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UCHW AtA Nr 72 RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 kwietnia 1975 r. 

w sprawie zaopatrzenia rynku· w materiały budowlane. 

Rada Ministrów uchwala, · co następuje: 

§ t. 1. Materiały budowlane o niedostatecznej po
daży , przeznaczone na zaopatrzenie rynku, .moqą ' naby
wać: 

l) osoby fiz yczne na pokrycie swoich indywidualnych 
potrzeb w zakresie inwestycji i remontów oraz kon
serwacji obiektów, 

2) rolnicze spółdzielnie produkcyjne na roboty ,budow
lane i remontowe wykonywane systemem gospodar
czym, 

I Ochrony Srodowiska w odniesieniu do potrzeb ludności 
miast - w . porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrz
nego i Usług, ministrami bilansującymi produkcję materia
łów budowlanych oraz organami administracji państwowej 
stopnia wojewódzkiego - zapewnią prowadzenie badań 

i dokonywanie analiz kształtowania się zapotrzebowania 
na materiały budowlane dla budownictwa indywidual
nego. 

3) kółka rolnicze na roboty remontowo-budowlane wy
konywane systemem gospodarczym, 

4) zakłady świadczące usługi remontowe i budowlano
montażowe dla ludności. 

2. Minis ter Handlu Wewnętrznego i Usług może po 
uzgodnieniu z zainteresowanymi ministrami ustalić innych 
niż określeni w ust. 1 nabywców oraz zasady- zakupu przez 
nich materiałów budowlanych przeznaczonych < na 'Zaopa
trzenie rynku , 

§ 2. Ministe r Rolnictwa w -odniesieniu . -do potrzeb 
ludności wiejskiej oraz Minister Gospodarki Terenowej 

§ 3. 1. Minister Handlu Wewnętrznego 

ustala: 
Usług 

l) wieloletnie i roczne potrzeby rynku w zakresie ma
teriałów budowlanych, 

2) wykaz materiałów budowlanych o niedostatecznej po
daży, które mają być rozdzielane, po porozumieniu 
z Ministrami Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych, Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro
dowiska, Rolnictwa oraz z Zarządem Głównym Cen
trali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". 

2. Organ administracji państwowej stopnia woje
wódzkiego może rozszerzyć wykaz, o którym mowa w 
ust. l, o artykuły o niedostatecznej podaży na terenie 
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wojewódżtwa (miasta wyłączonego z województwa). 
§ 4. 1. Ogólna ilość materiałów budowlanych o nie

dostatecznej podóży, przeznaczonych zgodnie z narodo
wym planem społeczno-gospodarczym na zaopatrzenie 
rynku, jest rozdzielana w poszczególnych rodzajach 
i asortymentach: 

l} s,en tralnie, przez Ministra Handlu Wewnętrznego 

i Usług w porozumieniu z Ministrami Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Gospodarki Te
renowej i Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, po uzgod
nieniu z Zarządem Głównym Centrali Rolniczej Spół

dzielni "Samopomoc Chłopska" -- między woje wódz-
. twa (miasta wyłączone z województw) z podziałem 

na miasto i wieś, 
2} przez organy administracji państwowej stopnia wo

jewódzkiego między powiaty, miasta stanowiące po
wiaty i dzielnice w miastach wyłączonych z ' woje
wództw, po uprzednim ustale.niu ilości materiałów bu
dowlanych przeznaczonych na zaopatrzenie nabyw
ców uspołecznionych i indywidualnych z podziałem 

na miasto i wi eś; wydzielone dla nabywców uspołecz
nionych ilości materiałów budowlanych stanowią 

górną granicę, do której organy administracji pań
stwowej stopnia powiatowego mogą przydzielać ma
teriały tej grupie odbiorców, 

3) przez organy administracji państwowej stopnia po
wiatowego: 
a) terytorialnie między gminy (miasta i gminy) oraz 

miasta nie stanowiące powiatów -- w odniesieniu 
do materiałów budowlanych przeznaczonych dla 
nabywców indywidualnych, 

b) dla poszczególnych na bywców uspołecznionych. 

2. Prezydenci i · na cze lnicy miast, naczelnicy dzielnic, 
naczelnic y gmin (miast i gmin) przydzielają materiały bu
dO\'i lane nabywcom indywidualnym. 

3. Rozd zia ł materiałów budowlanych dokonywany 
jest na okresy roczne i kwartalne. 

§ S. 1. Rozdział materiałów budowlanych o niedosta
te cznej pod a ży powini en być dokonywany z uwzględnie

niem nas t ę pujących kryteriów: 
1) dla wsi potrzeb regionów intensyfikujących 

pr odukcję ro lną i zapewniających wy
soką towarowość tej produkcji ora"Z 
specjalizację produkcji zwierzęce j, jak 
również potrzeb inwestorów indywidu
alnych, posiadających budowlane ksią

żeczki spółdz ielni oszczędnościowo-po

życzkowych, 
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2) dla miasta -- rozmiarów inwestycji i remontów pla
nowanych do realizacji w danym roku 
przez ludność. 

2. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług po poro
zumieniu z Ministrami Budownictwa i Przemysłu Materia
łów Budowlanych, Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro
dowiska i Rolnictwa ustali szczegółowe zasady i tryb roz
działu oraz sprzedaży materiałów budowlanych. 

§ 6. 1. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług oraz 
Zarząd Główny Centrali Ro.Jniczej Spółdz iel ni "Samopo
moc Chłopska", w uzgodnieniu z zainteresowanymi mini
strami nadzorującymi jednostki zbytu materiałów budow
lanych i organami administracji państwowej stopnia wo
jewódzkiego, przeprowadzą w granicach nakładów inwe
stycyjnych, określonych w planach, rekonstrukcję organi
zacyjno-techniczną magazynów, składów i innych placó
wek handlowych sprzedających materiały budowlane. 

2. Rekonstrukcja, o której mowa w ust. L powinna 
zapewnić w szczególności: 

1) specjalizację sieci handlowej, 
2) wprowadzenie do obrotu oraz intensyfikację sprze

daży nowych materiałów i urządzeń technicznych, 
3) prowadzenie w miarę potrzeby poradnictwa w zakre

sie doboru właściwych materiałów do budownictwa 
indywidualnego, 

4) organizowanie obrotu materiałami pochodzącymi z 
produkcji lokalnej ze żródeł miejscowych, 

5) rozszerzenie kompletowania potrzebnych nabywcom 
materiałów budowlanych. 
§ 7. 1. Materiały budowlane nie zakupione przez po

szczególne grupy nabywców uspołecznionych przeznacza 
się do sprzedaży nabywcom indywidualnym. 

2. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług oraz te
renowe organy administracji państwowej zapewnią kon
trolę obrotu materiałami budowlanymi przeznaczonymi na 
za opatrzenie rynku. 

§ 8. Wykonanie uchwały porucza się Ministrom 
Handlu Wewnętrznego i Usług, Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych, Gospodarki Terenowej i Ochro
ny Srodowiska, Rolnictwa i innym zainteresowanym mi
nistrom oraz organom administracji państwowej stopllla 
wojewódzkiego. 

§ 9. Traci moc uchwała nr 117 Rady Ministrów z dn ia 
25 maja 1973 r. w sprawie zaopatrzenia rynku w materia
ły budowlane (Monitor Polski Nr 27, poz. 167). 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 
1975 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

ZARZĄDZENIE Nr 29 PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 16 kwietnia 1975 r. 

w sprawie trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Państwowy" oraz ustalenia jej wzoru 
i sposobu noszenia. 

Na podstawie § 20 ust. 3 r ozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obo
wiązków . pracowników . urzędów państwowych (Dz. U. 

. Nr 49, poz. 300y zarządza się, co następuje: 
§ 1. . Odznaka honorowa "Zasłużony Pracownik Pań

stwowy", zwana dalej "odznaką", jest zaszczytnym wy
różnieniem nadaw-anym za wybitne osiągnięcia w pracy 
zawodowej szczególnie zasłużonym pracownikom pań-

stwowym. Przy nadawaniu odznaki bierze się także pod 
uwagę postawę społeczną pracownika. 

§ 2. Odznaka może być nadana rówmez osobom, 
które przestały być pracownikami państwowymi w związ
ku z przejściem na emeryturę lub rentę albo do inne j 
pr"acy. 

§ 3. 1. Odznaka wykonana jest z metalu koloru zło

tego, w kształcie owalu, o szerokości i wysokości 26 mm. 


