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UCHW AlA Nr 267 RADY MlNlSTROW 

z dnia 30 listopada 1973 r. 

2mienlająca uchwałę w sprawie koordynacji działalności w zakresie zagospodarowania turystycznego kraju. 

Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 61 Rady Ministrów z dnia 29 styq
nia 1963 r. w sprawie koordynacji działalności w zakresie 
zagospodarowania , turystycznego , kraju (Monitor Polski 

Nr 15, poz. 85) w § 1 pkt 1 skreśla się wyrazy "z wyjąt
kiem hoteli komunalnych". 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1974 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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UCHW AtA Nr 279 RADY M1NISTROW 

z dnia 13 grudnia 1973 r. 

w sprawie rozwoju kooperacji w rolnictwie. 

W celu przyspi eszenia rozwoju produkcji rolnej oraz 
rozszerze nia współpracy pomiędzy jednostkami organiza
cy jn ymi uspołecznionej gospodarki rolnej a rolnikami 
i zespołami rolników indywidualnych Rada Ministrów 
uchwala, co następuje: 

§ t. 1. Państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej 
i państwowe gospod arstwa rolne, zwane dalej "państwo
wymi gospodarstwami rolnymi", przystąpią do rozwijania 
współdzia łania, zwanego dalej "kooperacją", w zakresie 
produkcji r oś linnej i zwierzęcej, przemysłu rolnego, usług 
maszynowych, warsztatowych, transportowych i remonto
wo-budowlanych, postępu tec hnicznego, szkolenia oraz 
świadczeń socjalnych, mi ędzy tymi jednostkami, a także 

między nimi a rolnikami i zespołami rolników indywidual
nych. 

2. Uczesfnikami kooperacji mogą być również pań
stwowe przedsiębiorstwa prz e mysłu rolnego i sPożywcze

go, rolni cze spółd zie lnie produkcyjne, inne organizacje 
spółdziełcze oraz k ó łka rolnicze. 

§ 2. 1. Pailstwowe gospodarstwa rolne w ramach ko
operacji: 

1) współdziałają w produkcji żywca oraz niektórych su
rowców rolnych i ogrodniczych dla własnych zakła

dów przemysłu rolnego, 

2) wykorzystują m oce produkcyjne zakładów przemysłu 
rolnego oraz maszyn i urządzeń dla rozwijania usłu

gowe j działalności, 

3) świadczą innym uspołecznionym gospodarstwom rol
nym, jak i zespo ł om roln ików indywidualnych, a tak
że rolnikom indywidualnym pomoc warsztatową i w 
sprzęcie mechanicznym, 

4) rozwijają działałność w zakresie specjalizacji pro
dukcji wśród rolników przez dostarczanie im materia
łu siewnego i zwierząt, pasz treściwych oraz innych 
środków produkcji - w ramach zawartych umów ko
operacy jnych, 

5) współdziałają w wykonawstwie inwestycji produkcyj
nych i socjalnych, 

6) udostępniają obiekty i urządzenia socjalne. 

2. Ocena jakościowa zwierząt, produktów roślinnych 

l zwierzęcych oraz usług powinna być dokonywana przez 
przeszkolonych w tym zakresie pracowników państwo

wych gospodarstw rolnych, według zasad obowiązujących 
jednostki gospodarki uspołecznion e j, prowadzące skup 
l kontraktację lub świadczące usługi. 

§ 3. 1. Kooperac ja może óbejmować d z iała lność pro
dukcyjną, inwestycy jną, usługową, kontraktację i skup 
oraz dotyczyć wykonania jednorazowych, stałych lub 
okresowych dostaw, robót, us ł ug i świad czeń. 

2. Kooperację prowadzi się na podst aw ie umów wie
loletnich, a w przypadkach uzasadnion ych - jednorocz
nych. 

3. W umowie, o które j mowa w ust. 21' należy w 
szczególności określić: 

l) przedmiot umowy, 

2) terminy wykonania, 

3) cenę i sposób zapłaty, 

4) warunki dostawy, 
5) -kary umowne za niewykonanie lub nienal eży te wy

konanie umowy, 
6) tryb, w jakim mogą być dokonane zmiany umowy. 

§ 4. Rolnicze spółdzi e ln i e produkcy jne, ośrodki rol
ne kółek rolniczych, zespoły rolników indywidualn ych 
oraz rolnicy indywidualni , uczestniczący w kooperacji, 
mogą uzyskać kredyt na niE"zbędne dla te j dział a ln ośc i in
westycje na zasadach okr eś l o nych od rębnymi przepisami. 

§ 5. 1. Państwowe gospoda rstwa roln e mogą stoso
wać w ramach koope rclcji ceny i d op ł ,Jly do ce n stosowa
ne przez jednost.ki gospodnrki uspo ł ecznionej prowadzące 
skup i k o ntra,ktację oraz jE'dnostki świadczące usługi pro
dukcyjne dla rolnictwa, a w szczególności: 
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l) ceny skupu dla produktów kontraktowanych, dodatek 
hodowlany przy zwierzętach oraz dodatek za termino
wą dost~wę, jeżelI produkty podlegają kontraktacji 
lub stosuje się do nich ceny obowiązujące w kontrak
tacji, 

2) ceny ,skupu rynkowego. dla produktów nie kontrakto
wanych lub jeżeli nie stosuje się do nich cen dla do
staw kontraktowanych, 

3) ceny ustalone dla przedsiębiorstw mechanizacj i rol
nictwa i dla kółek rolniczych - za usługi warsztato
we, uprawowe, pi elęgn acy jne, przy zbiorze, za w ypo
życzanie sprzętu, narzędzi I maszyn, 

4) hurtowe ceny sprzedaży dla nasion dostarCLanych 
rolnikom w ramach umowy kontraktacyjnej. 

2. Państwowe gospodarstwa rolne mogą nabywać na
siona określone w ust. 1 pkt 4 w przedsiębiorstwa ch na
siennych po cenach hurtowych. 

3. W razie braku cen określonych w ust. 1 i 2 należy 
stosować ceny umowne. 

§ 6. Państwowe gospodarstwa rolne mogą stosować 
w rozliczeniach z kooperantami za usługi warsztatowe, 
uprawowe, pielęgnacyjne, pl zy zbiorze oraz za wypoży

czanie sprzętu, narzędzi i maszyn - opłaty niższe, gwa
rantujące jednak opłacalność świadczonych usług. 

~ . 

§ 7. 1. W zakresIe objtjtym kooperacją panstwowe 
gospodarstwa rojne korzystają l dotacji. 

2. Minister Rolnictwa , w porozumieniu z Ministrem 
Finansów, ustali tryb i zasady korzystania z dotacji, 
o których mowa w ust. 1. 

§ 8. 1. Rolniczym spółdz i elniom produkcyjnym; in
n ym o rganizacjom spółdzIe lczym oraz kółkom rolniczym 
uczestniczącym w działalności koope racyjnej przysługują 

uprawnie nia określone w uchwale dla państwowych go
spod'Hs tw rolnych. 

2. Za leca się Zarządowi Centralnego Związku Rolni
czych Spółdzielni · Produkcyjnych, centralnym zarządom 

innych organizacji spółdzi e lczych oraz Centralnemu 
Związkowi Kółek Rolniczych wprowadzenie zasad okreś

lonych uchwałą i stosowanie ich przez podl eg łe im jed
nostki organizacyjne . 

§ 9. Terenowe organy admini5tracji państ wowej, w 
ramach posiadanych uprawnień koord ynacyjny ch, udzieJą 

pomocy państwowym gospodarstwom rolnym oraz jedno
stkom organizacyjnym określonym w § 8 w organizowa
niu i realizacji kooperacji. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1974 r. 

Prezes Rady Mimstrów: P. Juroszewlcz 
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UCHWAlA Nr 285 RADY MINISTROW · 

z dnia 19 grudnia 1973 r. 

w sprawie zasad gospodarowania funduszem płac w Jednostkach i zakładach budżetowych oraz w organizacjach 
społecznych dotowanych z budżetu. 

Na podstawie art. 46 i art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 
25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U, . Nr 29, 
poz. 244) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. J ednostki budżetowe, zakłady budt.etowe oraz 
organizacje społeczne dotowane z budżetu prowadzą go
spodarkę funduszem płac w gran icach kwot ustalonych w 
zatwierdzon ym planie finansowym, Dotyczy to również 

jednostek budżetowych w zakresie ich działalności finan
sowanej ze środków specjalnych lub prowadzonej w for
mie gospodarstwa pomocniczego działającego na zasadach 
uproszczonych. 

2. Fundusz płac ustalony w planie finansowym, o któ
rym mowa w ust. 1, nie obejmuje .... .ry nagrodzeń z tytu łu 

robót i usług w zakresie inwes tycji i kapi taln yc h remon
tów wykonywanych przez osoby fizyc zne na podstawie 
umowy o dz ieło lub umowy zlecenia. 

§ 2. 1. Zmiany funduszu plac dokonywane w drodze 
przen iesień kredytów (Wydatków, koszlów) nastr,pują · w 
trybie określonym w przepisach Prawa budżetowego. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie moUą powo
dować zwię k szenia funduszu płac jednostek ad min istrac ji 
państwowej l organizacji społecznych. 

3. Zmniejszenie funduszu płac w zakresie środk ów 

pozabudżetowych (zakłady budżeto we, środki specjalne, 
gospodarstwa pom ocnicze) w celu zwiększenia tego tun
duszu w jednostkach budżetowych przy równoczesnej od
powiedniej zmianie planowanych r ozliczeń z hudżetem 

jednostek gospoda rki poza budżetowe; może powodować 

zwiększenie łączne j sumy kredytów przeznaczonych na 
fundusz płac w budżecie centralnym lub w budżetach te: 
r enowych. 

4. Zmiany planowanego funduszu pła::, powodujące 

jego zwiększenie w niektó rych jednostkach bez jedno
czesnego zmniejszenia funduszu w innycil j ednostkach, 
d okonywane są w granicach rezerw funduszu pł a c wydz ie
lonych w narodow ym planie społ er::zno-qospodarczym, 

chyba że przepisy szczególne stanowią inć'lczej . Zwiększe

nie funduszu pl·ac w granicach ' rezerw wydzi elonych w 
narodowym planie społeczno-gospodarczym nast ę puje na 
podstawie decyzji organów upoważnionych du dyspono
wania re zerwami funduszu plac. 

5. W razie zwiększenia fundus'lU płac w granicach 
rezerw wy dzielonych w narodowym planie społeczno-go
s podarczy m (ust. 4), żródlem pokrycia wydatków (kosz
tów ) na fundusz plac mogą być także środki pochodząca 

z oszczęd ności w wydatkach (kosztach) neczowych. 


