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uspolecznionej (tzw. "dwuzawodQwcy"), z 
wyjqtkiem otrzymujqcych kart~ zaopatrze-
nia . "C", ' . 

e) czlonkom rodzin pozostajqcym na utrzyma
niu os6b uprawnionych .do jednej karty za- ' 
opatrzenia "R" lub tzw. "dwuzawodowc6w" 
otrzymujqcych kartEl zaopatrzenia "C", z 
wyjqtkiem mlodziezy 'w wieku 13-18 lat 
przebywajqcej stale w internatach, kt6rej 
przysluguje kart a zaopatrzenia "E", 

f) dzieciom i mlodzie:iy w wieku 10-18 lat. 
kt6rych rodzice lub opiekunowie otrzymu
jq jednq kartEl zaopatrzenia "R" lub - jako 
tzw-. "dwuzawodowcy'" - kart~ zaopatrze
nia ."C"; 

9) karta zaopatrzenia "G" - g6rnikom zatrud
nionym pod ziemiq przez pelnq ' zmianEl ro
boczq. 

/. 

Uprawnienia do kart zaopatrzenia wynikajqce z 
pkt 6, 7 i 8 nie dotyczq os6b chorych na cukrzy
cEl, gruzlic~ C'lynnq, choroby nowotworowe i cho
roby przewodu pokarmowego (wrzodziejqce zapa-
lenie jelita grubego, zesp61 zlego wchlaniania, 
marskosc wqtroby) lub zesp61 nerczycowy oraz 
kobiet ci~zarnych (od 17 tygodnia cillzy)i matek 
dzieci grupy ,,0"."; 

6) w § 5 ust. 4wyrazy: "oraz pacjent6w w szpitalach" 
zast~puje siEl wyrazami: "pacjent6w w szpitalach. 
dzieci . przebywajqcych w pogotowiach opiekuilczych 
i -pailstwowych doinach wczas6w dzieci~cych"; 

7) . w § 6 ust. 1 wyrazy: "w § 5 ust. 1 pkt 1 i 4" zastEl
puje siEl wyrazami: "w § ' 5 ust. 1 pkt 1 lit. b), pkt ~ , 
i 8 lit. c) i pkt 9". 

o§2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 Iistopada 
1981 r. 

Prezes Rady Ministr6w: gen. armii W. Jartlzelski 
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UCHWAI.A Nr 214 RADY MINISTROW 

z dnia 14 pazdziernika 1981 r. 

w sprawie ekonomicmych warunk6w i pomocy .Paostwa dla rozwoju dzialalno'ci gospodarczej jednostek 
organizacyjnych zrzeszonych w Centralnym Zwiilzku Kolek i Organizacji Rolniczych - Niezalemym 

Samor%ildnym Zwiilzku Zawoclowym RoInik6w Indywidualnych. " . 

W \ celu zapewnienia jednostkom organizacyjnym 
zrzeszon}rm w Centralnym Zwiilzku K6lek i Organizacji 
Rolniczych - Niezaleznym Samorzildnym Zwillzku Zawo
dowym Rolnik6w Indywidualnych warunk6w do rozwoju 
uslug produkcyjnych na rzecz indywidualnych gospo
darstw rolnych oraz innych rodzaj6w dzialalnosci sluzqcej 
produkcyjnemu i spolecznemu post~powi na wsi - na . 
podstawie art. 58 § 2 ustawy z dnia 17 lutegOJ 1961 r. 
o sp6ldzielniach i ich zwiqzkach (Dz. U. z i961 r. Nr 12, 
poz. 61 i z 1974 r. Nr 47, poz. 281), art. 14 ustawy z dnia 
25 Iistopada 1970 r. ~ Prawo budzetowe (Oz. O. Nr2g, 
poz. 244); art. 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r • .,- Pra
wo bankowe (Dz. U. z 1975 r. Nr 20, poz. 108 i z 1981 r. 
Nr 17, poz. 82) i art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. 
o ustalaniu cen, oplat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31·~ 
poz. 122) Rada Ministr6w uchwala, co nast~puje : 

Rozdzial 1 

Przepisy og6Ine. 

§ 1. 1. Uchwalaokresla zasady i ti'yb planowania 
dzialalnosci gospodarczo-finansowej, przyznawania dota
cji budzetowych, rozIiczania z budzetem Pailstwa, finan- . 
sowania przejsciowych strat orai gospodarki iIiwestycyj
nElj jednostek organizacyjnych zrzeszonych w Centralnym 
Zwiqzku K6lek. i Organizacji Rolniczych - Niezaleznym 

. Samorzqdnym Zwiqzku Zawodowym Rolnik6w Indywidu
alnych. zwanym dalej "Centralnym Zwillzkiem K6lek 
i Organizacji Rolniczych". 

2. Przez uzyte w uchwale okreslenie "jednostka go
spodarcza" rozumie siEl: 

1) -k6lka rolnicze i ich zwiilZki prowadzilce dzialalnosc 
gospodarczil, 

2) sp6ldzielnie uslug rolniczycll, 

3) sp6ldzielnie k61ek rolniczych, 

4) inne jednostki organizacyjne zrzeszone w . Central
nym ZwillZku K61ek i Organizacji Rolniczych, prowa
dZllce dzialalnosc gospodarczil. 

Rozdzial 2 

Zasady i tryb planowania dzialaInojcl gospodarczo
-finansowej; 

J 

.§ 2. 1. Planowanie dzialalnosCi gospodarczo-finanso
wej jednostek gospodarczych oparte jest na zasadzie pel
nej ich samodzielnosci. 

2. Roczny plan gospodarczo-finansowy jednostki go·· 
spodarczej stanowi podstaw~ kierowania jej dzialalnosciq, 
z uwzglEldnieniem zawartych um6w 'i porozumieil oraz· za
chodzqcych zmian w warunkach rozwoju gospodarczego, 

, jak r6wniez finansowania jej dzialalnosci przez bank. 

3. Roczny plan gospodarczo-finansowy jednostki go
spodarczej ' podlega uchwaleniu przezwlasciwy organ, 

. okreslony w jej statucie. 

4. Minister Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej za
pewni przekazanie Zarzildowi Centralnego ZWiilZku K6-
lek i Orgailizacji Rolniczych, w terminie do dnia 30 Ii
stopada kazdego roku, informacji dotycZClcych: 

1) warunk6w ekonomicznych dzialania jednostek gospo
darczych (stawki bildz kwoty dotacji, waJ,"unki boni
fikat iulg przy .sprzedazy i zakupach) oraz warunk6w 
zaopatrzenia w srodki produkcji, 

2) wielkosci lub wskamik6w dostaw srodk6w produkcji. 

§ 3. Jednostki gospodarcze mogq podejmowac reali
zacj~ zadail zlecanych im przez organy administracji pail
stwowej na podstawie um6w zawieranych z tymi organa
mil organy zlecajqce sil obowiilzane zapewnic jednostkom 
gospodarczym srodki rzeczowe i finansowe niezb~dne do 
wykonania um6w. 

-
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§ 4. Jednostki gospodarcze prowadzil dzialalnose we
drug zasad rozrachunku gospodarczego, z zapewnieniem 
pokrycia koszt6w uzyskiwanymi doehodami oraz osiilga·· 
nia rentownosci zapewniajilcej finansowanie dzialalnosci 
gospodarczej. . 

§5. Jednostki gospodarcze tworzCl zakladowy fun
dusz nagr6d. Zasady tworzenia funduszu okreslajil odr~b~ 
ne przepisy. 

.§. 6 . . Szczeg610we za~ady gospodarki firiansowej jed
nostek gospodarczych okresla Zarzild Centralnego ZwiClZ
.ku K61ek iOrganizacji Rolniczych. 

Rozdzial 3 

Zasady I tryb udzlelanla dotacjl budtetowych. 

§ 7. 1. Jednostkom gospodarczym przyslugujCl dota-
cje budzetowe: . 

1) do uslug rolniczych w zakresie chemicznej oehrony 
roslin, 'wapnowania gleb i uslug zoosanitarnych oraz 
do. pozy-sku i transportu nawoz6w wapnio~ch i wap

. niowo-magnezowych, wykonywanych na rzecz nie; 
uspolecznionej gospodarki rolnej - na zasadach okres
lanych c.orocznie przez Ministra Finans6w w porozu
mieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki ZywnoS-
ciowej na wniosek ZarZildu Centralnego Zwiilzku Ko-

, lek i Organizacji Rolniczych, 

2) na wyr6wnanie r6micy mi~zy kosztem produkcji 
mieszanek pasz tresciwych a obowiClzujClcCl cenCl zby
tu - w wysokosci i -na zasadach obowiClzuji\cych w 
przemysle paszowym, 

3) na wyr6wpanie r6micy mi~dzy kosztem prooukcji 
w przetw6rstwie produkt6w rolniczych a obowii\zujCl

. CCl cenCl zbytu ~ w wysokosci i na zasadach obowii\
zujClcych w przemysle spozywczym, 

4) na wyposazenie nowo. powstalych jednostek gospo
darczych w niezbE:dny sprz~t rolniczy - do wysokosci 
400/0 koszt6w nabycia wedlug zasad ustalonych przez 
Ministr6wFinans6w oraz Rolnictwa i Gospodarki 
,Zywnosciowej po zasiE:gniE:ciu opinii Zarzi\du Central
nego ZwiClZku K61eki Organizacji Rolniczych, 

5) na pokrycie koszt6w prowadzenia urzCldzeIi socjal
nych oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej -

-wed lug og61nie obowiClzuji\cych przepis6w; 

6) na pokrycie koszt6w zlecanej przez PaIistwo zwiClZ
kom ~61ek i organizacji rolniczych dzialalnosci szko
leniowej, instruktazowej ·i upowszechnienia postElPU 
rolniczego oraz innych zadan zwiClzanych z dzialal
nosciCl na rzecz srodowiska wiejskiego. 

2. Minister Finans6w na wniosek Zarzi!du Centralne
go ZwiClzku K61ek i OrganizacjiRolniczych okresli szcze
g610we zasady przyznawania jednostkom gospodarczym 
dotacji budzetowych, 0 kt6rych mowa w ust. 1. 

Rozdzial 4 

Zasady rozllczanla z budtelem' Panslwa. 

. § 8. Minister- Finans6w w porozumieniu z Ministrem 
Rolnictwa i Gospodarki L:ywnosciowej oraz po zasiElgniEl
ciu opinii ZarzCldu Centralnego ZwiClZku Kolek i Organi
zacji Rolniczych ustali szczegolowe zasady udzielanta do
tacji budzetowych i tryb rozliczeIi jednostek gospodar
czych z budzetem z .tytulu tych dotacji. 

Rozdzial5 

Zasady flnaJUlowanla przejAclowych slrat. 

§ 9. 1. Jednoslki gospodarcze, kt6re przejsciowo z 
przyczyn niezalemych poniosly slraty . i nie posiadaji\ 
srodkow wlasnych, mogi\ uzyskae kredyt . banltowy nel 
. pokrycie tych strat. ' 

2. Jednostki gospodarcze, 0 ktorych mowa w ust. 1, 
mogClkorzystae z kredytu na finansowanie inwestycji. 

3. Kredyty na pokrycie strat, udzielo~e jednostce go
spodarczej, podlegaji\ - na. podstawie umowy zawartej 
miE:dzy bankiem finansujClcym a jednostkq gospodarczCl
ratalnej splaciepo okresie dojscia do rentownosci. Okres 
ten nie powinien przekraczaelrzech lat. 

4. Bank finansujClcy moze w szczegolnie uzasadnio
nych wypadkach ptzedluzye do lat 5 okres karencji w 
splacie kredytow, 0 ktorych mowa w ust. 3. 

5. Jednostka gospodarcza, 0 ktorej mowa w ust. 1, 
jest obo'Vii\zana przedstawie bankowi finansujClcemu jej 
dzialalnosc programdzialan zmierzaji\cych do likwidacji 
strat. . 

6. Do jednostki gospodarczej, ktora w nastE:pstwie 
ponoszonych strat znajdzie siE: w stanie niewyplacalnosci, 
stosuje si~ przepisy 0 upadlosci. 

Rozdzial 6 

Zuady gospodarkl lnweslycyjnej. 

§ 10. Dzialalnose inwestycyjna jest podejmowanasa
modzielnie przez jednostkE: gospodarczq i powinna bye 
ujE:ta w planie rozwoju jednostki . 

§ 11. 1. Naklady inwestycyjne' w jednostkach gospo
darczych mogCl bye podejmowane ' do wysokosci srodkow 
wlasnych zgromadzonych na rachunku funduszu inwesty
cyjno-remontowego i przyznanych kredyt6w bankowyeh 
orazdotacji budzetowych, 0 ktorych mowa w § 12. 

2. Inwestycje finansowane z kredyt6w bankowych 
i dotacji budzetowych mogi\ bye rozpoczynane wyli\cznie 
po przyjE:ciu ich przez bank do finansowania. 

§ 12. 1. Jednostki gospodarcze mogi\ otrzymae dQ
tacjE: budzelowi\ na sfinansowanie: ' 

1) budowy zaplecza technicznego ~ w wysokosci do 
400/0 kosztow inwestycji pod warunkiem: 

a) calkowitegozakonczenia i rozliczenia danej inwe
stycji zgodnie z obowii\zujClcymi przepisami, 

b) osii\gniE:cia planowej zdolnosci produkcyjno-uslu
gowej w rozmiarach i terminach okreslonych w 
zalozeniach techniczno-ekonomicznych lub w do
kumentacji u~roszczonej oraz 

c) swiadczenia uslug i produkcji na rzecz indywidual- . 
nych gospodarstw rolnych, jednostek gospodar
czych, a takze jednostek uspolecznionej gospodarki 
rolnej w rozmiarach nie mniejszych niz 750/0 ogol
nej wartosci uslug i produkcji -oSiClgniEltej z -da
nej inwestycji na koniec okresu' dochodzenia do 
pelnej zdolnosci uslugowo-produkcyjnej, 

2) budownictwa mieszkaniowego, 

3) budownictwa socjalnego w wysokosci i na zasadach 
ogolnie obowiClzujClcych. 

< 
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2. W razie likwidacji jednostki gospQ(~arczej lub 
zbycia obiekt6w, na kt6re udzielono dotacji, dotacje te, 
pomniejszone proporcjonalnie do stopnia zuzycia obiek·· 
t6w, podlegaj<l zwrotowi do budzetu: 

3. Inwestycje, 0 kt6rych mowa w ust. 1, z wyjqt
kiem finansowanych ze srodk6w wlasnych, mog<l bye 
podejmowane wy1<lcznie po uzyskaniu akceptacji wlasci
wego terenowego .organu administracji panstwowej . . 

Rozdzial 7 

Przeplsy koncowe. 

§ 13. 1. Upowaznia siE: Prezesa Banku Gospodarki · 
Zywnosciowej do zawieszania na okres nie dluzszy niz 
do koilca 1985 r. splaty kredyt6w obrotowych, udzielonych 
jednostkom gospodarczym na pokrycie niedoboru wlas-

. nych funduszy obrotowych, w wysokosci do 200/0 war
tosci zapas6w prawidlowych, w tym' takze stan6w ujem
nych tych furidusz6w, ustalonego wed lug stanu na dzieil 
31 grudnia 1981 r. Warunki splaty tych kredyt6w zostan<l 
ustalone oprE:bnie przez Prezesa Banku Gospodarki Zyw
nosclOwej w porozumieniu z Ministrem Finans6w i po 
zasiE:gni~ciu . opinii Zarz<ldu Centralnego Zwi<lzku K61ek 
i Organizacji Rolniczych. 

2 . . Upowaznia si~ Prezesa Banku Gospodarki Zywnos. 
ciowej do umorzenia na wniosek Zarz<ldu Centralnego 
Zwi<lzku K61ek i Organizacji Rol,:1iczych nie umorzonych 
dotychczas kiedyt6w inwestycyjnych, w razie gdy jed
nostki gQspodarczez przyczyn od nich niezaleznych nie 
spelnily obowi<lzuj<lcych w tym zakresie wymagail. 

3. Prezes Banku Gospodarki Zywnosciowej uzgodni 
z Ministrem finans6w zasady umorzenia kredyt6w, 0 kt6-
rych mowa w ust 2, oraz tryb ich rozliczeil z budzetem. 

§ 14. Zaleca siE: Zarz<ldowi Centralnego ZWi<lKU K6-
lek i Organizacji Rolniczych ustalenie i w:prowadzenie 
z dniem 1 stycznia 1982 r. cen uslug wykonywanych ci<lg
nikami i maszynami rolniczymi, zapewniajqcych rentow
nose uslug, z uwzglE:dnieniem pelnych odpisow amortyza· 
cyjnych oraz likwidacji dotacji do UShlg, z wyj<ltkiem do
tacji do uslug w zakresie chemicznej ochrony . roslin, p<»
zyskiwania i transportu wapna, wapnowania gleb i uslug 
zoosanitamych. . 

§ 15. W uchwale Dr 271 Rady Minjstrow z dnia 
25 listopada 1974 r. w sprawie wlasciwosci organow do 
ustalania cen oraz trybu postE:powania przy ich ustala
niu (Monitor Polski z 1974 r. Nr 40, poz. 233 i z 197'5 r. 
Nr 19, poz. 118) wprowadza siE: nastE:puj<lce zmiany: 

1) w § 10 skresla siE: ust. 16, 

2) dodaje siE: § lOa w brzmieniu: 

. ,,§ lOa. 1. Zarz<ld Centrainego ZWi<lzku K6lek i Organi
zacji Rolniczych - Niezaleznego Samorz<ldne~ 
go Zwi<lzku Zawodowego Rolnik6w Indywidu
alnych ustala dla zrzeszonych w nim jedno
stek gospodarczych ~eny: 

a) uslug rolniczych, 
b) najmu ci<lgnik6w ' przyczep wraz z 

obslug<l, 
c) uslug . budowlano-remontowych . i warszta

Itowych oraz ' materialow budowlanych pro
dukowanych przez jednostki gospodarcze. 

2. ~arz<ld Centralnego Zwi<lzku K6lek i Organi
zacji Rolniczych - Niezaleznego . Samorz<ldne
go ZWi<lzku Zawodowego Rolnik6w Indywidu
alnych moze upowaznie organy statutowe jed
nostek gospodarczych do dokooywania zmian 
wysokosci cen swiadczonych przez nie uslug 
i produkowanych materia:16w, 0 kt6rych mowa 
w ust. 1, odpowiednio do lokalnych warun
kow prowadzenia dzialalnosci przez jednostki 

·gospodarcze, ustalaj<lc zasady dokonywania 
tych zmian. 

3. Ceny uslug rolniczych w zakresie chemicznej 
ochrony roslin, pozyskiwania i transportu wa
pna nawozowegoj wapnowania gleb i uslug 
zoosanitamych oraz zasady ich zmiany Zarz<ld 
Centralnego Zwi<lzku K61ek i Organizacji Rol
nIczych - Niezaleznego Samorz<ldnego Zwi<lz, 
ku Zawodowego Rolnik6w Indywidualnych 
ustala w porozumienhi z Ministrami Rolnictwa 
i Gospodarki Zyw.nosciowej oraz Finansow." 

16. Trac<l moc: 

1) uchwala Dr 20 ' Rady Ministr6w z dnia 25 stycznia 
1974 r. w sprawic kierunkow 'rozwoju spoleczno-go
spodarczego k61ek rolniczych i ich zwi<lzk6w (Moni~ 
tor Polski z 1974 r. Nr 6, poz. 38 i z 1981 r. Nr 20, 
poz. 191). 

2) uchwala Dr 8 Rady Ministr6w z dnia 16 stycznia 
1976 r . w sprawie rozwoju sp61dzielczej gospodarki 
w rolnictwie (Monitor Polski z 1976 r. Ni 5,poz. 22 
i Nr 30, poz. 131 oraz z 1981 r. Nr 20, poz. 191). 

§ 17. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 
1982 r. 

Prezes Rady Ministrow: gen . . armii W. Jaruzelski 
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ZARZJ\DZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 5 pazdziemika 1981 r. 

w sprawle zanlechanla ustalanla zobowlilzan podatkowych od wynagrodzen emeryt6w I rencist6w z tytuJu 
. wykonywanla czynnoAci bleglego. . 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 r. 0 zobowi<lzaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, 
poz. 111) zarz<ldza siE:, co nastE:puje: . 

§ 1. Zarz<ldza siE: zaniechanie ustalania zobowi<lzail 
podatkowych w calosci i poboru podatku od wynagro-

dzeil otrzymywanych przez emeryt6w i rencist6w z tytu
lu wykonywania czynnosci biegJego na zlecenie s<ldu, · 
prokuratury lub organ6w _ administracji pailstwowej. 

§ 2. ' Zarz<ldzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

Minister Finans6w: M. Krzak 

_. 
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