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6. Plezia' Kazimiera 
7. Pikul Piotr 
8. Szczupak Janina 

Okręg VVyborczy nr 65 
w Toruniu 

, 1. Kraśko Wincenty 
2. Stefański Piotr 
3. Najdowski Zygmunt 
4. Adamski Izydor 
5. Raszkowski Kazimierz 
6. Michniewicz Marian 
7. Frąc Henryka 
8. Zarzycka Adela 

. Okręg Wyborczy nr 66 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3 . 

Okręg Wyborczym ,67 
we Włocławku 

Szymański Edward 
Gahrielski Stanisław 
Szyszko Ewelina 
VVituła Stanisław 
Komorowski Zenon 

Okręg ~ybo~czy m68 
we Wrocławiu 

Jaruzelski Woj ciech 
Drożdż Ludwik 
Rutkowski Roman 

3. Sawajner Józef 
4. Cieślak Marian 
5. Kwiatkowska Ewa 
6. Mądry Czesław 

Okręg Wyborczy nr 70 
w Zamościu 

1. Wroński Stanisław 
2. Maźnicki Ludwik 
3. Lorentz Maria 
4. K ubacka Marta 
5. Furmanek Mieczysław 
6. Malec Jan 

4. Sadurski Franciszek 
Okręg Wyborczy nr n 5. Rośkiewlcz Rernard 

w VV ałhrzychu 

1. Olszewski Kazimierz 6. Balicki Zdzislaw w Zielonej Górze 

2. Młyńczak Tadeusz Witold 7. Zgłobicki Edward 
3. Grochmalicki Jerzy 
4. Mróz Wiesław 
5. Niewiadomski Jan 
6. Małcużyński Karol 
7. Kocemba Janina 
8. Najsznerski Ryszard 
9. Fuszara Adam 

10. K waśniewicz Michał 

8. J andy-J endrośka Krystyna 1. 
2. 
3. 

Okręg Wyborczy nr 69 4. 
we Wrocławiu 5. 

6. 
1. Grolew!lkiFranciszek ·7. 
2. Bafia Jerzy 8. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 

Jerzy Balia 

Łukaszewicz Jerzy 
Hebda Mieczysław 
Wróbel Stanisław 
Słowek Czesław 
Komender Zenon 
Stawski Henryk 
Galusik Kazimierz 
Gwiaździńska Otylia 

Zastępcy Przewodniciącego Państwowej KomisjI Wyborczej: 

Bronisław Owslanik Piotr Stelańskl 

Sekretarz Państwowej Komisji Wybón::zej 

Krystyn Dqbrowa 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: 

Edmund, Boratyńskl Bogdan Poprawa Krzyszto} Trębaczkiewicz 
Eugenia Kempara Edmund Skrobackl W~dysław Trybus 
Zofia Morecka Irena Sroczyńska Marian Zawadzki 
Wiesława Musiał Jan $lizgi Tadeusz , Zarzycki 
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UCHW AtA Nr 11 RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 stycznia 1976 r. 

w sprawie rozwoju zespołów rolników, specjallzacjl I kooperacji w rolnictwie. 

53 

W celu zapewnięqia warunków do dalszego rozwoju 
zespołów rolników, specjalizacji i kooperacji w rolnictwi~ 
Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

/ § 2. 1. Za zespół rolników indywidualnych uważa się 
grupę co najmniej trzech rolników indywidualnych, którzy 
odpowiadają następującym warunkom: ' 

§ 1. Terenowe organy administracjI państwowej udzie- _ 
lają rolnikom indywidualnym pomocy w zrzeszaniu się 

w zespoły rolników oraz organizowaniu specjalistycznych 
gospodarstw rolnych .... 

1) są posiadaczami odrębnych gospodarstw lub nierucho
mości rolnych, 

2) zamieszkują w danej lub sąsiedniej miejscowości, 
~) zawarli między sobą umowę o utworzeniu zęspołui 

~ ' -' 

,, ' 
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umowa ta powinna być za.tejestrowana w urzędzie 
gminy. miasta (mi asta i gminy). 

4) osobiście pracują w zespole i dochód uzyskany z pra
cy w rolnictwie stanowi dla nich wyłączne źródło 

utrzymania. , 
5) dokonują zbytu , produktów rolnych wytworzonych w 

ramach zespołów na podstawie umów wieloletnich za
wartych z jednostkami gospodarki ' uspołecznionej. 

2. Do z espołów rolników indywidualnych mają zasto
sowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego doty
czące spółki. 

§ 3. Za specjalistyczne gospodarstwo rolne uwaźa się 
gospodarstwo, które uzyskuje produkcję towarową z jed
nego kierunku produkcji rolnej w określonych przez Mini
stra Rolnictwa rozmi arach i wytworzone produkty ' zbywa 
jednostkom gospodarki uspołecznionej na podstawie umów 
wieloletnich. 

§4. 1. Zespołom rolników indywidualnych oraz po
siadaczom specjalistyczny~h gospodarstw rolnych naczel
nicy gmin za pewnią ' pierwszeństwo przed innymi : rolnika
nli w zaopatrzenią w materiały i urządzenia inwestycyjne, 
korzystaniu z ushlg ' produkcyjnych, transportowych i bu
dowlano-mon'taźowych oraz z pomocy kredytowej i in-
struktażowe j. w szciególności w ' zakresie: ' 

1) przygotowania i realizacji inwestycji budowlano-mon-
tażowych : ' 
a) nieoctpłatnego . przekazania dokumentacji oraz za

łatwiania formalności związanych z inwestycyjną 
dokumentacją prawną, " 

b) dostaw elementów prefabrykowanych oraz montaźu 
obiektówlypowych, urządzeń i, instalacji niezbęd
nych do produkcji, 

c) nabywania niezbędnych materiałów budowlanych, 
d) nabywania ciągników, maszyn rolniczych, urządzeń 

technicznych i środ,ków transportowych, 
2) dostaw lllnych środków produkcji pochodzenia prze-

mysłowego i rolniczego, " , 
3) świadczenia przez jednostki gospodarki uspolecznione'j 

kompleksowych usługproclukcyjnych, ' 
4) ·korzysta'nia ' z nisko oprocentowanego kredytu banko

wego w ';wysokośti niezbędnej do zrealizowania inwe
stycji budow)ano-montażowych, 

5) korzysta uia z bezpłatnego leczenia chorób wymjenia 
i jałowości krów oraz bezpłatnej profilaktyki wetery- . 
natyjnej ,. 

6) uzyskiwania pomocyinstruktaźowo-doradczej służb 

jednostek gospodarki uspołecznionej zajVlujących się 

organizacją zaplecza surowcowego. 
2. Zespołom rolników indywidualnych oraz posiada

czom specjahstycznych gospodarstw rolnych przy.ługuje 
pierwszeństwo w zawieraniu wieloletnich umów koopera-' 
cyjnych lub kontraktacyjnych na dostawę prod uktów crol_ 
nych. 

§ 5. Jednostki uspołeczl}ionej gospodarki rolnej roz
wijają, współpracę, zwaną dalej "kooperactą' ~ , w zakresie 
produkcji rolnej i inwestycji, usług o,raz działaJflcści so
cjalno-kuHuralnej, pomiędzy sobą oraz z rolnikami indy-
widualnymi (zespołami rolników. ' 

§ 6. 1. Kooperację prowadzi się na podstawie umów 
wieloletnich. " 

2. W umowie, o ' której mOWa w list. 1, należy w szcze
gólności określić: 

1) strony, 
2) przedmiot umowy, 
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3) terminy wykonania, 
4) cenę i sposób zaplaty, 

,5) warunki dostawy i odbioru, 
6) kary umowne za -niewykonanie i nienależyte wykmia

nie umowy, 
7) tryb, w jakim mogą być dokonane zmiany umowy. 

§ 7. J ednostki uspołeczn i onej gospodarki rolnej w ra
mach kooperacji : 

l) współdziałają w rozwoju produkcji roślinnej i zwie-
rzęce j , 

2) rozwIJaJą usługi, zwłaszcza rolnicze. warsztatowe. 
transportowe i bydowlano-montażowe, 

3) zaopatrują rolników w kwalifikowany materiał siew
ny, zwierzęta, pasze treściwe oraz inne środki pro
dukcji, 

4) współuczestniczą w organizowaniu ferm, zakładów spe
cjalistycznej produkcji rolnej, usług i innych, ' 

5) współdziałają w wykonawstwie inwestycji produkcyj-
nych i socjalnych, ' 

6) udostępniają rolnikom obiekty i urządzenia socjalno
kulturalne. 

§ 8, J ednostki uspołecznionej gospodarki rolnei w ra:
mach ' kooperacji z 9QliPodarstwami indywidualnymi ize:~ 
społami rolników mogą: '. - ' • ' . 

l) stosować ,ceny i dopłaty do cen obowiązujące j~d

nostki ', gospodarki .uspołecznion~j ' prowadzące slc.up 
i kontraktację oraz świadczące usługi produkcyjne dla 
rolnictwa', 

2) stos~wać w rozliczeniach za usługi świadczone koope
rantom opłaty niźsze, gwarantujące jednak opłacal
ność świadczonych usług, 

3) korżystać z dotacji na pokrycie różnic cen produktów, 
4) nabywać 'w przedsiębiorstwach nasiennych materiał 

siew,ny oraz zbywać go kooperant()m po cenach hurto,/ 
wych. . 

§- 9. 1. Zespolom r()lników i posiadaczom specjali
stycznych gospodarstw rolnych przysługuje z tytułu ponie
sionych kosztów in westycji związanych z produkcją rol~ 
ną umorzenie kredytów bankowych, podatku gruntowego 
oraz innych należności, i świadczeń pieniężnych na rzecz 
Państwa - w wysokości: 

l) z tytułu budowy, adap-
, tacji, remontu kapital

nego lub nabycia bu- , 
dynkówinwentarskich 

spec jalistycznYIll 
zespołom ' gospodarstwom 
rolników indywidualnym' 

dla krów mlecznych 55010 kosztów _ 200J0kosztów 
2) z ' tytułu budowy urzą

dżeń zaopatrzenia ' w 
wodę, melioracji, bu-, 
dowy, odbudowy, mo
dernizacji, nabycia i 
montażu urządzeń elek
tryfikacyjnych, desz
czowni oraz urządzeń 

rybackich ' 500/0 kosztów' ISO/o kosztów 
3) z tytułu budowy, adap

tacji, remontu kapital
nego lub nabycia bu
dynków inwentarskich 
dla pozostałego bydła, 

trzody chlewnej, owiec 
oraz pasiek pszczelich 45010 kosżtów 15010 kosztów 
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4) z tytułu budowy, re
montu kapitalnego lub 
nabycia . przechowalni 
produktów rolniczych, 
sortowni i czyszczalni, 
suszarni oraz obiektów 
związanych z produk
cją, przerobem i kon
serwacją pasz, a także 

trwałych ' konstrukcji 
plantacji chmielu, na
sadzeń i ogrodzeń sa-

zespołom 

rolników 

dów 300ft kosztów 
5) z tytułu budowy, 

montu kapitalnego 
nabycia budynku 
drobiu 

re
lub 
dla 

'300/0 kosztów 
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spec ja li.styczn ym 
gos podarstworri 
indywidualnym 

10°/0 kosztów 

2. Do kosztów urządzeń towarźyszących oraz tech
nicznego wyposażenia, wchodzących W śkładobiektów, ' 
o których mowa w ust. 1, stosuje się stawkę umorzenia 
właściwą dla obiektu, z którym są związane. 

3. Stawki umorzenia, o których mowa w ust. 1 i2, dla 
specjalistycznych gospodarstw ' rolnych ulegają podwoje
ni,:!, jeżeli gospodarstwo o powierzchni do 10 ha powięk
szy swój obszar co najmniej o 400/0, a gospodarstwo o po
wierzch~i powyżej 10 ha , ,co najmniej 0 ,4 ha. 

4. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2," może na- , 
stąpić pod warunkiem wykorzystania obiektów zgodnie 
z ich przeznaczeniem oraz osiągnięcia planowanej zdol

,ności produkcyjnej lub usługowej oraz wywiązariia się 

z umów ' kontraktacyjnych lub porozumień kooperacyjnych 
zawartych z Jednostkami gospodarki uspołecznionej. 

- S~ Zespołom rolników i posiadaczom specjalistycznych 
gospodarstw rolnych korzystającym z ' umorzenia kre
dytów z tytułów, o których mowa w ust. 1, nie przysługu
je z takich samych tytułów ulga inwestycyjna w podatku 
gruntowym okteślona w odrębnych przepisach. 

'. ' 1>:< W razie likwidacji zespołu rolników lub specjali
stycznego gospodarstwa rolnego, sprzedaży składników 

majątkowych bądż też wyłączenia ich z innych powodów 
z zespołu lub gospodarstwa kwoty umorzonych kredytów 
pokryte z buążetu rad narodowych stanowią zobowiąza
nie kredytobiorcy wobec Skarbu Państwa. Zobowiązanie 

to wygasa po upływie okresu amortyzacji obiektu lub urzą
dzenia, a także w razie gdy obiekt ten uległ zniszczeniu 
na skutek działania niezależnego od rolników. 

7. Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Fi
nansów w szczególnie uzasadnionych wypadkach może 
objąć umorzeniem kredytów inną działalność inwestycyjną 
związaną z produkcją rolną. " 

§ 10. 1. Wojewodowie zapewnią: 

l) zespołom rolników oraz posiadaczom specjalistycz
nych gospodarstw rolnych pierwszeństwo przed innyq 
mi rolnikami w przęprowadzaniu scaleń •. 
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2) pomoc instruktażowo-doradcz,ą przez wojewódzkie 
ośrodki , postępu rolniczego i służbę rolną tereQ.owych 
organów administracji państwowej stopnia wojewódz
kiego, 

3) koordynację w ' zakresie specjalizacji i kooperacji w 
rolniCtwie, ' ' 

4) niezbędne środki finansowe w budżecie wojewódzkiej 
rady narodowej w dziale "rolnictwo". 
2. Naczelnicy gmin zapewnią zespołom rolników oraz 

posiadaczom specjalistycznych gospodarstw rolnych pierw
szeństwo przed innymi rolnikami: 

l) w wydzierżawianiu lub nabywaniu państwowych nie-
ruchomości rolnych, ' 

2) w zakresie pomocy instruktaż.owej gminnej służby rol
nej, 

3)w przydzielaniu niezbędnych środków produkcji (§ 4), 

§ 11. Przepisy uchwały dotyczące pomocy dla zespo
łów rolników stosuje się odpowiednio do spółek zagospo-
d~rov.:-ania wspólnot gruntowych. ' 

§ 12. Ministrowie Rolnictwa i Finansów w porozumie
niu z Ministrem Przemysłu Spożywczego i Skupu okreś,f" 
zasady, iwaJunki: 

l) tworzenia, rejestracji i działalności zespołów r.olni-
ków i specjalistycznych gospodarstw rolnych, 

2) udzielania i umarzania kredytów, 
3) udzielania dotacji, 
4) rozliczenia kredytów , udzielemych zespołom rolników, 

istniejącym przed wejściem w życie uchwały. 

§ 13. Ministrowie Przemysłu Spóżywczego i Skupu 
oraz Przem-ysłu Lekkiego ' zapewnią udział podległych im 
jednostek organizacyjnych w rozwijaniu specjalizacji i ko-
operacji w rolnictwie. ' 

, .' ~'''- i" . 

§ 14. Zaleca się Zarządowi ,Centralnego Związku Kó-
łek . Rolniczych rozszerzenie działalności sekcji branżo
wych producentów działających w ramach kółek rolni
czych, zapewnienie świadczenia kompleksowych usług w 
ramach kooperacji oraz ścis\ej współpracy spółdzielni kó
łek rolniczych z zespołami rolników i posiadaczami specja
listycznych gospodarstw rolnych. 

§ 15. Zaleca się Zarządom Centralnego Związku Rol
niczych Spółdzielni Produkcyjnych, Centralnego Związku 
Kółek Rolniczych oraz zarządom innych centralnych orga
nizacji spółdzielczych wprowadzenie zasad określonych 

uchwałą i stosowanie ich przez z;rzeszone w nich jednost
ki organizacyjne. 

§ 16. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
l) naczelnikach gmin - rozumie się przez to równiet 

prezydentów i naczelników miast 'oraz naczelników 
miast i gmin, 

2) wojewodach - rozumie się przez to również prezy
dentów miast stopnia wojewódzkiego. 

§ 17. Traci ~oc uchwała nr 279 Rady MinisŁrówz dnia 
13 grudnia 1973 r. w sprawie rozWoju . kooperacji ' w rol-
nictwie (Monitor Polski Nr SS, poz. 3{)6); , , ' ' 

>§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: P: Jaroszewicz 

• 

• 
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DO ABONENTOW 

Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie zawiadamia, że 
w grudniu 1976 r. zostanie wydany 

urzędowy skorowidz obowiązujących aktów prawnych 
ogłoszonych w Dzienniku Ustaw I Monitorze Polskim 
w latacb 1918-1976 według stanu prawnego w dniu 
30 czerwca 1976 r. 

Cena skorowidza wynosi zł 150.-
Instytucje i osoby fizyczne, które chcą sobie zapewnić to wydawnictwo, 
proszone są o dokonanie przedpłaty w kwocie zł 150 za 1 -egzemplarz w ter
minie do dnia 30 kwietnia 1976 r. 
Przedpłaty za skorow idz należy dokonać na konto Administracji Wydawnictw 
Urzędu Rady M,nistrów w Narodowym Banku Polskim IV Oddział Miejski, 
Warszawa nr 1049-3157·222 (przelewem bankowym lub przekazem poczt ow ym) • 

. Na odcinku wpłaty prosimy podać czytelnie imię I nazwisko zamawiającego 
lub nazwę instytucji (bez skr.ótów), dokładny adres, pod którym ma być doko
nana wysyłka (ulica i nr domu, nr skrytki pocztowej, nr kodu I mIejscowość), 
oraz liczbę egzemplarzy wydawnictwa. 
Rachunków nie wystawia się. 
Otrzymana wpłata będzfe trak.tcowana Jako zamówienie, wobec czego nie 
należy składać osobn,ycb zamfl.wi<Elń-j .:c'Zawiadomień O dokonaniu - wpłaty. 

ĄDMINISTRACJA 

WYDA WNICTW URM 

Opłata za prenumeratę Monitora Pol~klego wynosi: rocznIe 180,- zł. pÓłrocznIe 100,- d. 

Prenumeratę na rok ollslępny (roczną lub półrocznlll przyjmuje sIę do dnIa 30 listo
pada. Prenumeratę można zgłas7ał za 1 półrocze bieżącego roku do dola 31 marca, 
za II p61rocle bądi za calY bIeżący rok - do dnia 30 września. Do abonentów. którzy 
opłacą prenumeratę Po tych termInach. wvsylka pierwszych numerów dokonana zosta
nie z opóźnIeniem. a ponadto zo~tan., policzone koszt V przesyłkI. Opłata za prenume
ratę powinna być d okonana przelewem lub trzvodclnkowym przekazem pocztowym 
oa konto Admlnlslrarjl Wydawoł< Iw Urzędu Rad, Ministrów w Narodowym Banko 
Polskim IV Oddział Miejski. Warszawa or 1049-3157-222. Rllchunk6w III prenumeratę 
nie wystawia się_ NI! odctnku wplaty Qsleżv podać dokładnI! nl!7wę Instytucji (bez 
skrótów), dokładny adres z numerem kodu pocztowego oraz l1czb~ zamawianych 

, eg 7
i
em plarl; Monitora Polskiego. 

Pojędyncze egzemplarze Monltorl! PolskIego nabywać można w punktacb sprzedaży 
w W:Hszawie: aL I ArmII Wojska Polskiego 2/4, "Dom Książki" - Księgarnia 
Prawno-E'konornlc7Da - ul ZUTćjwla l. kiosk .,Domo KsiążkI" w qmachu sądńw -
al. Gen Swlerc7ewskiego 127 I w kasi!ch Sądów w - Białymstoku, Bydqoszczy. Bytomiu. 
Cles7ynle. Czę~tochowle. Gdańsku. (;dynl. Uli wicach. Kaliszu. Katowicach. Koszalinie, 
Krak owie. lublinie, Łodzi, OlsztynIe. Opolu. Ostrowie Wielkopolskim. Poznaniu. Ra-

d ,)m lu. RzeszowIe. SZC7eclnle, Tarnowie, Torunlu,- Wrocławiu I Zlelone1 Uórze. 

Redakcja: Urząd Rady Ministrów - - Biuro Prawne, Warszawa, AL UjazdowskIe 1/3. 
Administracja : Administracja Wydilwnlctw Unędu Rady Ministrów, ul. Powslńska 69/71 

00-979 Warszawa (~krytka pocztowa 811. tel. 28-90-.01 w. 608 I 42-14-78_ 

Tłoczono ! polerenia Prezesa Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład nr l, Warszawa, ul. Tamka 3. 

' Zam; 597 • Cena 7~20 zł" 


