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UCHWAŁA Nr 34 RADY MINISTRÓW 

z drlia 4 lutego 1972 c. 

w sprawie rozwoju usług produkcyjnych dla rolnictwa. 

W celu stworzenia warunków do prawidłowej realizacji 
założeń rozwoJu społeczno-gospodarczego w okresie do 
1975 rj a zwłas'z-cza intensyfikacji produkcji rolnej i wiążą
cego się z tym dalsze.go rozszerzan'ia usług produkcyjnych 
świadczo·nych dla rolnictwa, Rada Minis,trów uchwala, co na
stępuje: 

§ 1. 1. Usługami produkcyjnymi dla rolnictwa są usługi 
świadczoueodpłatllie przez jednostki g,os-podarki uspolecz.nio
nej i nie uspołecznionej, zwane dalej "usługami", polegające 
na: 

1) wyk-onywaniu napraw, remontów i przeglądów konse-rwa
cyjnych zmierzających do przywrócenia przedmiotom 
oraz obiektom budowlanym ich utraconej wartości użyt
kowej lub utrzyma'nia ich w stanie pełnej sprawności 

użytkowej, ' 
2)' wykonywaniu czynności z zak,resu produkcji rolnej 

i zwierzęcej, 
3) _ wynajmowaniu sprzętu do wykonania danej usłuQ1i, 

4) wdrażaniu oraz stosowaniu w rolnictwie postępowych 
metod gospodarowania, 

5) wykonywaniu transportu na potrzeby rolnictwa, 
6) wykonywaniu na rzecz indyWidualnych gos'Podarstw 

rolnych: 
a) niektórych wyrobów na indywidualne zamówienie zle

ceniodawcy z materiałów własnych zakładów usługo
wych, 

b) bud-owy domów i pomieszczeń gospodarczych, zleconej 
przez inwestorów prywatnych, z pOdstawowego ma
teriału powie~oneg-o (za podstawowy materiał uważa 
się c~głę, pustaki, cement, tarcicę). 

2. Szczegółowy zakres usług ŚWiadczonych na zasadach, 
o których mowa w ' uchwale, ' określa nomenklatura usług 
produkcyjnych dla rolnictwa stanowiąca załącznik IlJl' 1 do 
uchwały. 

3. Usługi mogą ' być wykonywane na rzecz jednostek 
uspolecz-nionej oraz nie uspołecznionej g,ospodarki rolnej. Za 
jednostkę uspołecznionej gospodarki rolnej uważa się: 

1) państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, 
2) rolnicze spółdzielnie produkcyj,ne, 
3) gospodarstwa rolne kółek rolniczych, 
4) spółdZ'ielcze o ś-r'odki wlne' kółek roln'iczych, 

' 5) inne gospodarstwa rolne podległe instytucjom państwo
wym, spółdzielczym i społecznym . 

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na wniosek 
,Ministra Rolnictwa może w miarę potrzeby uzupełniać w 
drodze zarządzenia szczegółowy zakres usług określony w za
łączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2. 1. Minister Rolnictwa w pOf'O'zumieniu Z zaintę.reso
wanymiministrami oraz zarządami central spółdzielczych 

i ,organizacji społecznych, uwzględniając założeniaprogra
mowe w dziedzinie usług ustalone prZez prezydia wojewódz
kich rad narodowych, programtJje rozwój usług w skali ogól
nokrajowej oraz koordynuje całokształt zagadnień związanych 
z realizacją zadań wynikających z planowego rozwoju tych 
usług. 

2. Przy ustalaniu ' programów rozwoju uslug ' w szczegół
,noki należy: 
1) VI zakresie remontów sprzętu rolniczego: 

a) zwiększać systematycznie udział świadczeń drobnych 
napraw i remontów prostych maszyn i urządzeń wl
niczy<:h dla gospooa,rstw -t'ndywidualnych, 
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b) podjąć na szeroką skalę kompleksowe badania 'Ilau
kowe mające na celu oprac'owanie optymalnych us-ad 
organizacji całego zaplecza, integ,rac ji poszczegól,nych 
pionów organizacyjnych i sektorów gospodarki naro
dowej, 

c) dążyć do poprawy wskaimików techniczno-ekonomicz
nych przez lepsze wykorzystanie zdolności produk
cyjnej oraz skróce,nie terminów wykonania remontów, 

2) w zakresie usług elektrotechnicznych, instalacji odgro
m{)wych i za-opatrzenia rolnictwa i wsi w wodę należy: 
a) zwiększyć świadczenia usług dla gospodarstw indy

widualnych w zakresie konserwacji i remontów urzą
dzeń elektrycznych i urządzeń do zaopatrywania w 
wodę, instalacji odgromowych, instalacji elektrycz
nych i instalacji zaopatrzenia w wodę, 

b) dążyć do poprawy wskaźników techniczno-ekonomicz
nych, skrócenia terminów wykonania napraw i remon
tów, 

c) kontynuować planowe zwiększenie liczby wyspecjali
zowanych punktów naprawczych, organizując w za
sad-zie jeden punkt w każdym powiecie, 

3) w zakresie usług remontowo-budowla,nych należy: 
a) dążyć do poprawy wskażników techniczno-ekonomkz- ,

nych, 
b) dążyć do mechaniz-owania robót i stos<owania nowej 

technologii dla uzyskania poprawy efektywności eko
nomicz.nej usług, 

c) zwiększyć usługi dla gospodarstw Indywidualnych w 
zak,resie konserwacji! remontów budynków mieszkal
nych I gospodarczych, 

4) w zakresie chemizacji rolnictwa należy: 
a) . stos'ować zróżnicowane formy obsługi , np. zawie-ranle 

rocznych umów z gospodarstwami uspołecznionym! na 
wykonanie usług, zbieranie _ zamówień od rolników In
dywidualnych na wykonanie kilku usług, 

b) podjąć kompleksowe przedsięwzięcia zmierzające do 
eliminowania szkodliwych następstw działania środ
ków chemicznych, 

c) dążyć do poprawy wskaźników techniczno-ekonomicz
nych, 

5) w 7.akresie mechanizacji prac polowych należy: 
a) kontynuować planowe rozszerzanie i powiększanie 

liczby punktów (zakładów) usługowych, a zwłaszcza 
popierać różne formy świadczenia usług rozwijane 
przez kółka rolnicze, 

b) dążyć do angażowania w większym- stopniu między
kółkowych baz maszynowych I kółek rolniczych w 
świa-dczeniu usług polowych i omłotowych przy jM
noczesnym ograniczeniu usług transportowych, a zwła
szcza transportu pozarolniczego. 

;3.. Minister Rolnictwa wykonuje zadania określone w 
ust. 1 zasięgając opinii w sprawach: 

1) naprawy urządzeń i insta-Iacji elektroenergetycznych 
Ministra Górnictwa i Energetyki i Ministra- Przemysłu 
Maszynowego, instalacji odgromowych - Ministra Spraw 
Wewnętrznych oraz Państwowego Zakładu Ubezpiec-zeń, 

2) zaopatrzenia w _ wodę do celów przeciwpożarowych -
Ministra Spraw Wewnętrznych, 

3) remontów, napraw i konserwacji pomies-zczeń - Ministra 
Budownjctwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, P.rze
wodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości, Zarządu 
Centralnego Związku KÓłek Rolniczych, 

4) przechowalnictwa, sortowania owoców, warzyw oraz me
chanicznego oczyszczania warzyw na sucho I wypożycza
nia sprzętu ogrodniczego I innych specjalnych usług dla 
ogrodnictwa - Zarządll Centrali Spółdzielni Ogrodni-
czych, -
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5) suszarnictwa, oczyszczalnictwa, przechowalnictwa pro
duktów rolnych I materiału siewnego, sortowania ziem
niaków I wypożyczania sprzętu rolniczego - Ministra 
Przemysłu Spożywczeg-o i Skupu, Zar-ząd:u Głównego Cen:
trali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", Za
rządu Centralnego Związku Kółek Rolniczych, 

6) wstępnej przeróbki słomy lnu i konopi na włókno - Mi
nistra Przemysłu Lekkiego l Zarządu Centralnego Związku , 

Kółek Rolniczych, 
7) mechanizacji procesów produkcyjnych, zab iegów ochro

ny roślin i nawożenia nawozami mineralnymi - Zarządu 

Centralnego Związku Kółek Rolniczych, 
8) remontów sprzętu rolniczego - 'przewodniczącego Ko

mitetu Drobnej Wytwórczości, Zarządu Centralneg-o 
Związku Kółek Rolniczych i Zarządu Głównego Centrali 
Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" . 

§ 3. Prezydia wojewódzkich rad narodowych: 
1) programują oraz koordynują rozwój usług na swoim te

renie przez wydziały rolnictwa i leśnictwa, które dz iałają 

w porozumieniu z innymi zainteresowa:nymi wydzialami, 
2) organizują współpracę i współdziałani e jednostek świad

czących usługi; 

3) dążą do stopniowego wyrównania dysproporcji w roz
mieszczeniu punktów (zakładów) usługoiWych na terenach 
wsi. 

§ 4. 1. Minister Rolnictwa w terminie do dnia 30 kwiet
nia 1972 r. w pomzumieniu z zai1nte,resowanymi ministrami 
oraz zar,ządami central spółdzielczych i organizacji społeci
nych ustali wykaz: 

1) instytucji i oTganizacji zobowiązanych d{) wykonywania 
i rozwijania usług, 

2) jednostek wiodących do programowania i koordynacji 
działalności w obrębie poszczególnych grup usług, 

3) jednostek mających obowiązek uczestniczenia w poro
zumieniach branżowych. 

2. Minister Rolnictwa -może wykaz ten zmieniać lub uzu
pełniać w trybie określonym w ust. 1. 

§ 5. 1. Jednostkom , wiodącym (§ 4 ust. 1 -pkt 2) nadaje 
się w zakresie poszczególnych grup usług uprawnienia zjed
noczeń wiodących, określone w przepisach o współpracy i ko
ordynacji gospodarczej. 

2. Jednostki wiodące powinny: 
1) opracować na lata 1972-1975 program obejmujący roz

szerzenie i doskonalenie prowadzonej dotychczas dzia
łalności usługowej, dalszy rozwój sieci punktów (zakła
dów) usługowych, rozmiary przewidzianych usług oraz 
środki niezbędne do ich zrealizowania, 

2) zapewnić koordynację i współpracę gospodarczą pomię
dzy punktami (zakładami) świadczącymi usługi w ramach 
.tej samej branży, 

3) zapewnić prawidł<owy podział pracy i koncentracji dzia
łalności punktów (zakładów) usługowych całej branży, 

4) stworzyć stałą więż branżową opartą na porozumieniach 
oraz komisjach ogólno branżowych i terenowo-branżo

wych, 
5) bilansować potrzeby środków produkcji i materiałów ko

niecznych do realizacji planu usług w całej branży. 
3. Jednostki wiodące wyznaczone przez Ministra Rol

nictwa do programowania i koordynowania usług uwzględnią 
w programach rozwoju usług w latach 1972-1975 w szcze
gólności te usługi, które nie zaspokajają w pełni potrzeb roi
nictwa, jak również wyrównają dysproporcje w rozmieszcze
niu punktów (zakładów) świadczących usługi na terenach 
wiejskich. . 

§ 6. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w porozu
mieniu z Ministrem Rolnictwa określi do dnia 30 czerwca 
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. 1972 J:' jednolity tryb i zasady sprawozdawc71ośd w dziedzi
nie usług. 

§ 7. 1. Ustala się wartość usług świadczonych ogółem 
dla rolnictwa, łącznie z usługami świadcz.onymi na r·zecz go
spodarstw ,indywidualnych, w 1975 r. na sumę okloło' 25 mld zł 
(załączniki nr 2 i 3 do uchwały). 

2. Wartość uslug w 1975 r. w stosunku do 1970 r. z po
działem na województwa określa załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 8. 1. Jednostki zrzeszone w Ce1rrtralnym Związku Kó-
łek Rolniczych świadczą usługi: 

1) przemysłowe, 

2) budowlane, 
3) wl.nicze, 
4) tra.nsportowe, 

o wartości ogólnej w 1975 r. około 10.190 niln zł, w tym dla 
gospodarstw indywidualnych o wartości okolo 8.720 mln zł. 

2. Jednostki zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni 

"Samopomoc Chłopska" świadczą usługi: 
1) naprawcze, 
2) . instala·cyjno-elektryc7Jne, 
3) ' remontowo-budowlane, 
4) transportu artykułów rolnych i hodowlanych oraz środ

ków prbdukcji dla rolników, 
5) suszenie, czyszczenie i'zaprawianie zbóż siewnych i nasion, 

o wartości ogółem w 1975 r. około 486 mln zł, w tym dla go
spodarstw indywidualnych około 236 mln zł. 

. 3. Jednostki zrzesz·one w Centralnym Związku Sp6łdziel~ 
czości Pracy świadczą usługi w zakresie remontów: 

1) budowlanych, 
2) sprzętu lI'oLrriczego, 
3) środków t,ransportowych, 
4) usługi elektryczne i zaopatrzenie w wodę, 

o wartości ogółem w 1975 r. okolo 106 mln zł, w tym dla go
spodarstw indywidualnych około 47 mln zł. 

4. Jedno·stki zrzeszone w Centrali Spółdzielni Ogrodni
czych świadczą usługi w zakresie: 

1) specjalistycznej produkcji ogrodniczej oraz zabiegów fi
tosanitarnych j agr,otechnicznych, 

2) przygotowania do spr.zedaży warzyw i owoców, 
o wartości ogółem 19 mln zł, w tym dla gospodarstw indywI
dualnych 19 mln zł. 

5. Jednostki ,organizacyjne podległe Ministrowi Rol-
nictwa lub przez niego nadzorowane świadczą usługi: 

1) przemysłowe, 

2) budowlane, 
3) rolnicze, 
4) transportowe, 

o wartości ogólnej w 1975 r. okolo 13.895 mln zł, w tym dla 
gospodarstw ,indywidualnych około 2.660 mln zł. 

§ 9. Usługi w 1975 r. powinny osiągnąć następującą war
tość: 

rodzaj usług 
ogółem 

w mln zł 
około 

wzrost 
w stosunku 
do 1970 r. 

Ofc 

w tym na rzecz 
gospodarstw 

indywidualnych 
w mln zł około 

wzrost 
w stosunku 
do 1970 r. 

Ofo 

1) przemysłowe 

w tym: 
a) remonty sprzętu rolniczego 
b) mechanizacja procesów produkcji zwierzęcej 
c) eksploatacja torfu i zagospodarowanie potorfi 

2) budowlane 
w tym: 
a) elekt'yc.znych, instalacji odgromowych, zao

patrzenia rolnictwa i wsi w wodę 
b) konserwacja urządzeń melioracyjnych 
c) remontowo"budowlane 

3) rolnipe 
w tym: 
al sortowanie ziemniaków, wynajmowanie sprzę

tu rolniczego i opakowań płodów rolnych 
b) sztuczne 'unasiennianie zwierząt 
c) chemizacja rolnictwa w zakresie: 

- wapnowania gleb 
- nawożenia wodą amoniakalną 

~ nawożenia nawozami mineralnymi 
- zab iegów ochrony roślin 

d) mechanizacja prac polowych i omłotowych 

e} sani ta rno-weteryna ry jne 
f) zw (ązane z gospodarką ogrodniczą, jak wy

najmowanie sprzętu ogrodniczego, wykony
wanie zabiegów fitosanitarnych i innych 
~wj ązanych z przygotowaniem towaru do 
zbytu, wykonywanych przez Centralę Spół

dz ielni Ogrodniczych na rzecz zakontraktowa
nej produkcji ogrodniczej, nie określone pod 
lit. a)-e) 

4) transportowe, świadczone przez kółka rolnicze 
i państwowe ośr,odki maszynowe 

2 

9,100 

8.500 
600 

5,3 
4.300 

1.200 
276 

2.800 
8.600 

45,4 
316 

650 
120 
380 
628 

5.000 
1.450 

14,9 

3.200 

3 

32 

21 
243 

8 
17 

163 
38 
96 

138 
28 

22 
32 

302 
32 
70 
3 

30 

50 

4 

1.034 

. 629 
400 

4,6 
752 

428 
74 

250 
7.200 

27,8 
280 

452 
80 

347 
543 

4.700 
708 

13,4 

2.800 

5 

155 

70 

44 
133 

101 
270 
219 

97 

172 
32 

64 
124 
415 

46 
76 
15 

31 

69 
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§ 10. Ustała się nastlM>ujące za,,,ady plamowan'ia środków 
związanych er: rozwojem usług przy opracowywanl,u na.rodo
:weg'o planu gospodarczego d planów terenowych: 

l) jednostki państw.owe, spółd7iielcze oraz o,rg.an.trzacje spo
. łeczne świadczące usługi dla rol'nktwa włączą w ,poszcze

gólnych latach do swoi,ch pla,nów inwestycyjnych, fma·n
sowo-gospodarczych i planów zao,patrzenia materiałowego 
środk,i niezbędne do w)'lkonania wyznaczonych Im zadań, · 

2) mi;nisterstwa i prezydia wojewódzkich rad niłlrodowychl 
a) uw:zględnią potrzeby jednostek uprawniOOO1ych do 

świadczenia usług, a w szczególności potrzeby sur·ow
cowe i ma-teriałowe w)'lnikające z Oikreślonych przez 
te prezydia wojewódzkkh -rad nar,odowych kieruIlików 
rozwoju usług, . 

b) uwzględnią w planach inwestycyjnych potrzeby 10-
kalowe ·oraz urządzeniowo-technic:zmezakładów usłu

g'owych rozwijających usługi według usta~onych pro
gramów ·fOllWOju us~ug danego województwa, 

c) zapewnią lokalizację budownictwa na cele usługowe 
i umożliwią jednostkom uprawnionym do świadczenia 
usług nabycie (przekazanie) działek budowlanych 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym za/kresie, 

3) P.rzewodniczący Komisji Planowania przy Radrzie Mini
strów przy uzgadnianiu proje'któw planów resortu rol
nictwa {)faz innych rzaiinteres·owanych It'SOO"tóW i Jristy
tucji zapewni niezbędne środki do wykonywania ,określo

nych planami zadań z zakresu usług; w planach tych po
winna być wyodręhniona działalność usługowa <lraz środ
ki niezbędne do jej prowadzenia. 

§ 11. Znosi się w jednostkach g,ospodarki uspołecznilonej 
świadczących usługi dla rolnictwa limitowanie :zatrudnienia 
, funduszu płac pod wamnklem wyodrębnienia w planach 
rocznych i <lperatywnych tych jednostek wartośd 'Usług pro-
dukcyjnych dla r'olnictwa. . 

§ 12. Minister Finansów w porozumieniu z Minis1rem 
Rolnictwa ustali w terminie do dnia 31 maja 1972 11'. zasady 
stosowalnia ulg podatkowych mających na celu pobudrzenie 
inicjatywy w rozwijaniu działalności usługowej dla ml
nictwa; 

§ 13. Minister Oświaty i Szkoln'ictwa Wyższego w por<l- . 
'lumieniu z Ministrem R'olni,ctwa opracuje w terminie do dnia 

31 maja 1972 2'. progumy szkolenia zawodoweqo z dziedziny 
usług dla rolnictwa w zakresie nie objętym przepisami 
uchwały ~r 35 Rady Mi'nis/trów z dnia 4 luteg'o 1972 r. w spra
wie o!'f)Zwoju usług (Monitor Pols·Jci Nr 14, poz. 95). 

§ 14. Ministe,r K,omunikacji zapewni usługi w zak,resie 
remontów środków tq}nspoptowych na potrzeby rolnictwa (re
monty kapitalne silników samochodowych i motocyklowycn 

. OIaZ pojarzdów samochodowych bez ciągników typu rolnicze-
go i przyczep, naprawy dfoObne d konserwacje pojazdów sa
mochodowych bez c'ią'gni'ków typu rolniczego i pr-zyczep). 

§ 15. MiniSlter R'olnlctwa zorgani.zuje prace naukowo-ba
dawcze wymagające dług'oterminowego opracowania w za
!kresie: 

1) długofalowych koncepcji rozwojowych dotyczących usłu
gowej g'ospodarki nawozowej (magazynowanie, transport, 
zao'llatrzenie w maszyny, urządzenia), 

2) kszlałtowa,nia się kosmów, cen usług i a.rtykułów do pro
dukcji rolnej w zestawieniu z kosmami I cenami Irealiza
cji produkcJi rolniczej, 

3) rejoni:zacji usług, 
4) rejo.n'izacj.i cen usług, 
S) d·ocho.dowości ,i rentowności usług. 

§ 16. Minister Rolnictwa w porozumieniu oz; z.ainlereso
wa.nymli jednostkami opracuje do dnia 31 sierpnia 1972 r. plan 
rzeczowy usług produkcyjnych dla r<lhridtwa na okr.es do 
1975 r. 

§ 17. Plrzepisy uchwały dotyczące ,prezydiów wojewódz
kich rad narodowych mają zasto5<lwanie do prezydiów rad 
nar.oodowych miast wyłączonych z województw. 

ł 18. TraCl\ moc: 
1) uchwała nr 256 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. 

w sprawie usloug dla rolnictwa (Monitor Polski 'l I 1963 r. 
Nr 63, pOJ:. 31 i z 1966 r. Nr 4, :paz. 35), 

2) uchwała nr 59 Rady MiniS'trów rz dnia 5 marca 1964 r. 
w sprawie zasad korekty limi1ów oSOlbowego funduszu 
płac w usługach dla rolnictwa, świadczOlIlych na rzecz 
ludności o,raz kółek rolnkzych, Ifolnkzych spółdzielni 
produ'kcyjnych i państwowych gospodarstw rolnych. 

ł 19. Uchwala wchodZ'i w życie z dniem ogloszenia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

Załączniki do uchwały nr 34 Rady 
Ministrów z dnia 4 lutego 1972 r. 
(poz. 94). 

Załącznik nr 1 

NOMENKLATURA USŁUG PRODUKCYJNYCH DLA ROLNICTWA 

DZIAŁY, GAŁĘZIE, branże - pod branże według 
klasyfikacji usług 

Symbol Nazwa 

02 · 
02801 

06 
06802 

(02-30) USŁUGI_PRZEMYSŁOWE 
USŁUGI PRZEMYSŁU PALIW 
Usługi związane _ wydobyciem torfu 

USŁUGI PRZEMYSŁU METALOWEGO 
Usługi kowalskie I ślusarskie 

Rodzaje usług zaliczone do usług prod~kcyjnych dla rolnictwa 

- wydobywanie torfu, 
- przygotowywanie kompostów torfowych, 
- amoniakowanie todu; 

- naprawa ogrodzeń, zamków, zasuw, narzędzi rolniczych ogrodniczych 
ręcznych, 

- podkuwanie koni, 
- wytwarzanie wyrobów metalowych na zam6wienie indywidualnych gospo-

darstw rolnych; 
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DZlALY, GAŁĘZIE, branże - podbranże wedlug 
klasyfikacji uslug 

Symbol I Nazwa 

07-08 
082 

08201 

08206 

08207 

08701 

11 

11101 

19-20 
19001 ' 

31-32 

31100 
31200 

31300 

31401 

'329 , 

34201 

USŁUGI PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO 
Usługi związane z maszynami, urządzeniami i na
rzędziami rołniczymi i. dła gospodarki leśnej 

'Usługi związane z, maszynami i urządzeniami dla 
gospodarki rolnej 

Usługi związane z maszynami i urządzeniami do 
przygotowywania pasz i dla hodowli 

Usługi związane z maszynami i urządzeniami dla 
gospodarki leśnej i sa~owniczej 

_ Usługi związane z pompami do cieczy, sprężar

kami itp. 

USŁUGI PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZ- ' 
NEGO I ELEKTRONICZNEGO 

Usługi związane z maszynami i urządzeniami elektro
energetycznymi 

USŁUGI PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEG() 
Usługi związane ze wstępnym przygotowaniem 
włókna 

(31-38) USŁUGI W ZAKRESIE BUDOWNiCTW A 
USŁUGI W ZAKRESIE .ęUDOWNICTWA 
OGÓLNEGO W OBIEKTACH UŻY1:KOWYCH 

Usługi remoniowo-budowlane łącznie z wykończe, 
niowymi 

Usługi instalącyjne (bez elektrycznych) ' 

Uslugi instalacyjne elektryczne bez' usług sieciowych 
energetycznych i telekomunikacyjnych 

Budowa domów i pomieszczeń g08Jlodarskich na in
dywidwllne zamówienie ludności 

USŁUGI BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 
W OBIEKTACH UŻYTKOWANYCH 

Usługi specjalistyczne (sieciowe) energetyczne i tele
komunikacyjne 

201 Poz. 94 

Rodzaje usług zaliczone do usług produkcyjnych dla rolnictwa 

- ~emont maszyn rolniczych, 
- remont ciągników uniwersalnych rolniczych i przyczep, 
- remont uarzędzi rolniczych mechauicznych, 

obsługa techniczna sprzętu rolniczego oraz nadzór i instruktaż w tym za
kresie; 

- montaż i kapitalne remonty, naprawy drobne i konserwacja urządzeń do 
mechanizacji prac hodowlanych i podwórzowych; 

- usłngl zWIązane z maszynami i urządzeniami dla gospodarki sadowniczej; 

- usuwanie uszkodzeń' odbiorników elektrycznych oraz innych urządzeń ele
ktrycznych (usługi awaryjne); 

-wstępne przygotowanie włókna, 
- prace związane z wiejską przeróbką slo my lnu i konopi na wlókno; 

- roboty murarskie, betoniarskie, ciesielskie, dekarskie, blacharskie, podło
gowe i posadzkowe, 

-. roboty ogólnobudowlane rozbiórkowe, 
:.... wbudowywanie stolarki budowlanej, elementów kowalsko-ślusarskich 

i okuć budowlanych, 
- tynkowanie, 
- malowanie i tapetowanie ścian, 
- roboty zduńskie, 
- roboty ogólnobudowlane pozostałe; 

- roboty Illstalacyjhe hydrauliczne, centralnego ogrzewania i klimatyzacyjne, 
- roboty instalacyjne gazowe, 
- roboty instalacyjne dźwig~we, 
- roboty instalacyjne odgromowe, termiczne, akustyczne i pozostale; 

- wykonywanie, remontowanie i konserwowanie instalacji etektrycznych, 
- konserwacja i remonty linii zaliczl?ikowych i wewnętrznych instalacji elek-

trycznych, 

- instalowanie odbiorników elektrycznych i innych urząd~eń elektrycznych 
oraz usuwanie uszkodzeń, 

- wykonywanie przylączy wewnętrznych instalacji elektrycznych; 

~ budowa domów mieszkalnych oraz innych pomieszczeń gospodarskich zle
cona przez inwestorów prywatnych z podstawowego materiału powierzo
nego (za podstawowy materiał uważa się cegłę, cement, tarcicę itp.); 

- w zakresie sieci zasilającej przysiółki i pojedyncze zagrody oraz stacji pomp 
melioracyjnych i deszczownianych; 
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DZIAŁY, GAŁĘZIE, :branże - podbranże w,edług 

Symbol I 

344Q1 

34409 

34501 

36 

36101 

37 

37101 

401 

40101 

40102 

40103 

40104 ,. 

43 

438 

43801 

43802 

. klasyfikacji usług , 

Nazwa 

Uslugi s,ecjalistyczne budownictwa wodno-inżynie-
ryjnego ' 
Usługi studniarskie 

Usługi specjalistyczne wodno-inżynieryjne por:ostale 

Usługi wodno-melioracyjne 

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE 

Uslugi geodezyjne, miernicze i dokumentaeyjne 

USŁUGI PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, 
TECHNICZNEGO I URBANISTYCZNEGO 

Usługi projektowe w zakresie budownictwa 

(40-43) USŁUGI W ZAKRESIE ROLNIGJ:W A 

USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ROLNI
CZĄ l OGRODNICZĄ 
Obsluga maszynowa,produkcji rolniczej i ogrodniczej 

Usługi w zakresie prac polowych i ogrodniczych 

Usługi w zakresie chemizacji rolnictwa 

Zbiór plonów i omIoty 

Usługi w gospodarce nasiennej 

, 
USŁUGI POZOSTAŁE ZWIĄZANE Z GOSPO-
DARKĄ ROLNICZĄ . 

Usługi w Żakresie produkcji zwierzęcej 

Kopulacja i insemillacja zwierząt 

Usługi saniblrnO"Weterynaryjne 

;;...J 202 Poz. 94 

Rodzaje usług zaliczone do ' usług produkcyjnych dla rolnictwa 

- budowa studni kopanych i abisynek, 
- remonty studni, I 

- budowa urządzeń do pobierania i rozprowadzania wody na wsi na zlecenie 
inwestorów prywatnych; 

- remonty ujęć i zbiorników przeciwpożarowych opartych na systemie zakła. 
dowego l1.lh zbiorowego zaopatrzenia rolnictwa w wodę, 

- remonty urządzeń zaopatrzenia rolnictwa w wodę, 
- remonty kanalizacji, 
--:- remonty urządzeń , do podnoszenia i uzdatniania wody; 

- konserwacja urządzeń melioracyjnych, 
- zastępcze wykonywanie konserwacji urządzeń melioracyjnych; 

- usługi geodezyjne i miernicze wykonywane na zamówienie rolnikówindy
widualnych (na tzW. "książkę zamówień"); 

- usługi projektowe w zakresie kapitalnych remontów ' i adaptlJcrji obiek~ 
~ów użytkowanych przez rolnictwo; ., 

I 

I 
I 

- prace uprawowe, siew, sadzenie, wywożenie i roztrząs~nie obornika, 'I 
- prace pielęgnacyjne, 
- sprzęt traw, lIielonek i innych roślin pastewnych; 

- aawożenie i wapnowanie gleb wapnem paloJlym, węglanowym 'z produkcji " 
. oraz wapnem odpadowym, 

-- transport i wysiew wapna nawozowego, ! 

- nawożepie nawozami płynnymi, 
- transport oraz wylew wody amoniakalnej, 
- nawożenie nawozami mineralnymi stałymi, 
- zabiegi ochrony roślin w uprawach polowych, sadach, szkólkach drzew 

owocowych, chmielnikach, szklarniach, inspektach i innych kulturach 
specjalnych; 

- sprzęt zbóż, okopowych, oleistych, pastewnych oraz owoców, 
-omioty, '. 

- wytwarzanie suszu II zielonek, 
- parowanie i płatkowanie ziemniaków na pasze; 

. ~ suszenie i czyszczenie zbóż siewnych i nasion, 
- ocena nasion, 
-.: przechowalnictwo materiału siewnego oraz zaprawianie nasion; 

- unasiennianie zwierząt gospodarskich, 
-kopulacja; 

- usługi sanitarno-weterynaryjne, leczenje zwierząt. 
- nadzór weterynaryjny; 
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DZIALY, GAŁĘZIE, branże - podbranże według 

klasyfikacji usług 

Symbol I Nazwa 

439 

43901 

Inne usługi związane z g08podarką rolniCzą 

Wypożyczanie {wynajmowanie) sprzętu maszyno
wego rolniczego 

203 

Rodzaje usług zaliczone do usług produkcyjnych dla rolmctwa 

- wypożyczanir sprzętu rolniczego, 

"-
- wypożyczanie sprzętu ogrodmczego, 

Poz. 94 

- wypożyczanie sprzętu do wydobywania załadunku i transportu torfu ora2, 
in~ych przydatnych maszyn, 

43902 

51 

51102 

UWAGh 

Inne usługi związane z gospodarką rolniczą osobn. 
nie wymienione 

(50-58) USŁUGI W ZAKRESm TRANSPORTU 
I ł.ĄCZNOŚCJ 

USŁUGI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 
(BEZ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ) 

Przewozy ładunków taborem 8RUlochodowym 

- wypożyczanie sprzętu. do zagospodarowania potorfi, . 

- wypożyczanie wentylatorów do dosuszania ~ielonek. 

- wypożyczanie kolumn I skrzyń do parowania ziemmak6w, 

- wypożyczanie form do budowy silos6w. 

- wypożyczanie aparatury do ochrony roślin; 

- sortowame owoców I warzyw, 

- przechowalnictwo, 

- poradnictwo fachowe, 

- mecl,!aniczne czyszczenie warzyw. 

- ocena zwierząt, 

- sortowanie ziemniaków, 

- przywrócenie potorfi pod użytkowanie rolnicze, 

- wynajmowanie opakowań do płodów rolnych; 

- transport artykuł6w rolnych ' hodowlanych, grodków produkcji, 

- załadunek, transport, rozładunek torfu, 

- przewozy ładunków 'taborem ciągnikowym (transport rolniczy). 

Nomenklatura określa 'zakres usług zaliczanych do usług dla rolnictwa. 

Usługi nie wyszczególnione w nomenklaturze nie mogą być uważane za usługi dla rolnictwa. 

Usługi wymienione w nomenklaturze uważa się za usługi dła rolnictwa tylko wtedy, gdy są one świadczone na rzecz jednostek gospodarki roln;czej. 
io jest jednostek zaliczanych stosownie do klasyfikacji gospodarki narodowej do gałęzi 40-42 "Gospodarka rolnicza" - to jest uspo!ecznionych I nic uspo
łecznionych gospodarstw rolnych, ogrodniczych i hodowlanych. 

Przy tym usługi polegające na: 

wykonywaniu wyrobów na indywidualne zamówienie zleceniodawcy z materiałów własnych zakładów uslugowych oraz 

- budowie domów i pomieszczeń gospodarczych z podstawowego materiału powierzonego przez 7.ł"cl~niodall'ce 

zalicża się do usług produkcyjnych dla rolnIctwa tylko wtedy, gdy zleceniodawcą jest wlaściciel gospodarstwa rolnego. 
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Załącznik nr 2 

WARTOSĆ USŁUG PRODUKCYJNYCH SWIADCZONYCH OGOŁEM DLA ROLNICTWA I NA RZECZ GOSPODARS~ 
INDYWIDUALNYCH W 1975 r. W STOSUNKU DO 1970 r. . 

w mln zł 

Ogółem 
W tym gospodarstwa 

indywidualne 

Lp. Jednostka organizacyjna % Wito- % Wito-
1975 f. lunku do 1975 f. lunku do 

plan wykonania plan wykonania 
1970 r. 1970 r. 

--
l 2 3 4 5 6 

Ogółem I 25.185,2 I 147,3 I 11.783,4 I 195,2 

l Ministerstwo Rolnictwa 13.895,0 127,2 2.660,0 178,3 
z tego: 

l) państwowe ośrodki maszynowe 8.205,0 131,5 900,0 360,4 
2) państwowe przed8iębiorstwa gospodarki rolnej i państwowe gospodarstwa rolne 1.760,0 113,8 63,0 286,4 
3) zaklady weterynarii l.450,O 103,4 708,0 114,8 
4) przedsiębiorstwa ·budowlano-montażowe l.433,O 140,6 404,5 334,8 
5) zakłady unasienniania zwierząt 316,0 127,9 280,0 132,0 
6) inne 731,0 155,3 304,5 118,2 

! Centralny Związek Kółek Rolniczych 10.190,0 164,9 8.720,0 198,2 
3 Centrala Rolnicza Spółdzielni .. Samopomoc Chłopska" 486,0 127,6 236,0 131,8 
4 Centralny Związek Spółdzielczości Pracy . 106,0 119,1 47,0 123,7 
5 Centrala Spółdzielni Ogrodniczych 19,0 135,7 19,0 135,7 
6 Centrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych, przemysł terenowy, rzemiosło, 

Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne itd. 489,2 106,1 101,4 161;'5 

Załącznik nr ·3 

WARTOSC USŁUG W 1975 r. W PODZIALE NA POSZCZEGOLNE WOJEWODZTWA W STOSUNKU DO 1970 r. 

w mln zł · 

Ogółem 
W tym dla gospo-

darstw indywidualnych 

Lp. Województwa % w sto- % w sto-
1975 r. sunku do 1975 r. sunku do 

plan wykonania plan wykonania 
1970 r. 1970 r. 

--
I 2 3 4 5 6 

Ogółem 25.185,2 I 147,3 11.783,4 195,2 

l białostockie 1.149,9 127,4 581,1 139,1 - - ---
2 bydgoskie 2.606,3 127,3 

_._ -
1.224,5 174,2 

- -- . --- -
3 gdallskie 1.160,6 117,1 472,5 184,3 - --
4 katowickie 633,7 152,3 337,2 165 ,8 

- -
5 kieleckie 911,2 176,9 622,1 190,6 --_. 
6 koszalińskie 1.287,0 

-----
104,2 3'13,8 223,6 

7 krako\vsk ie 858,4 189,2 373,9 151,3 - -
8 łubelskie 2.484,9 230,3 1.57(,,3 321,5 - - ------- --- --
9 łódzkie 1.269,5 140,7 793,4 174,4 --

lO olsztyńskie 1.662,6 151,1 579,3 193,3 --
II opolskie 1.058,5 136,3 469,0 191,2 - - -----12 poznań.kie 2.889,0 145,0 1.460,4 233,5 ___ _ o 

13 rzeszowskie 910,4 
---

-- -~--
133,5 514,4 1411,5 

14 szczecillskie ------ ----------
1.234,6 130,2 235,0 169,0 1 - -- -----15 warszaw"b.ie 2.0:;6,6 189, 1 l.Oó7,2 217,5 - -- - _._ - -

16 wrocłdwskie 
--- - ---- 1- · -.- - - ---- _ . 

- --- ---- Ul77,2 139,3 _IlU3,2 181,2 
17 zielonogórskie 1.134,8 146,8 320,1 169,5 


