj. krakowskim o około 140°/8. c'o niijmniej do okolo 
240 mln zł, 

w m. Krakowie o okolo 150% co najmniej do około 

290 mln zl, 

w woj. lubelskim o około 140010 co najmniej do około 

260 mln zł, 

w woj, łódzkim o około 130'/0 co najmniej do okolo 
220 mln zł, 

.... 
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j 
w woj , olsztyiiskim o, okoł() 13Oł/o co naj~niej do o)włQ 

150 mln zł, 

w woj , ' opolskifll o około 150~/. co najmniej do około 
200 mln zl; 

w m, P.oznaniu o około 9fł8/. co Ilajmni-ej do około 
250 mln zł, 

w woj, poznallskilń o około 130ft / , co' najmniej do około 
270 mln zl, 

w woj, rzeszowskim o okolo 
23e mln zł, 

140~/o co najmniej do około 
: 

w woj, sZczecińskim o okolo 
250 fnln zł, 

1500!~ co najmniej do około ' 

w woj , ,warszawskim o około 
340 mln zł, 

1508/ 0 co na~mniej do okolo 

w m, Wrocławiu o okGllo 140°/. co najmniej do około 
210 mln zł, 

w woj. wrocławskim o okolo 15{)°/o co najmniej do okolo 
3.1 O IiiIn zł, 

w woj. zielonogórskim o około 150°/0 co najmniej do 
. :okolo 200 mln zł. 

2. Prezydia wojewódzkich rad narodowych dokonają po
' działu przewidzianych w ust l zadań między rady narodowe 
nl~szeg o szczebla oraz między pJor.y organizacyjne. 

§ '13. Kom itet Drobne j Wytwórczości, prezydia rad nato
dowych oraz Związek Izb Rzemieśln i czych i izby rzemieślni
cze powinny dążyć do podwojen ia w okres ie lat 1961""':"'1965 
rozmiarów usług rzemiosła indywidualnego świadczonych dia 
ludnośc i. 

§ 14. Szacunkowe zadania w dziedz inie rozwoju usług 

dla . ludności określone wartościowo w §§ 11 i 1.2 w cenac h 
obowiązujący ch w dniu l stycznia 1960 r. n ie obejmują war
tości usług polegających na wytwarzan iu p rzedmiotów n3 in
dywidualne zamówienie klientó w z własnego materiału za
kładu oraz wartości u~ług określonych stos ownie do § 2 lit. d). 

r 

§ 15, 1. Właś'ciwi ministrowie , prezydia rad narodo
wy.eh, centralne orga nizacje spółd zielcze oraz inne o rq a niza
cje zrzeszające lub reprezentując'e jedLloslki, które św iadczą , 

u słu6 i dla ludności obowiązane są do rozwijania w szcze
gólności , riastępujących podslawowych usług w t.aki sposób, 
aby w okresie lat 1961-19G5 osiągnąć w kraju wzrost war
tośc i uslug w dziedzinie: 

" 

1 ) elektromechaniki 
....... - : 

okolo 100°/8 -o 
2) te Je- i rad iomechilniki -o 300% 

3) kowalstwa -o 
" 

5fJ'/. 
4) optyki - o 300010 
5) wulkanizatorstwa - o Ił 

150% 

6) fotogra fow ania - o " 
50% 

7) fryzjerstwa -o 50010. 

2, Szczegółowe zadania w zakresie rozwoju usług, wy
mienionych w ust. I, dla poszczególnych resortów określą 

właściwi minis trowie w porozum ieniu z Przewodnicząt:ym 

Komitetu Drobnej Wytwórczości , a dla orgdnizacji spółdziel

czych i wojewódzkich rad narodowych - Prezydium Komite
tu Drobnej Wytwórczości - na podstawie pianu pięcioletnie
go IM lala 1951-1%5. 

~ .. 
§ 16, 1. W dziedzinie usług remontowo·bndowlanych na

leży wydatnie rozwinąć świadczenie lIsług szklarskich, ma
larskich, dekarskich, instalacji domowych oraz zduństwa. 

l 2, W szczególnośd zobowiązuje s ię prezydia ra{j naro
dowych do: 

• 

1) zorganizowania sieci zakladów uslugowych otu ,ekip wy
konujących odpłataie usługi komerwa<yjno-rt!montowe 
w m teszkaniach pozostających por! adnIillistracją zaną

- dów budynków mteszka!nych "[ do rozwo'ju usług remon
towania mieszkań , na zlęcenie lokatorów: wartość -tych 

. usług powir:na osiągnąć w 1965 r. , okoł9 155 mlll , zł w ee-
nach obowiązujących w dniu 1 sty cznia 1960 r ., ~ !' 

2) wydatnego , zwiększenia usług renwntvwo-budowlanych 
dl~ ludności przez terenowe przedsiębiorstwa . bll.dowlane 
gospodarki komunllłnej, j . 

3) zapewnienia zwiększenia wartości usług 'rEmontowydi 
świadczonych na rzecz ludności prZ-ez sp'-,łdzielnip. pra<:y 

, w 'okresie lat 1961-1965 w taki spcsób, aby wartość wy
mienionych usług , wyniosła w 1965 c. przynajmniej 
360 mln zł w cenach obowiązujących w dniu 1 sŁynnia -

1960 r., to jest o około 300~/e więc~.i niż w 1960 r., . 

4) popit!rania rozwoju usług remontowych spółdzielni miesz
kaniowych na potrzeby zlzeszonych członków. 

§ 17. Zobowiązuje się Mini s tra H andlu Wewnętrznego • 
Mini'stra Przemysłu Ciężk i ego , Komitet Drobnej Wytwórczo- : 
ści i prezydia rad narodowych ' do co najmniej trzyk rotnego 
zwiększenia w okresie la t 1961 -1965 sieci zakładów usługo- ' 
wych powiązanych z placówkami handlowymi - dld wyko
nywania napraw gwa ra n,yjnych takic h przedmiotów trwole
go użytku, ja k apMaty radiowe i tel ew izyjne, pralki, odku- ' 
rzacze,froterki , lodówki , zegaJk i, maszyny do szycia, aparaty 
fotograficzne itp. 

§ 18. Zobowiązuje się Ministra Przemysłu Lekkiego do 
rozw ijan ia następując ej działC'lności usługow '::j przy sklepach 
fabryczny ch, prowadzonych przez przedsięb: orstwa p'rzemy
sl~ lekkiego: 

al przy sklepach z obuwifm reperacji' obuwi a, pe-

h) 
" )' 

c) 
" " 

d) .ł, 

'.,. 

dicu re , ' 

futrza rskich repera cji i odświeżimia 

fu te r, przechowyw ania futer, 

odzieżowych - dopasowywanIa i wy
kończa nia odzieży, 

li: artykułami filcowymi - usług mod
ni ars~ich' ze stoż!(ÓW j k 3 plinów~ od-
świeżania i fllrbowania kapeluszy. 

~ 19, Zobowiązuje s ię Ministra 0 3wiaty do zorgim izcwa
nia i rozwij ania rlzialalności u sługowej dla lu3u'()ścl pIzeL 
warsztaly szkolne. 

§ 20. 1. Z::>howiązuje się Ministra RoJni'dwa i pre'lye i,a -
Tild narooowych clo w)'datu €'(l o rozwoju usług dla potrzeb in 
dywidualnych gospodarstw rolnych oraz d1.1 innych potrzeb 
ludności w iejskiEj, wykonywanych przez pa{J,;twowe o,~rodki 
maszynowe i zakłady mechanizacji rolnictwa w dziedzi·n ie 
napra w i konserwacji maszyn narzędzi rolniczych oraz sieci 
i ·urządzeń elektrycznych. 

2, Zaleca się: 

a) Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłop
ska" - rozwijanie usług dla ludności wiejskiej, sZoCZe
~ólll'ie usług kowalskich, naprawy ma~zyn rolniczych
i sprzę tu gospodarskiegC', usług ślusarskich, ' elektro
technicznych, stolarskich, kołodziejskich, ·szklarsk ich, 
ryma rskich, uslug wypożyczaniil sprzętu gospodarstwa 
dómowego, uboju zwierząt i wyrobu wędlin, wypieku 
p ieczywa i ciast na własne potrzeby ludności, 

-b) kólkom rolniczym - ro~wii,anie usług dla rolników 
i innych mieszkańców wsi, w szcz~ólności usług . ko-
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, 
walskich, naprawy maszyn FOlniczych i sprzętu go
SPÓd3Tskiego, ślusarskich, e!ektrutf1chni~znych, stolar
skich, kołodzi~}skich, rymarskich. 

3. Zaleca się Centrali Rblniczey Sp0łcłzi(~lni .,Samopomoc 
Cbło.pska·· rozwinięci.e nil ws·i Jldpra w gWiłnlllcy jlvjch pro~ 

stych maszyn i urządzell rolniczych, jak. ' siewniki, kosi.arki, 
żniwiarki ilp. 

4. Usługi gwarGncyjne pole.gają.ce na naprawie przed
miolów trwałego uzytku Bkupi·onych przez ludność wiejską 
powinny hyć orgimizowane na terenie miasteczek i osiedli 
miejski.ch przez sieć handlu Jhlllstwowego l spółdz:elczegu 

. ·OIil21 przez zakłady usługowe gos~od'aflu uspr)leczniotlej. 

ł 21. Zobowi,ązu:je się p~czyriil rotd D()wdowych: 

a) do rozwijania usług dla potrzeb ludności 'wiejskiej 
1-- przez państwowe i . spółdzielcze za kł'l tly usłu90we, w 

s.zczególnosci zlokaUz'Jwane w ma-łych miastach' i mia
steczkach, 

b) 00 zapewnienia znaczneg.o rozwoju u sług dla ludności 
wiejskiej przez rzel~ieślników indywiduah!ych, w 
szczególności usług budowlanycb, w:ertnictwa stu
dzien, usług kowalskIch, napraw m:1szyn, instalator
stwa elek trycznego, u~ lug elek tro- i radi0Im~chanicz

nych, kołodziejskich, stol'arskich, kra\'vieckich, rymar
skich, napraw obuwia, kożuchów itp. 

V, Scodki do zapewnienia realhacji zadań w zilkrl'sie 
rozwoju usług' dJa ludn~ci. 

§ 22. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Plimo
wania prz'Y Radzie Ministrów do us<talenia w porozumi eniu 
-z Przewodniczącym Komitetu Drobnej \Vytwórczości do dni'.\ 
ł si'erpnia 1960 r. zasad pokrywania potrzeb Vi dziedzinie zao
palrzen.ia materiałowego zdk.ładów świadczących usługi dla 
ludności. 

§ 23 . . 1. Zobowiązuje się ministrów (kierowników urzę

dów ,centralnych), w klórych resortach prod:lkowane są art y
kllły trwałego użytku n·a potrzeby ludności lub były produ-

' kowane takie artykuły, a następni.e produkcj,d ich została za
Tliechana, do uzupełnienia sukcesywnie do kOłlca 1961 r. nor
matywóv .. części zamiennych, niezbędnych dJ remontów i na
praw tych artykułów będących w. użyciu ludności. oraz d,o 
zapewnienia pIOdukcji części zamienny ch zgoduie z tYUli 
normatywami. -

2. Zobowiązuje się Przewodniczącl"go Komisji Planowa
,nia przy Radzie Ministrów do określenia w projekcie planu 
pięcioletniego na la-ta 1961-1965 zadań dla res<lftów w za
kresie ' produkcji części zamiennych do artykułów trwałego 

użytku ćraz właś,eiwych ministrów do wykonania tych. zadań. 

3. Zobowiązuje się M;.nistra łIanilu Zagrani·cznego do 
terminowej realizacji importu części zamiennych do · importo
wanych artykułów trwałego użytku na podst.1-wie zapotrzebo
waI) składanych przez dystrybutorów krajowych i w ramach 
ich limitów importowych na dany rok . 

§ 24. Zobowiązuje się. Ministra Handlu Wewnę trznego 

oraz prezydia rad na rodowych do rozszerzenia sprzedaży czę

ści zami'ennych do artyJ;.ulów rynko \-vych trwałeg o użytku 

dla zakładów wy konujących usługi oraz dla ludnoś c i. 

~ i § 25. 1. Zobowiązuje się Przewodniczącegq Komitetu 
Drobnej Wytwórczości do ustalenia sakcesywnie do k ońca 
1961 r. w porozumieniu z zainteresowanymi nunistrami i cen
tralnymi organizacjami spółdzielczymi wykazów' maszyn 
i urządzeń dla usług, które pow inny być produkowane VI' kra-
ja lub sprow-adz.anę z zagranicy. . 

.. ~. ' . 

Poz. 262 . 

2. Zobowiązuje się Kom itet Drobnej Wytwórczok'i, pre
zydia rad narodowych, Ministra P'rzemyslu C :.ęzkif'go l innych 
właściwych ministrów do uruchomienia pmdukcji maszyn 
i urząrLzeń dla celów u'S,iugowych oraz CZęŚCI uimiennych do 
tych maszyn i urządzeń !lil pod,gta)\lie zqłoslone-go przez. Prze-
wodniczącego Komitetu Drobnej \VytwÓrczośu wyltazu md
szyn i urządzeń dla uS.ług, o których mowa VI' ust. I. 

3. Zobowiązuje się Komitet . Drobnej Wyt wórcz.ości, wla
ściwych ministrów, prezyd ia rad narodowych orn ·o:::entril1ne 
orgilnizacje spółdzielcze do uwzględnienia w planach impor
tu If}-'lslyn i urz'lrlzeń okre~lonycn w wykazie, wymienionym 
w ust. l, których produkcja .nie wstanie podjp,ta w kraju . 

§ 26. ZobowiąwJe się Przewodniczącego Komitptu Drob
nej Wytwórcl.oścido opracowania iiukcesywnle w ciągli jed
nego . roku od wejścia w życie uchwały zestawów typowego 
wyposai,enia zakładów usługowych w 7"kresie nai '.v ażni ej

szych specjalności usługowych i zorganizow<lma rlost<lW kOBI

.pletów tych zestawów dla jednostek prowiłdzących działal
ność usługową. 

~ 27. 1. Zobowiązuje Sil~ prezydia rad nćlrodowych oraz; 
zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym z0rgan:zo
wanie sukcesywni.e do końca 19\i3 r. wyposdżonych w nowo
czesny park maszynowy dużych wzorcowych zakładów u s łu

gowych (powsz.echnych domów usług) w os~cdkach wielko
miejskich (Warszawa, Cdilńs.k, Kraków, ' Katowice, Łódź, Po
znań, Wrocław). a tllkże - zarówno w większych, jalt ; mniej
szych miastach - paw ilonów nsługowy ch, w których skon
centrowan.e byloby świadczenie różnego rodzaju us ług dla 
ludności. 

2. Zobowiązuje się Przewod'niczące'go Komite tu Drobnej 
\Vytwórczości do opracowan.ia w le rm:nie clo kor"lcd 19130 r. 
z'a.łożeń organizacyjno-technicznych wwrc0.wych zakładów 

usługowycll oraz do ' określenia w poroZll mien:u z prezyd iami
rad narodowych terminów umchom ien i i'ł wzorcowych domów 
usług ' (ust. tj. 

§ 28. 1. \V ceTu zapewnt'enia wykonania za cbń prze
widzianych w uchwale zobowi,ązuje siG [(om;te t · Drobnej Wy
twórczości do usta.lenia wytycznych w przedmiocie wydziel~

nia przez poszczególne organ izacje drubnej wyt ... : órczości -
w planie pięciolE'tn i m na lata 1951-1965 - nakładów inwesty
cyjn ych w dzi edz inie usłllg w wysoko{;ci co najmniej 18"/~ 
silmy limitów nakładów inwe!>tycyjnych ustill<;mych 'c la jed
nostek drobnEj wytwórczości, objęty ch zakJesem działanid 
l(omitetu Drobnej Wytwórczości. 

2. Zobowiązuje się whściw ych mini'strów, w których 
zakresie działania powinna hy ć rozwijana dzi iłl alność w dzie
dzinie usług dla lu dności - do wydzielenia kwot na nakłady 
inwestycyjne w · d.Liedzinie ll.sług. 

3. Podział kwot. o których mowa w ust l i 2,między 
poszcLególne województwa flcwinien być dOKonany VI paro
zumien iu z prezydiami wojewódzkich rad narudowych. 

4. Nie wykorzyslane fundusze przELnaCZGne na inwesty
cje usługowe nie mogą być użyte na inne inwestYCJe. 

§ 29. I. Zobowi ązuje sip, prezyd ia wojewódzkich rad nl.
rodowych do u względnienli:l w · planach in we.s tycy jaych bu
d.ownictwa mieszkaniowego nowych lokuli u~łl1gowych o ł ącz 
nej powierzchni około 292 tys. m2 w lamach budown\ctwd 
prowadzonegf) przez dyrekc je budowy osiedi'i rob·)tn1czych 
p rzez uspołecznione zakłady , prący oraz przez spółdzielnie 

. m ieszkaniowe zgodnie z· wykazem stanowiącym zalącznik lU 2 
do niniejszej uchwały. 

2.. Zobowiązuje się pre1:yclia wojewódzkich rad narodo
wych do określenia fO.zmlarów pow lerzchrii: jaką mclją prze-
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, kazać w poszczególnych latach w tanlach łącznej powierzchni . 
ustalonej w załączniku nr ' 2 na lata' 1961-1965' grupy in·' 
westorów wymieni"Onych w .ust. 1. 

3. Zobowią-wje -sięrninistró,.;, centralne, organizacje spół
dz.iel·: ze i inne jednostki uspołen;nione prowadzące działal
ność usługową do podejmowania adaptacji i budowy zakła

. dów uslugowych, których s i eć zostanie uzgodniona z prezy-
, diami wojewódzkich rad narodowych. . . . 
, . ,'_. . 

. 4. Zobowią'zuje się : pr ezydia rud narodowych do zapew
nienia lokalizacji budownic twa' na cele usługowe i do 
przekazywania jednostkom usługowym odpoViiednich działek 
budowlanych, Prz.ekazill1ie dziilłek budowlanyc!1 na rzecz usłu
gowych jednostek go~podarkiuspołe~'lniQnej . powinllo . ą<lstę

.' pować nieodplatnie: 

f 30. W celu pobudzenia przedsiębiorstw ' państwow-eg0 . 

. . " 

niach pracy, których zaddniem jest 'S;wiadczenie usług,-dla., 
ludnosci '- na warunk:lr.h, .0Qszarach i r:" oktesy , Clasu 
wyszczególńione w § 30. z tym że wan.mek- prowadzenia 
wyodrębnionej ewiden'~ji nie · ma Z<1 s,to'>owllnia do uslu-.. 
gow.ych zakładów spói<.lzjelczych, objętych ' zry:::załto ,wil- ' 

. nym opodatko'waniem; ' .' ' . 

2) spółdzielnidm pracy, które ' w okresie do · dnia' '31 . gl·tidni!-\ 
1962r; poniosą nakłady i9-westycyjne z\viązane t. . ro~
szerzeniem zakresu ' usluCJ dla . ludności, wymi enio'nyćh ' i,y' 

załąciniku nr 1 do niniejszej uchwały, 'pl:Gyznaje się; ulgi '~ 
inwestycyjne; ulga inwe~tycyjna polega" na potrąceniu' 
z łącznej surny nalożonego za dany . rok podatkowy, ' w": 
lltórym inwesty,cje wstały . .za)cOliczone i ~ddarre ,d-o ltŻ".t~ o .
ku ; podatku .docbodowegoi podatll:uQd o.peIacji fiielowa~' . .: 
rowych w wysokości, 50u/o środków własnych, wYdatkowa- "·' 
nych na sfinansowanlenakladów ' inwes tycyjny ch; przez ' 

, przemysłu terenowego 'podleglych ' radom nar.odowymdo or-. ' . ~ 
.. ganizowania nowych .zakhd6w usługowych i zwięl$szen~a . 
zdolności w zakresie świądczenia usług w is,tniejących jed- ' 
.nostkach gospodarczych 'przyznaje się · następujące ulgi: 

:, środkj '.własne IOzull.lie( także . należy poi.yczkj·' \izyskan~ -". 
ze Spółdzieiczego Funduszu Rozwoju; v/ razie,1(el;mżnÓ~ '\ 
Ści . potrącenia . w da!lym ' rąku poqątkov.'ym c~ie.i · kwoty ;.:,; 
ulgiin,westycy jnejpod leyającejpotrąceniu J:esitCf k wo~ 
ty może być, potrącona. w ,następn-ych,; trzech tat;{'h; . . ... 

- ' zwalnia się od podatku od operacji nietowarow);cn 
i od wpłat z zysku óbroty i ' żyskiosląg:n~ę 't'e pizez; n"O
wo zorganizowane zakłady przedsiębiorstw pańs(wo
wego przemysłu terenowego ' podległy~h radom ' naro-

.. dowym, których zad~miem je.stswiadczenle Ils1ug dla 
ludności - ' pod warunkiem; że ewidencja księgowa 
działalności tych żakładów . będzie zapewniać określe
nie obrotów i wyników z tytułu świadczonych usług: 

l\l na terenie województw: kosz:l;iński:~go, olsztyńskie
go, opolskiego, szczecińskiego, wrocławski.ego (z wy
jątkiem m. Wrocławia) i zielonogórskiego oraz na 
terenie powiatÓw: ełckiego, g0łdapskiego; oleckie
go '- województwa' białostockiego, ' elbląsklego, 
kwidzyńskiego, lęborskiego, malbo rskiego, nowO
dworsko-gdańskiego, sztumsk iego - województwa 
gdańskiego, pilskiego - . w,ojewództwą p~znali skie
go, leskiego i ustrzyckiego ' - województwa rze
szowskiego '- na okres 3 lat od chwi~i rozpoczęcia 
dział~lności ; 

bl na terenach nie wymienionych pod lit. a), z' wyjąt
kiem miast: Bydg oszczy, GdaI1ska, Gdyni, Sopotu, 
Katowic, Krakowa, Łodzi, roznania, Wc\fszawy . 
i Wrocławia - mI okres 2 lat od chwili rozpoczę
cia dzialalności; 

cI na terenie .miast: Fydgoszczy, Gdańska, Gdyni, So
potu, Katowic, Krakowa, Łoizi, Poznania, War~za
wy i Wrocławia VI zakresie następujących uslu~r 
naprawy odbiorników radiowych 'i telew izyjnych, 

. naprawy elektrotechnicznego sp"rzętu gospodarstwa 
domowego, naprawy instalacji elektrycznych, gaz6-
wych, wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, napraVly (nicowimia) odz i eży i bi eliz
ny, naprawy obuwia na spodach nicskórzahych 
oraz w zakresie drobnych remontaw .. , nli.esz k a, ń dla 
ludności - na okres 2 lat od chwili rozpoczęcia' 

działalności. 

§ 31. 1. W celu pobudzeniil ' spółc!zielni 'pra<:y do orga
. nizowanianowych za kładów usługowy ch i zVii ększen i a ·.zdol~ 
noścli W zakresie świadczenia u sług w istniej ą.cychspółdziel
ni ach pr~cy przyznaje się następujące ulgi: 

1) zwalnia się od 'podatku od operacji nietowarowych i od 
podatku dochodo wego cbroty i zyski o s i ągnięte przez 
nowo zorg'anizow ane spóldzielnie pr'acy oraz nowo zor
ganizowane zakłady usługowe -wisl:niejących ' spółdzi el-

. ' . . 
3) spółdzielniom pracy · świadczącym usłvgi dla .. ludności,) ' .. 

które iatrudnfająuczniów na podstawfe 'piSemnej limowy< 
o na,lIkę, zawartej i zaH'!'jestrowanej zgodnie z ' olJo\'.iiąiu'-: ::';; 
jącymi przepisami, przysługuje ulga w podatku· ~ochiJd9~, ' . 
wym bądZ, w podatku od op~Tarjinietov.rarcwych; :lilgę 

. , . t.ę stos-uje się p'rzez potrącenie kwoty 3000 zł ."(. należ,: , .... 
nośc i podatkowych Zi! pierwszy rok podatkowy,. VI ·:: k.tÓ- ~., 
rym Zi'ltrudniono Vf ch iHlkterze rol.:ióttiika wvszkolone~JO' .':; 
w danej spółdzielni ucznia. . •• . .. . ~ , ' , ., ' .. .-

2. Zaleca . się . di'llsz~ sukcesywne wprowadzanie przez ;}.;U-
nistra Finansó\v w porozumieniu z PrzewO !~nicz<\cym. , Komi~ 
te tu Drobnej Wytwórczości (form zry ::z<lłtowanego pOd'ątku 
dla zakla'dów u<;lugowych spółdzielni , pracy w branżach ' i ',na : 
~erenach, gdzie to okaże się uzasadnione. / : 

§ 32. Rozciąga się ob~iioną ,o: ,3P% . skalę 'poąqt~u od 
wynagrodzell n.'l wszystkich pracowni!.<<Jw zatrudl)i.cD.V,ch · Vi 
wyodrębnionych. zakladach usługowych .. pro wądz011ych, ' pąez 
jednostki gospodarki uspołecznionej. 

;~ ' . - . 

§ 33. I , \V celu zw iększenia osobistego zainteresowania 
osób zatTlldnionych w wymienionych w ' uchwale rzemieślnf
cll,ych usługach dla ludności: . 

l) rozszerza się ulgi p'odatkowe z tytułu szkol eniailć'zniów 
ok reś lone w rozporządzeniach Minis tra Finansów z · dnia 
27 lipca 1959 r, (Oz, U, Nr 42, poz. 267 i 268) dla usługo:' 
wych warsztatów rzemi eślniczych : " . 

vi zaklildach n ie za~rlldniającyt:h najemnego. pracow
nika na dTllgiego ucznia wyszkolonego przez dany 
zaklad, : 

na zakł a dy zatrudni ające jednego p n cownika najem
nego. takż e wtedy, g-ly ten pracownik nie został wy-o 
szkolony przez diWy zakł a d; . ~ 

2) rozsz.erZa si,ę karty pod a tkowe na następujące rodzaje 
specjalnośc i rzemios ł w zakresie usług dla ludnośc i: 

, - elektromechanik.a .g rzejnicza, 
- farb iarstwo - chemL.;znę· .czys-zcz.enie ,op:~~e~1'.1 ':; 
- mechanika maszyn do szycia; 

31 rozszerza się karty pod atko\ve w zakresie usług dla lud· . 
ności do następujących górnych klas ' mi ejscowoś ci, do· 
s tosowując wysokość opła t za te karty do .. wysokości ry
czałtów kwotowych ustalonych tabelami tych ryc;załtów:' 

~, b i ~li.źni arstwo . ..-:- cały kraj 

blacharstwo naczyniowe li 1e . 
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- elektromechlluika grzej-
niClił 

' . . , 
- farbiarstwo - ' chemiczne 

czyszczenie odzieży 

- hafciarstwo ' 

'malarstwo 

kowalstwo 

- mechanika .maszyn 
do szycia 

Tilr;liomechanika 

ś'jusarstwo - naprawI! 
, 'rowerów' 

- ,ze'garmistrzostwo 

- cały kraj 

". ił 

łf , " 

~ d~ 25000 mieszkańców 

- " .. , fi 

- c :iły k:'lJ 

" Ił 

, , 
~ 

" ';, 

- do }~.OOO mi~5z1~ańcówi 

. ,,' 4) 'rozszerza się karty ' podatko'\ve na,o' niektóre ro(l~flje rże
mipsl' i na niektÓre klasy miejsćówośd iównieżpr,zy za- . 

" :,,, ·' trudnieniu jednego najemnego pracownlka' na podstawie 
u~talonych dla tych rz~rn;osł i dla tych 'id~s miejscowo
ści ryczałtów określonych W' tabelach ryczałtów kwo
'towych. 

2. Upo~ażnia się , MipisŁra Finan~.ów do , rozszerzenia w 
,:" p'~rozurni~ni!lz Pize~odnicząl:ym J<.0ri1it~Ju , pro'bnej \:,' yt wór

czości ulg. o których mowa w ust. 1 pkt i. nazakła4v zatrud-
' niające dwÓch pracownikÓw mijemnyc.h i dwóch uczniów 
'wyszkolonych przez dany zilkład , - w odniesieni,u do rze

, niieślniczych zakładów usługowych ,czynnych na , ~,iektórych 
.. 't~renachw zakresie niektórych rodzajów działa lności gospo-

darczej. 

~., , ' 
ł 34. Minister Finansów ,:",yda szC'zególowe nrzepisy w 

- 'lIIkresie zasad i trybu udzielanict ulg przewidzinnych w 
, . §§ 30-33: 

~ 35. t. Zobowiązuje się Prezesa Zakłildu Ubezpieczeń 

~lzielczych zakladach usługowych, dzialcljącycb na p ,)dstawie 
systemu zryczałtowanych podatków, 

§ 36. 1. Zobowiązuje się Ministra Oświa ty do opracowa
nia \Ii terminie 3 rniesiqcy 0,1 wejścia w zycie uchwa!y w po
'rozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Drobn~j Wytwór
czości, inn ymi ziinteresowanymi ministrami oraz z Centralną 
Radą Zwićjzków Zawodowych i centralnymi organiz3cjaini 
spółoz ielczy mi progr Cl lllu szklJlenia za wodowego mł!Jdej ka
dry rzem ieślniczej, zapewn ~ iljącego w pelni realiz'lcję za
dalI określonych w uchwale . . 

2. Zobowiązuje si~ Prżewodniczącego Komitetu Drobnej 
VlytwÓfczości, właśCiwych mini-stró'1(. ordZ ' .. enlralne ' organi
zacje ' spółdzi elcze real i zująLe dzialalnośĆ" usl.rgową d l) zapew
n.ienia wzrostu szkolenia uczniów w dziedzinIe- u!ilu,9, zgodnie 
z programem szkolenia, o którym mOWd w ust. 1. 

, , § 37. Zobowiązuje się Pr'lewodniczą ::eqo ' KOInitetu ' P,rli'cy 
i Plac' ,do opracowania w terminie '6 miesi~ (' y od " w~jści;t: w 
życie uchwały - na wniosek wla.3ciwyc h Illinistrówi" 'cęn
tralnych orgaoizilCJi spóldzielczych ('raz w porozum:ieniu 

, z ' Cep~ra!ną Ril,dą Związków Zawodowych - j~cln(jlIteg(i bran
żowego systelllll wynilgradzania pracowników zatrudnionych 
przy wykonywa.niuusłllg. niczilleżnie od przyrialpżno~ci orga-

, ni 7,<lcyjnej uspołecznionych z<ll<ladów uslllgpwyc.h. , Ujednoli
con,y w i tem y.·Ynagrorlz~ń, [>ow,inie.n . sI warż'łć . Zilrhl;tę- dla. 
pracowników do porlejmowani'a ' pracy w zak!acliich świad
czących usługi ' d la ludności. 

§ 38. Zobowiąznje się PilÓ5!Wą!"ą l\r.misję Cen do opr,,
c;owilnia w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie' 

uchwały":'" projektu uchwaly Rilrty Miolstró;'\' w spraw'ie Ził
sad i trybu uslillaniil cen Hił usługi świadczonf' na rz{>cz lud
ności z uwzględnieniem zas,tdy decentralizacji decYZJi, .,' \V 

uzasadnionych przypDdkach lIstalania 'en w drudze bezpo
średniej umowy pbmit:dzy zll1liawiającym a wykonawcą. 

'Społecznych do opracowania w porozum,ieniu z Przewodni- ' § 39. Wykonanie uchwały ' porucza się Przewodniczące
rzącym Komitetu Drobnej Wytwórczości w terminie 3 mie-, , lnu Komisji Planowil'llia przy Rildzie' M inistrów" PrzJi:wotlni-

"' sięcy od wejścia w życie uchwały - ilrojektu przepisów w czącemu Komit!'tu Drobnej WytwÓ!cz(Y~ci: wiaściwym mini-
sprawie reformy składek za ube'żpieczelliaspołeczrie w za- s.trom, prezydiom rad parortowych oraz ' zarząiloln właściwyc!J:, ' 
kładach ush\9owych. ' " centralnych organizacji spóldzielczycJl. 

' 2. Zobowiązuje się Komitet Pracy I Płac do opBcow:mia 
'W ciągu 2 miesięcy od wejkia w życi<\ uchwa-Iy - projektu 
przepisów w sprawie zaopatrzeń emeTytalnyl.'h oraz in"y~h 
~wiadcZ'eń ' z-U'be'lpieczeń , spo-łec:mycll- z tyluiu pra€y w , spół-

§ 40. Uchwała wchodzi w życie 'l dniem Ggloszenic1. 

Prezes Rady , Ministrów: , J. Cyra.lłkieIVic% 

Z ,.łąrznilc nr t dl) u('h\'1<lly nr 19" 
fł :.rly l\łinisHów op; clnill ~ cr!!rWc.l 
1%0 r. (poz. 262). 

WYKAZ USŁUG ' DLA ' LUDNO$CI 

r 1) elektromechanika (grz '2jnicził> medyczna, s:tmochodoWil, 
, , si4nikowa, elektromiernict\vo), 

2) radio .. i telemechanika, 

3} ślusarstwo samochodowe i motocyklowe. 

4) blacharstwo (budowlane, karoseryjne, nacz'yn-iowe, nil4 

prawa chlodnic), 

5) brązownictwo , (brązownictwo, galwanizatorstwo, szlifo
wanie i po!ewwanie melali}t , ~ 

6) grawerstwo {.emaliershvQ, grawerstwo}, 

7) instalatorstwo chłodnicze, 

8) kowalstwo (artystyczne. pojadowe. n'l[lrawa m,v"zyn: 
i narzędzi rolniczych, podkuwan,ie I.oni), 

9) p1echanikll precyzyjna (r.arZE-;dzi precyzyjnych I na,zi;dzl 
medycznych), 

toj mechanika gaśnic l urzą'rłzeń przechvpożiJro\\'ych; 

11) mechanika maszyn do szyci!, 
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U). JńłH;;h&H~k.a JnaS'iiY'n 'biurowyoh, 

13) optyka (okularowa inilrzędzi optycznych), 

-, 14) ślusarstwo (nap'ri!\va maszyn', ńaprawa rowerów, nożow
nictwo. pilnikarstwo, spawalnictwo. s!lIs!irslwo o.gólne, 
ślusarśi\vo budowlane. tokarstwo ' w metalu, n.a,prawa 
wag. naprawa , narzędzI), 

15) naprawa siatek z drutu, 

16) rusznikarstwo, 

17) zegarmistrzo~two, 

18) złotnictwo (szlifowanie bursztynu. kamieni. szlilchetnych 
i półszlachetny ch. naprawa i wyrób przedm ;otów z me
tali szlachetnych), 

t9Jwul~anizatorstwo. 

20) kamieniar~two. 

21) szklarstwo (budowlane, oprawaobrilzów, poj azd 'JVve. ~zli- , 

fierstwo szkła), 

22) bednarstwo, 

23) kołodziejstwo (karoseryjne, pojadowe), 

24) pozłotnictwo, 

25) stolarstwo (budowlilne, meblowe, sportowe, rzeżbiarstwo, 
wyrób trumien), 

26) szkutnictwo (budowa i napraWa lodzi, kajaków, szkut-
nictwo), 

27) tapicerstwo (dekoracyjne, meblowe), 

28) drukarstwo (drukarstwo ręczne, światłodruk), 

29) introligatorstwo (oprawa, kSiąg), 

30) dziewiarstwo (maszynowe, ręczne), 

. 31) gremplarstwo, 

32) -hafciarstwo (wyszywanie na tkaninach, mereżkarstwo, 
szmuklerstwo, koronkąrstwo), 

' 33) podnoszenie oczek, 

34) powroźnictwo (sieciarstwo ręczne, wyrób powrozów 
i sznurów). 

35) wyrób i naprawa kilimów i dywanów, 

36) bieliźniarstwo (damskie, dziecięce, męskie, p05cielowe, 
wyrób kołder), 

37) cerowanie artystyczne, 

38) czapnictwo, 

, 39) gorseciarstwo, 
I 

-40) kapelusznictwo damskie, 

41) czyszczenie i odświeżani!' kapelu5zy rn~sKich, 

42} krawiectwo damskie i dziecięce, m iarowe ciężkie, 

rowe lekkie. , krojenie odzieży damskiej i dziecięcej, l 

mid-

43) krawi.ectwo męskie - miarowe cywilne , i mundurowe, 
skórzane, krojenie odzieży męskiej, 

44) malowanie na tkanina::h, 

45) plisowanie i. dekatyzacja .tkanin, 

46} . obciąganieguzików, 

~7) naprawa sienników, workó"i Hp .. , 

-48) żaglownictwo, 

49) 'w'yp{~wa ' \ farb~wanie skór futerkowych, odświeżanie 
fuler i skór ' futerkowych, , 

50) kusniersl wo (futr.zarstwo, kożuszkarstwo), 

Si) t~kawicznictwo skórzane, 

52} , rymarstwo (kił~etnictwo, : rynlarslwe ' sportowe, ' ,~mdłilr- 
stwo, siodlarstwo pojazdowe. wyrób i naprawa llpru;ży, 
odświeżanie wyrobów ~kórzanych), 

5'3) szewstwo (wyrób i 'naprawa obuwiu), 

54) szewstwo ortopedyczne, 

55) usłu'gowy wypiek chleb) wymiana , m 'ąki na _chleb, 

56) usługowy wypiek ciast, 

- 57) usługowe tłoczenie oleju i soków owocowych, 
- . 

58) usługowe suszenie OWOC0W, jiirzyn i grzybów, 

59) młyny usILIgowe, usluguwe śruto\','niki. usługowe płat
karnie, 

GO} uslugO"wy ubój zwierujt. rozbieranie tusz zwierzęcych, 

61) uslugowe szlamowanie jelit. 

62) lłsługcwy wyrób we,dlin i wyrobów węrlliniarskich, 

63} instrumentarstwo muzyczne (lutnictwo, Raprił w3 forte
pianów i pianin. stroj'ellie instrumentów klawiszowy ch, 
naprawa h 'lrrnonii, nilp rilwa instruroent<"'w dęty c h d rew
nianych i metalowych ' OIaz perku syj nych). 

64) mechanika ortopedy czl1~ (wraz z b andażownictWEm\. 

65) naprawa wiecżnych piór. naprawa i napełnianie długo-
pisów, 

66) naprawa zabawek i lill ek . 

67) naprawa przedmiotów z porcelany, 

61:l) parasolnictwo, 

69) wypychanie kons-crwa cja ptilkó{v 

70) izolatorstwo bu dow lane, 

71) murarstwo, 

zwi,erząt, 

72) ukladanie plytekposadzkowy(:h, śdennych itp" 

73) żelbetoniarstwo, 

74) ciesielstwa, 

75) dekarstwo, 

76' asfalciafstwo, brukarstwo, 

77) instalatorstw o centralnf'go ogrzewunia, 

78) instalatorstwo elektryczne, 

79) instalatorstwo gazowe, 

80) ill5ta]atorstwo wodociągowe, 

1l1) instalatorstwo kanalizacyjne; 

82) wiertnictwo i kopanie studzien, 

8'3) kominiarstwo, 

84) lakiernictwo, 

85) malilCstwo (budowlilne, oekoracy jne. ,tapeciarst' ... ,;o), 

86) sztukatorstwo; 

łl7) zduństwo, ' 

88) fryzjerstwo, 

" 89) kosmetyka, 

90) czyszczerrle obuwia, 

91) fotografowanie, 

92) usiugi pomocy domowej, 

93) projektowanie wn~trz, 

~4) wypo:życz,anie sprz~lu gospodarstwa dt;>mowego, 

95) wypoiyczani"e sprzętu turystycznegotportowego, 
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.oo}. v.)lpoi~czanie . sprzętu . d o· wyrobu :mate~iałó.w bHdowłil~ · .lOI} , usługi pogrzeoowe;' 
" " nych, 

97) p ranie bielizny bi ałej, 

'9B} pranie chemiczne i lar!Jiars't WO, 

99) maglowanie bielizny, 

100) usługi l az iennicz,e; 

102) usługi , asenizacyjne ; 

103) usługi gazyfikacji bezprzew odowej, 

1041 wsz~lk ie inne nie wymienione w wykazie naprawy przed

miotów oS0bislego użylLu ludności. 

Za l ącznik nr 2 do uchwaly nr 194. 
R<ldy Minis!ni w 'l dnia 9 czerwca 
I9€O r. lpoz. :2(2); 

SZACUNEK POWIERZCHNI lOKALI USŁUGOWYCH, JAKA POWINNA BYĆ. UZYSKANA W RAMACH 
lJSPOŁECZNIONEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W LATACH 1961-1965 

Lp. Wojewodztwo 
, PowierZChnia ogółem 

tys. m~ 

Polska - ogółem: 291,7 

1 m. st. \Varszawa 36,2 
2 ·m . Łódż 15,0 
3 woj. białostockie 7 ,0. 
4 bydgoskie 9;3 
5 gdaóskie 16,3 
6 katowick ie 4ł!.2 

7 kiEleckie 9,0 
8 koszaliósk ie , 7, l 
9 krakowskie 12,0 

10 Dl. Kraków 9, 1 
11 woj. lubelskie 11,6 
12 łódzk i e 10,6 
13 ólsztyńsk ie 7.2 
14 opolskie 8.3 
15 poznański e 9.1 
16 m. Poznań 9,8 
17 woj. rZEszowskie łI;2 

18 szcze~iński e 9.0 
19 warszaw'sk ie 14;4 
20 wrodawskie 16,3 

I 
21 m, \ Vroclaw . 7.1 
22 woj. zielonogórskie_ 9 ,3 
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UCHWAtA N r 202 RADY l\1łNISTROW 

z dni a 28 czerwca , 1960 r. 

w sprawie wojskowego szkolenia uczniów Szkoły Morskiej i Szkoły. Rrbołówstwa MorsJdego w Gdyni. 

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia. 30 .. stycznia 
] 959 r. o powszechnym obowiązku woj , kowym (Dz. U. Nr 14, 
poz, 75 i Nr 17, poz. t03) Rada Mini~tl'ów uchwala, co na

'stępuje; 

§ l. t. W Szkole Morskiej i Szkole ' Rybołówstwa Mor
. ekiego w Gdyni wprowadza s i ę · wojskowe szkolen ie · ~lczniów. 

2. Wojskowe szkolenieurzniów Szkcly Morskiej i Szko
ły Rybolówstwa Mor:;kiego w Gdyni prowadzi się ' nazasa
d ach , ustalonych dla studium wojskowego szkół wyższych . 
. Czas . trwania ·szkolEnia wojskowego oraz LO'Clny ', wymiar go
dzin programowycll riiemoże być niżsźy od obuwiąz.ojąc~go 
:-w s tudia<'h wójsko,:,ych ' śzkół ,,,yższYch . . 

§ 2, Organizację szkolenia wojskowego w szkolach wy
mienionych w § l określi Minister Obrony l':arodowej w po
rozumieniu z Ministrem L:eglug i . 

,§ 3. Szkoleniem w trybie i na zasadach' przeWidzianych 
w uchwale obejmuje się u ::zniów, którzy fOZpOcZt;1i naukę. 

w roku. szkolnym 1959/ 1960 . 

§ 4. Wykonanie uchwaly porucza się Ministrowi Obrony 
Narodowej oraz Ministrowi L e~lugi. 

§ 5. Uchwała' wchodzi wżycie : z oniem ogłosz~n+a . 
. . . . . ' . 

p,ftnes ;Rady Ministrów: J. Cyranltiewicz 




