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.()pomoey Panstwa dla - hodowc6w i· ' producent6w rol~ dukfdw zwi.erzE:cyeh oraz plod6w rolnycb w wys6~0~ci do' '.' 
nyth. . r · O,5~/o roezne.j'w-6rt.osci-skupu.~. rolnik6w IndywiQualnych. 

5~ Zasad ud'zi'etanla kr-edyt6w dla hod'ow-c6w i pr.odu-· Sradki te ebciilzaj4; kaszl',' j¢qnost<ek prowadzq~yeh, skup. 
centi6w r'oltryc,h orazzmi:an- W· obowi1}xltowychswtad- ' 3, Fundusz . 9;romudzi si~ _~a, koncie.· bank~'Wy,m Mini-
czeniacn finansow yeh rolnik6w ind¥widualnych. sterstwa Rolnictwa. -

f 2. Wo3ew.ooowie I· naczelnic)! gm>i.n, Sq> obo.wiq,zani, 4 .. SrodkJ Funduszu przezpacza si~ w [a·zie · pofrzehy 
'do , zasi~ania opioii zwiq:zko-w i zrzeszen branz6wych ho- na uzupemienie .wlasnyeh srodk6w. ZWlqzk6\\( izrzeszen. 
dowt6w i producent6w rolnych w spiawach; '. branzowycn na sfinansowanie ic'h dZlalalnosci- stat ut'o'Wej 

1) organizacji i planowania, produ,kcji rolnej, - W>:ia'kresie. · z-wd~1tszenia produkcji towarowej, wprowad'2la-, 
nia postt:PU' techniczRegp oraz unowoczesniania. orqaniza-

2) rozdzialu srodk6,.- produkqi, fji i. technologH.·'produKcji. 
3) organizacji skupu iodbioru zwierzqt. predukt6w " 5 . .. Szczeg610we zasady tworzenia i gcspodarowania 

zwierz~cych oraz plud.6w rolnych, Fmiduszemokresli Minister Roln{ctwa w porozumfeniu 
4) organizacji u81u9' produkcyjnych w zakresie potrzeb z Mlnist:rami Fina-ns6w, Przemyslu Spoz-ywczeg.o. i Skupu, 

r.olniko.w indywidualnych.Przemyslu .l.e'kkiego. Handlu' Zagranitzrrego iGospodarki 

§ 3 1 M 'nl t . ' . . R 1 • taP m . 'J' Sh " yw' MorskieJ po;' zaSi~g.ni~iU- o.· piniiZarZil .. d.u C.entr. alnego 
• . ., I S rowle . . ,o.mc w, rze ys u .1'02 - Z' k K ' I k R 1 . ' , . . . h ' k 

czego i Skupu, Przem yslu Lekkiego, H and J.u' ZagraniczRe- _: wl'lZ u . ? e 0 :nu::zyeh ?raz w.lasclwyc organow ra-
go i..,Go:Spodarki I Morskiej zaleCq ! podleglym jednostkom. - Jowych zWlqzk6w I zrzeszen branz~wych. 
organizacyjnym. · pr0w.adzqcym skupzwierzql, produkt6w'" § 5. Zaleca , si~_ Zarzqdowi, GI6wnemu .. , Centl:a]nego 
zwier.z~tych oraz plod6w rol'nyc.h'. 8'by na PQdstawi-eporil- Zwitlzku 'Sp6ldzielnic Rolhitzych .. SamOf1omoc Chlbpska" 
zumien :zawartych , zwlasci wymi _ organami krajow,ych oraz ZarziJdom Centralnego . Zwiqzku Sp61dzie1ni M!eczar· 
zwiqZ'k6w i. zrzeszen branzowych, pabiently od rolnik6w skich i CentraIi Spoldzielni Ogredniczych i pszcz~rarskich 
indywidua1nych ustal'one przez te organy dobrowolne . zapewQienie wykonania uchwaly' przez podporzqdkowane 
op/aty na rzecz zwiqzk6w i zrzeszen branzowych harlow- im jednostki' organ~zacyjne. 
c6w i proclucent6w rolnych. . 

§. 6. I1el£,roc . w 'uchwale jest mowa 0: . 
2. Oplaty, 0 kt6rych mowa w ust. 1. banki sp6Id.zil:'1-

cze b~dq prze'ltazyw'at' n-a- rachunki "biinkowe zwli\71k6w 
j zrzeszen branzowych hodowcow iproducent6w rOlhych. 

1} wGje,WO-Qzie - r~zumiesi~ przez to .,r6wnie:ile pre
zydenta . miasta stepnia w;6jewOdzkie'go, 

§4., 1. . Tworzy si~ Furidusz Pomocy dla Zwiqzk6w ' .- 2) 
ZrzeszenBranzowych Hodowc6w i Producentow\ RQl-

nych, zwany dalej .. FtlDduszem". . . '. . . . . 

Daczel'niku gminy - rozumie si~ przez to Towniez 
inne terenowe organy administracji panstwowej stop-

. Bia podsta.wowego. · '~" ' 

2. Fundusz tworzy si~ ze sr~k6w' panstwawy.chjed
nostek-organizacyjnychprow,adzq,eyc-h skup zwierzqt, pro-

§t 1. Uchwala wchodzi wzycie z dniein ogIosze_nia. 

Prezes Rady Ministr6w: . gen. <\fmii W. }aruzel,ski 
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treHWiAf.'A, Nt: 3SRADY MINISD'oW' 

w 'sprawie sprzedaiy zespolom t rolnikom lndywldualny.m d4gnik6w, przyczep, maszyn lnarz~dzl rolnlczYcli. 
i . . . 

Wcelu usprawnienia gQspodarki cicignikami, przycze- 3}' bezposredhioi 
pami, maszynami i narz€;dziami rolniczymi Rada Mini· 
str6w uchwala, co nast~puje: 

§_ 1. L Sprzed.az c.iq.gnikow, przyciep, ·maszyn i na
rze:dz.i rolniczych, zwanych dalej "sprz~tem", zespolom 
i rolnikom indywidualnym- ' obejmuje sprzf;t uznany za 
zbe:dny dla panstwc\wych jednostek organizacyjnych. .. 

2. Uznanie sprz~tu za zbe:dny n'a st~puje wtrybie 
przepis6w 0 rozporzqdzaniu przez panstwowe , jednostki 
organi2;acyjne .niekt6rymi ruchomymi skladnikami majqt-
kowymi. . 

§ 2. JezeIi popyt · na sprze:t nowy przewyisza p~daz, 
naczelnik gminy ustala kolejnosc nabywc6w, po zasiE!g
nie:ciu opini i samorzqdu rolniczego, a w szczeg61nosci k6-
lek rolniczy~h 

§. 3. 1. Sprz~t uznany za zb~dny dIll' panstwowych 
jednostek or.ganizacyjny-ch moie bye sprzedawany: 

l} w . liradze ~rzelargu ' ogranic:zonr:gp, 

'2); , za.P~'SlCedniclwem, -je<[nostek Of.9anUa:c~.inych .zr,ze'Szo
nyeD, wC>e.ntr'i}'lnyin -ZwicWru ·· 'S~dzi:e1ni ' Rc.lniczych 
1;S'a1l1O'P-ofiloc Cfdqpska", 

2. Wyb6r formy sprzedazy . nalezy do kierownika 
jednostkiorganizacy jnej zarzqdzajqcej sprz£;tem, z tym 7e 
na sprzedaz bezposredni6 potrzebne jest uzyskanie zgody 
jednostki.' nadrz~dn~j. , . 

3. Minister Rolnictwa okresii 'zasady i tryb sprzedazy 
. Spf,i;~tu w . drodze przetargu ograniczonego . 

§ 4. Sprz~t uznany za zb~dny moze bye przed sprze
dazq poddany naprawie zapewniajqcej przywr6cenie mu 
spniwnoki technicznej. 

§ 5. Cen~ sprzedaznq sprz~tu uzywanego, uznanego 
za z~dny, ustilla sit: na pbdstawie przepis6w wydanych 
przez Przewooniczqcego Panstwowej Komisji Cen w spra
wi~ zasad i trybu ustalania. cen przedmiot6w niepelno-

· wartosclo-wych. ! 

. . § 6: Sprz~r sprzedawany ·jest za -got6wk~ lub na wa~ 
'runkach' kredytu banko·wego. S'prz~t nowy mozna r6-w-

· iliet • -sp1':zedawat' na warunkaGh pr~d.pJ~t, okresl'onych 
· pr~z;- Minfstr-&, Finanrow, 

'. • 1 ... . ' . ' \ . . " . t , 7; ~ ZaI~8 sit;> C'tmtral~ym; orga'ij:izacjom. sppldz!ef~ 
' ezym -- Grait' " organi7:'at.!bin' spt)'te-eznynt . ~Sfo~Qwariiec.d'0 
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uchwa'ly zas.a:ct. gospoaarowaniS" zbflunym .. sp·~,~~tem'.pfze
zndczolrym dO- spizedazy .zespolom i rolni.k.Gm · in-dywiUu
alnym. 

f 8. TfiJci moe uchwala nr 221 · Rad}' Ministr6w 
z · dnh17 wF7i.esni-a f:91'3, P. W' sprawie \ sprzedaiy zespoJom 
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i roJnikom: indywidua.Ln ym ci<IgIJikinV', przyc-zep.; maszYll 
i,narzt::d~i rolniczydl (Monitor Potski Nr 40. poz. 239t. 

§ 9. Ucfiwala wchodzi w :lycie z dniem ogloszenia. 

Prezes Rady Ministrow: ge:n, iifmii W. Jamz9lsftf 

UCHWAtA Nt' 53 RAW MINISTROW, 

~. dnia 6 marcalmn r . 

zmieBiaji;Jc:a; ~chwalt: w 8prawie prow~dlzenia u~cznej g:ospodarki roinel pnez przedsiC!biQrstwa panstwowe. 

Na. pGdstawitr: -art. 9' dekFetu z dllra26 pa.Zdziernika 
19S0 f; .O przedsit::biorstwach paiist\",owych (o.z; U: z 1960r.. 
Nr 18. poz. 111) · Rada Ministrow uchwala. co nCastE;puje: 

. §- l. W§ '7 ust. 3 uchwaly nr 86 Rady Ministrow 
z dnia 10 czerwca 197T f. W sprawfe prowad~enia ubocz

; .nej gospodarki ralnej ' przez ptzedshil'Ji,orstwa panslW',owe 
." (Mollitor fl.olski Nr IS.poz. 83) pkt 1 otrzymuje brzmie

nie: 

obJiczone, .do wyplaty na podstawie onowr'itzHtqcych 
przepisow roCzne premie praeownik6w zajmuji\cych 
klerownicze i. inne samodzielne stanowiska pracy W 

pl7.edsi~iorstwach.. O}. przezn'aczone. dJa dyrektorow 
i 'leh. zasb}pcow oraz' gJownych ksi~gowych. zmniejsza 
si~ 0 O.50f •. iakazdy 1(1/0 przekroczenia wartosci kosz
tow ponad wartoSc dostaw produkt6wrolnych. lkzo
nyeh jedp.oliciepo obowiqzujqC'¥ch eenach skupu, 

, z tym\ ze: Iq'cznel 'zmntejszenie tyth preinii niemoie 

przekroczyc 20°/0. feh sumy i n,ie, mozEf bye wy:iSZEt 
nii kwota przekrocze!lia- koszt6w; rownowartosc 
zmniejszenia ' premiizmnieJsza wartosc og6!em prze
znaczonego· do) wyplaty rocznego funduszU' premiowe
g,o praaownik6w zajmujqcychkierownicze. i inne sa
modzielne stanowiskapracy. aw. razie niewystQPo
wania tego funduszu ':""iimych funduszow ptemio.; 
wyen 0 podohnym charakterze' i odprowadzana jest 
prze.z pr-zeds~biorstwa. do budietu Pal'lstwaza okresy 
roezne., wst~pnie w terminie 10· dni. liczqc od ustalo
nej, daty sporzqdzenia rocznego sprawozdania Hnan
sowego. a ostateeznie - w termiI1ie 10 dni, liezqcod 

. daty.zatwierclienia lego s{}I'a;wozdania." 

§. 2. Uchwala wehodzi w zycie .z dniem ogloszenia 
ma zastosowanie do , rozHezeiI funduszowpremi'owycn. 

o . i16fycn, IIl0Wa, w, §: 1. po€zynf:lj<tC' od, rozticzen. za, 100l c; 

PrezesRady Ministr6w: gen. armii W. Jaruzelski 

ZARZJ\PZENJE Nr .13: PREZESA: RAJ}Y MINISTRDW 

x dnia 17' marca 198.1r. 

, 
. Wyst~pujqee w kraju,.nadinieTne. "Wzrastajqce $pozy-

.'cie.itUt:Dholu'StWiiEza ; po.wame"Layraz~nie . w tiydu, iodzin
nym i. w stosunkaclr . spo/ecznych. Jest ono ta,*,ie' przy
ezyn~ o.bniiania dyscyp:JipyprClcYi . jej wyr;Iajp.osci. naru
$zania Msad hezpieezenstwa, powoduje cz~sto ro:inego 
,Todzaju wypadki. stanowi powaZ'ne' zag~oienie dla zdrowia 
i zycia obywateIi. ' 

ReaIizowanie zadan spoleezno-gospodarczych stojq
cych przed zalogaini i zespolarrii pracowniczymi wymaga 
przestrzegania przez wszystkich 'pracownikow dyscypliny. 
iadu. porzqdku oraz "Lasad wsp61iycia spolecznego. Naru
szenia w miejscu pracy obowiqzku trzezwosci wymaqajq 
systematycznego oraz konsekwentnego przeciwdzialania. 

W zwiqzku z powyiszym zarzqdza siQ. co nastElPuje: 

§ 1. Kierownicy uspoleeznioa-ych zakladow praey 
zobowiqzani Sq do sprawowania nadzoru nad scislym 
przestrzeganiem gTzepisow dotyezqcych obowiqzku trzei
'Wosci wszystkich praeownik6w. W tyro celtr nalezy bez
wzgJ~dni:e .zapobiegac do.star.cz9niu napojow alkoholowych 
do :talclad6w praey. spozywania "ich or~z Pfz~bywania 

, - nietJ,zeiMrycn. ,prac.Dwnikow na terenie zak.l~d6w' praey. 

.. f: ~ . KierGwnic.y . USp()le<?,zn.i:ony.~h . zaldad6:w · p.r~cy po-
. DOSZil bdpowi.~dZii!11t~t"~ pr~~~!' InZ:f~*s'~US~f" 
.... ,..a< ·thri., .. l.P9~~1C,J.9~~J _,.,0 . ~qlp:4.'?:iJf al~~H?,F~m u 

(Dz. U. z 1959 r. Nr 69; poz. 434. z' 1~69 r: Nr 13.poz. 95 
i ' z1971 LNr J2. poz: llS)';K(lIltfOIt:: 'Przestfzeg-ani.a' pr~e .. 
pisow tei ustawy sprawujq' pracownicy kierujqeyzespo~ 
'Iami zatrudnionych. a w szcze!JojoQsCi kierownicy wy~ 
dzia16w •. majstrowie i brygadziScL Obowiqzki te ciqZCl 
rowniei na pmcownikath strazy przemyslowej. bezpie~ 
czeilstwa i higieny praey oraz sluib praeowniczych. 

§ 3. Zobowiqzuje siQ kierownik6w uspolecznionych 
zakladow pracy do inicjowania spoleeznej kontroli prze
strzegania obowiqzku trzezwosei oraz reafiz.acji przepisow 
'0 zwa!czaniu pijanstwa i alkoHolizmu na terenie zaklad6w 
praey. Kierownicy llspolecznionych zaklad6w ' pracy za
pewniq warunki sprawowani~ kontroli spoleeznej Oraz 
udzia! w nich praco>ynikow komorek i SlllZb kontroIi we ... 
wnqtrzzakladowej, 

§. 4. Zakazuje sit:l kierowniRom uspolecznionych d
kladow pracy .udzielania zezwolen na spoiywanie napo
jow alkoholowych na. lerenie zaklado,w pracy r.Qwniez w 
czasie irilpre21 lub urQczyslosd organizowanych na teTenie 
7,akladu pra<;y. W wyjqtkowych.wynikajqcych' ze szcze
g6lnych okp1iczngsci ,'sytgqcjas;h.po zasi.(}9-"i~ciu opinii 
oIganizilc,ij z;viilzkowych i.sPQleeznych. moiep.yc u~zie~ 
l~e,Wdnorazoweze,z,w_olell~ , na ~poiyeie, seisle' ograni
f!Zooycb, ilasd napojpW' ~lkq~91qWYC;h; 
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