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dach ustalonych w ramowych · zasadach gospodarowania 
odzieżą i sprzętem (§ 10 ust. 2). 

3. Zakres i zasady wydawania odzieży i sprzętu dla 
osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek 
pracy ustala minister (kierownik urzędu centralnego) w uzgod
nieniu z Przewodnićzącym Komitetu Pracy i Płac i zarządem 
głównym właściwego związku zawodowego. 

§ 14. 1. Dyrektorzy zjednoczeń (kierownicy jednostek 
równorzędnych) przeprowadzają Vi okresach rocznych anali
zę zaspokojenia potrzeb, Jakości i przydatności odzieży 
i sprzętu w podległych zakładach pr'acy i przedstawiają od
powiednie wnioski nadzorującym je ministrom (kierownikom 
urzędów centralnych), prezydiom wojewódzkich rad narodo
wych (rad narodowych miast wyłączonych z województw). 

2. Na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1, 
ministrowie (kierownicy urzędów centralnych), prezydia wo
jewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączo
nych z województw) przedstawiają zbiorcze wnioski mini
strom wymienionym w § 2 oraz Ptzewodni<:zącemu Komitetu 
Drobnej Wytwórczości. Wnioski dotyczące jakości odzieży 
, sprzętu przekazywane są również Prezesowi Centralnego 
Urzędu Jakości i Miar. 

§ 15. Zobowiązuje się Ministra Gospodarki Komunalnej 
do: ' 

1) określenia zasad tworzenia i prowadzenia zakładów pral
niczych przy zakładach pracy lub pralni międzyzakłado
wych, przezna.czonych do prania i reperacji odzieży 
ochronnej i robocZej, 

2) -wydania wytycznych i ramowych instrukcji . technolo
gicznych dotyczących prania odzieży ochronnej i robo
czej w pralniach komunalnych, spółd-zielczych oraz pro
'Wadzonych przez zakłady pracy. 

IV. Przepisy przejściowe I końcowe. 

§ 16. Zobowiązuje się ministrów (kierowników urzędów 
centralnych) do podpisania z zarządami głównymi właści

wych związków zawodąwych protokołów dodatkowych do 

układów zbiorowych pracy, wprowadzających zmiany wyni
kające z niniejszej uchwały oraz przepisów wydanych w celu 
jej wykonania. -

§ 17. Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym 
oraz naczelnym organiżacjom społecznym stosowanie zasad 
ustalonych uchwałą. 

§ 18. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komitetu Pracy 
i Płac, ministrów wymienionych w § 2, Przewodniczącego 

Komitetu Drobnej Wytwórczości oraz Prezesa Centralnego 
Urzędu Jakości i Miar do przedstawiania Radzie Ministrów 
w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku wniosków wy
nikających z oceny realizacji uchwały w roku poprzednim. 

§ 19. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady 
Ministrów, Przewodniczącemu Komitetu Pracy I Płac, wszyst
kim ministrom (kierownikom urzędów centralnych) oraz pre
zydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych 
miast wyłączonych z województw). 

§ 20. Tracą moc wszelkie przepisy w zakresie unormo
wanym niniejszą uchwałą. W szczególności tracą moc: 

l) uchwała nr 78a Rady Ministrów z dnia 5 marca 1957 r. 
w sprawie poprawy zaopatrzenia pracowników w odzież 
ochronną, roboczą, sprzęt ochrony osobisteJ i umundu--, 
rowanie (Monitor Połski z 1957 r. Nr 3D, poz. 206 i z . 
1958' r ~ Nr 1 t, poz. 66), 

2) uchwała Rady Ministr.6w i Centralnej Rady Związków 
Zawodowych z dnia 8 lutego t968 r. w sprawie uspraw
nienia produkcji, poprawy jakości I zasad gospodarowa
nia opzieżą ochronną i roboczą oraz sprzętem ochrony 
osobistej (Monitor Polski Nr 8, poz. 42), 

3) zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla
nowania Gospod'arczego nr 322 z dnia 8 października 
1952 r. w sprawie projektowania i . zatwierdzania wzorów 
odzieży specjalnej i sprzętu ochrony osobistej (Biuletyn 
PKPG Nr 42, poz. 284). 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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UCHWAŁA Nr t5 RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 stycznia 1972 r. 

w sprawie Funduszu Rozwoju Rolnictwa. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy 'Z dnia 26 października 
1971 r. o podatku gruntowym (Dz. U. Nr 27, poz. 254) Rada 
Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Fundusz Rozwoju Rolnictwa, zwany dalej "Fundu
szem", tworzy się z części wpływów uzyskanych na poczet 
zobowiązania pieniężnego w wysokości wynikającej z pro
centowego udz.iału przypisu nelto poddtku gruntowego, wy
mierzonego według stawek kwotowych w roku podatkowym, 
w ogólnej kwocie zobowiązania pieniężnego netto, przypisa

. nego w tym roku. 

§ 2. Organy finansowe prezydiów 'rad narodowych, gro
madzące wpływy z · tytułu zobowiązania pieniężnego, przele
wają na rachunek właściwego miejscowo oddziału (placówki) 
Banku Rolnego w Narodowym Banku Polsk im kwoty przypa
dające na rzecz Funduszu w terminach przewidzianych dla 

rozliczeń na rzecz innych wierzycieli wpływów z tytułu po
zostałych należności wchodzących w skład zobowiązania pIe
niężnego . . Równocześnie z poleceniem przelewu za ostatni 
miesiąc roku, organy finansowe przesyłają oddziałowi (pla
cówce) Banku Rolnego wykaz podziału środków Funduszu na 
rzecz poszczególnych dysponentów. 

§3. t. Z Funduszu przeznacza się: . 
l) 90% do dyspozycji kółek rolniczych, wsi, osiedli i miast, 

w których jeszcze nie zostały zorganizowane kółka rol
nicze, rolniczych spółqzielni produkcyjnych oraz s'pół
dzielczychośrodk6w rolnych kółek rolnic'Zych, 

2) 100/0 na centralny fundusz rezerwowy, gromadz.ony na 
specjalnym koncie w Banku Rolnym. 
2. Ze środków Funduszu przypadających kółkom rolni

czym oraz ws iom, osiedlom t miastom, w których jeszcze n:e 
zostały z'organizowane kółka rolnicze, przeznacza się 80% do 
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dyspozycji kołek rolnkzych (wsi, -osiedli, miast), a 20% do 
dyspozycji powiatowych związków kółek rolniczych. 

3. Ze środków Funduszu przypadających rolnkzymspół
dzieLniom produkcyjnym przeznacza , się 900/0 do dyspozycji 
spółdzielni, a 100/0 do dyspozycji wojewódzkich związków rol
niczych spółdzielni produkcyjnych. 

4. SI'odki Funduszu przypadające spółdzielczym ,ośrod
komrolnym kółek rolniczych przeznacza się w 90% do dys

' pozycji tych ośrodków, a W 10°/. do dyspozycji powiatowych 
związków kółek rolniczych. 

, § 4. Wykorzystanie środków Funduszu przypadających 
indywidualnym g()spod~arstwom rolnym danej WSI, ' osiedla ,lub 
miasta może nastąpić po zorganizowaniu kółka rolniczego. 

ł '5. 1. Srodk'i Funduszu będące w dyspozycji kółek r.ol
niczych oraz mienie , nabyte z lego FundUszu stanowią spo-
łecznq własność kółek I'olniCzych. ' , ' 

2. SrodkiFunduszu będące ' w dys,pozycji kółek rolni
czych. oraz wsi, osiedli i miast, w których nie ma kółek rol
niczych, mogą być przekazywane kółkom rolniczym, między
kółkowym bazom maszynowym i rolniczym spółdzielniom 

produk~yjnym w danej lub sąsiedniej wsi. 
3. Przekazanie środków, o których mowa Vi ust. 2, może 

nastąpić na podstawie uchwały walnego zebrania członków 
kółka rolniczego lub zgody , wyrażonej uchwałą większości 

właściciel,i (użytkowników) , gospodarstw rolnych danej wsi 
(osiedJ.a, miasta) zobowiązamych do ' świadcienia na rzecz 
Funduszu. 

§ 6. Srodki Funduszu w częśai przypadającej do dy~po
zycji pószczególnych kółek rolniczych i rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych przeznacza się w szczególności ' na mechani
zację (zakup ciągników, maszyn towarzyszących, budowę za
piecza ' technkznego) oraz na inwestycje związane z zagos'po

' darowaniem gruntów Państwowe'go Funduszu Ziemi i ' moder
nizację budynków gospodall"czych, produk,cję mater,iałów bu,
dowlanych i inne cele służące podnoszeniu g,ospodarki rolnej. 

§ 7. Minister Rolnictwa w ' porozumieniu z Ministrem 
Finansów, Prezesem Centralnego Związku Kółek ' Rolniczych 
i z Zarządem Centralnego ' Związku Roiniczych Spółdzielni 
Produkcyjn}'1:h określi tryb l szczegółowe zasady gos,podaro
wania Fundus'zem oraz środkami Funduszu będącymi w dys
pozycji kółek rolniczych, rolniczych spółdzielni , pI'odukcyj
nych, międzykółkowych baz, maszynowych oraa; powiatowych 
~qzków kółek rolniczych i wojewódzkich związ.ków roJni
czych spółdzielni produkcyjnych, przeznaczanymi dla s pół-

dzielczych ośrodków rolnych kółek rolniczych, II. także wa
n,mki, i tryb prze,kazywania' środków Funduszu. na rzecz kółek 
rolniczych, międzykółkowych , baz maszynowych, rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych orąz s.półdzielczych -ośrodków rol
nych kółek rolniczy(;h. 

§ 8. 1. CentnIny fundusZ rezerwowy (§ 3 ust. 1 pkt 2) 
przeznaChony jest w5zczególności na: 

1) uzupełnienie środków Funduszu poszczególnych kółek 
rolniczych, spółdzielczych ośrodków rolnych kółek rolni
czych, międzykółkowych baz maszynowych i rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych, 

2) dofinansowanie inwestycji służących ,zaspok,ojeniu ' po'
trzeb rolników orazrolniczyc:h spółdzielni produkcyjnych 
w razie braku środków na te cele na kontach powia,to- . 
wych związków kółek rolniczych i wojewódzkich zwiąż
ków rolniczych spółdzielni produkcyjnych. 
2. O wykorzystaniu środków centralnego funduszu re

zerwowego decyduje Minister - Rolnictwa w porozumienm ' 
z, Pre'zesem Centralnego Związku Kółek Rolniczych i Zarzą
dem Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyj-
nych. ' 

§ 9. Kółka r'olnicze, powiatowe związki kółek rolniczych" 
rolnicze spółdzielnie produkcyjne i wojewódzkie związki roi
niczyth spółdzielni produkcyjnych mogą uzyskać w oddziale 
(placówce) Banku Rolnego bezprocent-owy kredyt antytypa~ 
cyjny na poczet przyszłych wpły,wów ria Fundusz do wyso'
kości 90% przewidywanych wpływów, jeżeli posiada,ne środki 
Funduszu nie są wystarczające na pokrycie' kosztów inwesty
cji realizowanych w danym roku. 

§ 10. Nadzór i kontr'olęnad prawidłowością g,ospodaro-
wania Funduszem wykonują prezydia rad narodowych. , 

§ 11. W roku 1972 na Fundusz przekazuje się czę'ść WlP,ły
wów zobowiązania pieniężnego w wysokości oueślonej w 
§ l, przyjmując za podstawę rozliqenia ogólną kwotę wpły
wów, pomniejszoną o wpłaty na zaległości zobowiązania pie
niężnego. 

§ 12. Traci moc uchwała nr 109 Rady Ministrów z dnia 
29 kwietnia 1966 r. w sprawie zasad gospodarowanja Fundu
szem Rozwoju Rolnictwa, zmieniona uchwałą nr 104 Rady 
Ministrów z dnia 15 lipca 1970 r. 

§ 13. '. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z 
mocą od dnia 1 stycznia 1972 r. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 15 stycznia 1972 r. 

w sprawie warunków I trybu przyznawania pomocy 'kredytowej osobom fizycznym na budownictwo ,mleszkanlowe-
i kapitalne remonty. . I 

JIlapodstawie § 9 uchwały nr 282 Rady Ministrów z dnia § 1. 'Ilekroć w niniejszym ' zarządzeniu je~t m~wa o: 
10 grudnia 1911 r. w sprawie pomocy kredytowej, Państwa dla .1) uchwale bez bliższego określenia - należy I1r~z . .torb-
budownictwa mie~zkaniowego osób fizycznych (Monitor Pol- zumiećuchwałę nr , 282 Rady Ministrów z dnia lp grudnia 
.tli Nr 60, poz. 399)/ § 6 ust. 3 , uchwały nr 281 Rady Mini- 1911 r·. w sprawie pomocy kredytowej Pań$tw dla bu-
litrów z dnia' lO grudnia 1911 r. w sprawie zasad . realizacjidownictwa ,mieszkaniowego . osób fizycznych .(Monitor 
f finansowania uspołecznionego budownictwa mieśikaniowego Polski Nr 50, poz. 399), 
:(Monitor Polski Nr 60, poz. 398) oraz §§ 8 i 9 uchwały nr 125 2) budowie i kapitalnym remoncie domu (lokalu) należy 
Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie od$etek od przez to rozumieć budowę; przebudowę, rozbud wę i ka-
kredytów ' udzielanych przez banki o·raz od środków pieDlęz- ~italny remont domu 'jednorodzinnego lub loka u ' w ma-
nych na rachunkach bankowych (Monitor Polski 'Nr32J łym domu mieszkalnym" 
P.Oż. ~8) zaJ'zlldza się, co następuje: 3) nauczycielach l pracownikach zaliczanych 'do ; ersonelu 
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