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UCHWAtA Nr 20 RADY MINISTROW 

z dnia 25 stycznia 1974 r. 

w sprawie kierunl,ów rozwoju społeczno-gospodarczego kółek rolniczycb I icb związków. 

W celu zapewnienia warunków dalszego rozwoju kó
łek rolniczych i ich związków oraz skutecznego oddziały
wania tych organizacjI na intensyfikację i modernizację 

techniczną produkcji roI nej, spo ł e czną przebudowę rol
nictwa , jak również na poprawę warunków życia i pracy 
ludności wiejsk iej Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Podstawę działalności kółek rolniczych s tanowi 
gminny plan rozwoju społeczno-gospodarczego wsi i wzro
stu produkcji rolnej. Nacze lnik gminy spełnia funkcję ko
ordynacyjną w działaln oś ci usługowej kółek rolniczych 
oraz ich spółdzielni, podo bnie jak w stosunku do innych 
organizac ji spoleczno-gospodarczych, pracujących na te
r enie gminy. Kółka rolnicze i ich związki współdziałają 

z radami narodowymi i terenowymi organami administra
cji państwowe j, z jednostkami g os podarczymi i społeczny

mi, a w szczególności z gmi nną s łużbą rolną w organizo
waniu produkcji rolnej i społecznego rozwoju wsi. 

§ 2. 1. Dzia łalność k ółek rolniczych i ich związków 

powinna koncentrować się na: 

1) aktywnym współuczestnictwie w realizacji zadań wsi 
lub gminy w zakres ie produkcji rolnLczej, 

2) podejmowaniu wielokierunkowej dz ia łalności dla wy-
korzystania rezerw gospodarczych społecznych 

z uwzględnieniem form i rozwiązań organizacyjnych, 
dostosowanych do potrzeb i specyfiki ekonomiczno
społecznej danego środowiska, 

3) umacnianiu samorządu chłopskiego, 

4) 11lIcJowaniu i wdrażaniu rozwiązań gospodarczych 
i społecznych, sprzy jających rozwojowi wsi i zwięk
szaniu produkcji rolniczej oraz poprawie warunków 
życia i pracy w rolnictwie, 

5) przyspieszaniu postępu w dziedzinie produkcji rolni
czej, w szczególności przez: 

a) usprawnianie mechanizacji rolnictwa, 

b) organizowanie spółdzielni kółek rolniczych do pro
wadzenia działalności usługowej oraz gospodarki 
roi nej, 

c) usprawnianie gospodarowania ziemią, 

d) upowszechnianie nowoczesnej agrotechniki, 

e) rozwijanie produkcji specjalistycznej oraz zespo
łowych form gospodarowania i kooperacji w rol
nictwie, 

f) ra c jonalną gospodarkę paszową, 

.g) podnoszenie wartości produkcyjnej zwierząt gospo
darskich, 
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h) upowszechnianie osiągnięć przodujących gospo
darstw rolnych, 

i) rozwijanie diiałalności oświatowej w zakresie szko
lenia rolniczego i doskonalenia zawodowego rolni
ków, 

we współdziała?-iu z . gminną słuzbą rolną. 

2. Zadania kółek rolniczych I ich związków stanowili 
integralną część planów społeczno-gospodarczego rozwoju 
gmin. 

§ 3. 1.' Do głównych zadań kółek rolniczych 1 ich 
związków w zakresie usług i produkcji nalezy: 

1) rozszerzanie usług mechanizacyjnych i chemizacyj
nych, a szczególnie ' w zakresie ochrony roślin, zbioru 
plonów, konserwacji i przygotowania pasz oraz trans
portu rolniczego, 

2) zagospodarowanie gruntów oraz organizowanie zespo
łowych gospodarstw rolnych kółek rolniczych i innych 
form zespołowego gospodarowania, a tak ze kooperacji 
produkcyjnej, 

3) rozwijanie produkcji i usług budowlano-montazowych 
oraz produkcji materiałów budowlanych i elementów 
prefabrykowanych na potrzeby wsi. 

2. Podstawowe zadania kółek rolniczych i ich związ
ków na lata 1974-1975 w zakresie produkcji i usług okre
śla załącznik do uchwały. 

3. W latach 1976-1980 kółka rolnicze i ich związki 
zWiększą w stosunku do wyników 1975 r. dwukrotnie roz
miary usług i produkcji, prawie trzykrotnie obszar zespo
łowych gospodarstw kółek rolniczych i trzykrotnie pro
dukcję zwierzęcą. 

4. Szczegółowe zadania kółek rolniczych i ich związ
ków określone będą w narodowych planach społeczno-go
spodarczych, które ustalać będą równiez śr.odki dla ich 
rea I izacji. 

§ 4, Kółka rolnicze i ich związki w realizacji swoich 
zadań wykorzystll.ią: 

1) inicjatywy społeczne środowiska wiejskiego, 
2) zaplecze materiałowe i techniczne, 
3) udzielaną im pomoc Państwa, 

4) możliwości podnosz,=nia wiedzy rolniczej, kultury tech
nicznej oraz poziomu oświaty na wsi. 

§ 5. Podstawowym żródłem finansowania inwestycji 
kółek rolniczych jest Fundusz Rozwoju Rolnictwa, groma
dzony na rachunkach bankowych i oprocento~any na za
sadach ogólnie obowiązujących. 

§ 6. l Spółdzielnie kółek rolniczych mogą uzyskać 
umo rzenie kredytów bankowych w wysokości 40°/0 kosz
tów budownictwa inwestycyjnego zaplecza technicznego. 

2. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rol
nictwa na wniosek Zarządu Centralnego Związku Kółek 
Rolniczych ustali szczegółowe zasady umarzania tych kre
dytów. 

§ 7. Zespołowe ' gospodarstwa rolne kółek rolniczych 
i spółdzielni kółek rolniczych mogą być tworzone na 
gruntach: 

1) sla nowiących wk łady członkowskie rolników, 
2) Państwowego Funduszu Ziemi, 

3) wydzierzawianych lub zakupywanych od rolników int dywidualnych. 

ł 8. 1. Stosuje się następujące dotacje budzetowe na: 

.1) pokrycie kosztów usług: 
a) zabiegów ochrony roślin, transportu i wysiewu 

wapna, nawozów mineralnych i wylewu wody amo
nia~alnej - w wysokości 70°/, obowiązujących 
cen, 

b) siewu roślin uprawnych, koszenia i zbioru traw 
oraz zielonek, a takze parowania ziemniaków - w 
wysokości 50°/, obowiązujących cen, 

c) prac uprawowych, sadzenia mechanicznego ziem
niaków, zbioru zbóż wiązałkami, zbioru rzepaku, 
lnu i okopowych, omłotów młocarniami oraz nawo
żenia organicznego - w wysokości 30% obowią
zujących cen, 

2) pokrycie kosztów zatrudnienia absolwentów wyższych 
i średnich szkół, którzy odbywają wstępny staż pracy 
w kółkach rolniczych i ich związkach, 

3) pokrycie kosztów zmiany cen paliw w wysokości 20% 
cen usług towarowego transportu samochodowego. 

2. Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem 
Finansów na wniosek Zarządu Centralnego Związku Kółek 
Rolniczych może: 

1) zróznicować wskaźniki procentowe dotacji na po
szczególne rodzaje usług, 

2) objąć dotacjami inne rodzaje usług niz wyn'lienione w 
ust. 1 pkt 1. 
3. Ministrowie Rolnictwa i Finansów w porozumieniu 

z Zarządem Centralnego Związku Kółek Rolniczych ustalą 
zasady oraz tryb i terminy wypłacania dotacji. 

§ 9. Straty kółka rolniczego powstałe w wyniku jego 
działalności gospodarczej przed utworzeniem spółdzielni 
kółek rolniczych powinny być pokrywane z własnych fun
duszów kółka lub z Funduszu Rozwoju Rolnictwa za zgo
dą powiatowego związku kółek rolniczych. 

§ 10. 1. Związki kółek rolniczych pokrywają koszty 
obsługi specjalistycznej produkcji rolnej z opłat jednostek 
organizacyjnych, prowadzących skup i kontraktację pro
dukcji rolnej. 

2. Ministrowie Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz 
Przemysłu Lekkiego w porozumieniu z Zarządem Central
nego Związku Kółek Rolniczych określą zasady zawierania 
umów i wydadzą wytyczne w sprawie opłat. 

§ 11. Zaleca się Zarządowi Centralnego Związku 

Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych przejęcie przez 
spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, na podstawie 
porozumień, inkasa nalezności kółek rolniczych za usługi 
wykonywane na rzecz rolników. 

§ 12. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie 
Ministrów uwzględni, w miarę mozliwości, w narodowych 
planach społeczno-gospodarczych i w planie na lata 1976-
1980, nakłady inwestycyjne oraz środki produkcji i ma
teriały niezbędne do rozbudowy bazy techniczno-organi
zacy jnej jednostek gospodarczych kółek rolniczych. 

§ 13. Zaleca się Zarządowi Centralnego Związku Kó
łek Rolniczych: 
1) opracowanie w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac 

i Spraw Socjalnych oraz z Zarządem Głównym Związ
ku Zawodowego Pracowników Rolnych nowych zasad 
wynagradzania pracowników jednostek kółek rolni
czych, 

2) dokonywanie w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa 
analizy cen usług świadczonych przez jednostki kółek 
rolniczych i występowanie do Przewodniczącego Pa(l-
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slw l)weJ Komisji Cen o dokonanie odpowiednich zmian 
tych cen, zapewniających pełną rentowność świadczo
nyr:h IIS/Ug, 

3) wpruwadzenie w kółkach rolniczych systemu ekono
miczno Jinansowego opartego na zasadach rozrachun
ku gospodarczego, umożliwiającego: 
a) poprawę gospodarności 0rdl stworzenie warunków 

do osiągnięcia samowystarczalności finansowej kó
łek rolniczych oraz uzyskiwanie nadwyżki bilanso
wej w wysokości przynajmniej 3% po pokryciu 
kosztów działalności dochCldami ze sprzedaży 

i otrzymanymi dotacjami przedmiotowymi, 
b) oparcie .. działalności gospoddrczej kólek rolniczych 

na rocznych planach gospodarczo-finansowych, 
c) wyposażenie kółek rolniczych w niezbędne środki 

trwałe i obrotowe, 
d) tworzenie funduszów własnych na finansowanie 

działalności gospoda~czej i funduszów bodźców ma
terialnych. 

§ 14. Dlltacje, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt l, 
przysługują równ ież państwowym gospodarstwom rolnym 
i rolniczym spółdzielniom produkcyjnym świadczącym 

usługi na rze cz rolników i zespołów rolników indywidual
nych. 

§ 15. Min ister Finansów w porozumieniu z Ministrem 
Rolnictwa or az z Zarząd dmi Centralnego Związku Kółek 
Rolniczych i Cen tra I nego Z wiązk u Rolniczych Spółdzielni 

Produkcy jnych zapewni środki niezbędne na cele określo
ne w § 6, 8 i 14. 

§ 16. W uchwale nr 15 Rady Ministrów z dnia 
14 sty cznia 1972 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Rolnictwa 
(Monitor Polski Nr 7, poz. 45) wprowadza się następująca 
zmiany: 

1) . § 3 otrzymuje brzmienie: 
.. § .3. Ustała się następujące zasady podziału Funduszu: 

1) 80% Funduszu przewacza się do dyspozycji 
gminnych spółdzielni kółek rolniczych, a w 
odpowiedniej części do dyspozycji rolni
czych spółdzielni produkcyjnych. Do czasu 
utworzenia gminnych spółdzielni kółek rol
niczych fundusz przypadający kółkom rolni
czym pozostawia się w ich dyspozycji, 

2) 20% Funduszu pozostaje w dyspozycji Cen
tralnego Związku Kółek Rolniczych i w od
powiedniej części w dyspozycji Centralnego 
Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyj
nych.", 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 
,, § 7. Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem 

Finansów na wniosek Zarządu Centralnego 
Związku Kól e k ·Rolniczych i Zarządu Cenlralne
go Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyj
nych określi szczegółowe zasady tworzenia 
i wykorzystywania środków Funduszu.", 

3) skreśla Slę § 8 i 9, 
4) użyte w § 2 wyrazy "organy finansowe prezydiów rad 

narodowych" i "organy flllansowe" oraz w § 10 "pre
zydia rad narodowych" zast ę puje się wyrazami - w 
odpowiednim przypadku - "terenowe organy admini
stracji państwowej". 

§ 17. Traci moc u chwała nr 122 Komitetu Ekonomicz
nego Rady Ministrów z dnia 26 kwietllla 1964 r. w sprawie 
udzielania dotacji kółk ()m rolniczym i rolniczym spółdziel
niom produkcyjnym przy zakup ie ołeju napędowego. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

Załącznik do uchwały nr 20 Rady 
Ministrów z dnia 25 stycznia 1974 r. 
(poz. 38), 

PODSTAWOWE ZADANIA KOŁEK ROLNICZYCH I ICH ZWIĄZKOW NA LATA 1974-1975 

Zadania Wskażniki 

Wyszczególnienie 
1974 I 1975 

1974 

I 
1975 - - - -

1973 1973 

A. Przychody ogółem w mln zł 21.400 29.740 118 164 
z tego: 
1) usługi produkcyjne - razem 16.310 . 18.460 11,7 132 

- usługi rolnicze 6.770 7.500 113 125 
- usługi budowlane 410 450 137 150 
- usługi warsztatowe 1.190 1.310 183 201 
- usługi transportowe 6.900 8.000 111 129 

2) produkcja - razem 5.090 11.280 122 269 
- produkcja rolnicza 1.460 5.980 123 502 
- produkcja budowlano-montażowa 2.750 4.300 120 187 

B. Powicrzchn ia gruntów w zespołowym 
zagospodarowani u, 
tys . ha 207 310 128 191 

---
C. Pogłowie zwien:ąt - tys. szt. 

- bydło ogółem 34 180 143 756 
- trzoda chlewna 117 2G5 150 340 
- owce 21 30 117 168 

D. Zespołowe formy gospodarowania (ilość zespołów) 

- zespoły upraw zblokowanych S,oo . 1.500 . .. 600 1000 

- zespoły łąkOWe) pastwiskowe 
',: ~, 

500 1.000 200 400 ;;:\ .,. .~ " , " , . l·', o', • ~ • \ ... - zespoły chowu . qydła . _ . . 700 1.500 200 4JO 
. zespo.ły chc;wu: trzod,y chlew~et 

.. ., ~; : 
1.00b 2~ ()(JO - , 200 400 

zespoły chowu owiec . , . 
., 

200 400 200 400 ·' -


