
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 marca 1990 r. 

TREŚĆ : 
Poz.: 

ROZPO RZĄDZEN lA RADY M I N ISTRÓW: 

112 - z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów 245 
113 - z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy 250 
114 - z dnia 1'9 marca 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1990 r. czasowego ograniczenia przywozu 

niektórych towaróllv 257 
115 - z dnia 19 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów 

ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin 257 
116 - z dnia 24 marca 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za kwiecień 1990 r. 258 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A : 

117 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 
zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych, ustalania opłat za za-
kwaterowanie oraz ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych 259 

118 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 marca 1990 r. w sprawie ustalenia odpisu podstawowego 
na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warun-
kach pracy 259 

119 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu 
dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej 260 

112 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 5 marca 19~90 r. 

w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów. 

Nr19 

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, 
co następuje: 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
31 grudnia 1989 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobiera
nia ceł od niektórych towarów (Dz. U. z 1990 r. Nr 1, poz. 2). 

§ 1. Zawiesza się do dnia 31 grudnia 1990 r. pobieranie 
ceł od towarów wymienionych w załączniku do rozporządze
nia. 

nia. 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

Nr poz. Kod H.S. 
1 2 

23.02 

2302.20 
2302.40 
2302.50 

23.03 

2303.10 
2303.20 
2303.30 

23.06 

2306.10 
2306.50 
2306.60 

Załącznik do rozporządzenia Rady Mini 
strów z dnia 5 marca 1990 r. (poz. 112) 

TOWARY, OD KTORYCH ZAWIESZA SIĘ W 1990 R. POBIERANIE CEl 

Nazwa 
3 

Otręby, gruba mąka i inne pozostałości, nawet w postaci granulek, uzyskiwane z przesiewania, 
mielenia lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych 
- Ryżowe 

- Z innych zbóż 
- Z innych roślin strączkowych 
Pozostałości przemysłu skrobiowego i podobne pozostałości, wytłoki buraczane, wysłodki 
z trzciny cukrowej oraz inne odpady przemysłu cukrowniczego, pozostałości i odpady browar-
nicze i gorzelnicze, nawet w postaci granulek 
- Pozostałości przemysłu skrobiowego i podobne pozostałości 
- Wytłoki buraczane, wysłodki z trzciny cukrowej oraz inne odpady przemysłu cukrowniczego 
- Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelnicze 
Makuchy oraz inne pozostałości stałe, nawet zmielone lub w postaci granulek, z ekstrakcji 
tłuszczów lub olejów roślinnych, ir.ne niż objęte pozycjami nr 23.04 lub 23.05 
- Bawełniane 

- Z orzechów kokosowych lub kopry 
- Z orzechów lub ziaren palmowych 
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1 

23.08 

23.09 

27.07 

28.15 

28.27 

28.48 

29.02 

29.03 

29.04 

29.06 

29.07 

29.09 

29.1 4 

29.15 

2 

2308.10 

2308.90 

2309.90 

2707.50 

2815.20 

2827.32 

2848.90 

2902.42 

2903.69 

2904.90 

2906.19 

2907.12 

2907.22 

2909.49 

2914.19 

2914.30 

2914.50 

2914.70 

2915.11 

2915.13 
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Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości i produkty uboczne roślinne, nawet w postaci 
granulek, w rodzaju używanych jako pasza dla zwierząt, gdzie indziej nie wymienione lub nie 
włączone 

- Żołędzie i gorzkie kasztany 

- Pozostałe 

Preparaty w rodzaju używanych do karmienia zwierząt 

- Pozostałe 

Oleje i inne produkty destylacj i wysokotemperaturowej smoły węglowej ; podobne produkty, 
w których masa składników aromatycznych jest większa n iż składników niearomatycznych 

- Inne mieszan iny węglowodorów aromatycznych, z których 65% lub więcej objętościowo 
(łącznie ze stratami) destyluje w 250 stopniach C zgodnie z metodą ASTM D 86 

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) ; wodorotlenek potasowy (potaż żrący); nadtlenki: 
sodowy i potasowy 

- Wodorotlenek potasowy (potaż żrący) 

Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki 

- Inne chlorki : 

- - Glinu 
i 

Fosforki nawet chemic~llie ,nie zdefiniowane, z wyjątkiem żelazofosforu 

- Innych metali lub niemetal i 

Węglowodory cykliczne 

- Ksyleny: 

- - m-ksylen 

Chlorowcowane pochodne węglowodorów 

- Chlorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych: 

- - Inne 

Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet chlorowcowane 

- Inne 

Pierścieniowe alkohole i ich chlorowcowane, su lfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochod
ne 

- Cyklanowe, cyklenowe lub cykloterpenowe: 

- - Inne 

Fenole; fenoloalkohole 

- Monofenole: 

- - Krezole i ich sole 

- Pol ifenole: 

- - Hydrochinon (chinol) i jego sole 

Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholonadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtle
nki ketonowe (nawet chemicznie nie zdefiniowane) oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, 
nitrowane lub nitrozowane pochodne 

- Eteroalkohole i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane i nitrozowane pochodne: 

- - Inne 

Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną, oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, 
nitrowane lub nitrozowane pochodne 

- Alifatyczne ketony bez innej tlenowej grupy funkcyjnej : 

- - Inne 

- Ketony aromatyczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej 

- Ketonofenole i ketony z inną tlenową grupą funkcyjną 

- Pochodne chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane 

Nasycone al ifatyczne kwasy jednokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nad
tlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

- Kwas mrówkowy, jego sole i estry: 

- - Kwas mrówkowy 

- - Estry kwasu mrówkowego 
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29.16 

29.17 

29.18 

29.19 

29.20 

29.21 

2 

2915.40 

2915.90 

2916.20 

2916.39 

2917.39 

2918.11 

2918.12 

2918.13 

2918.14 

2918.15 

2918.16 

2918.17 

2918.19 

2918.21 

2918.22 

2918.23 

2918.29 

2918.30 

2918.90 

2919.00 

2920.90 

2921.11 

2921 .30 

2921.49 

------------------------- --------------------
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- Kwasy jedno- i dwu- lub trójchlorooctowe, ich sole i estry 

- Inne 

Nienasycone alifatyczne kwasy jednokarboksylowe, pierścieniowe kwasy jednokarboksylowe, 
ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, su lfonowane, 
nitrowane lub nitrozowane pochodne 

- Cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe kwasy jednokarboksylowe, ich bezwodniki , 
halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne 

- Aromatyczne kwasy jednokarboksylowe, ich bezwodniki , halogenki, nadtlenki, nadtleno-
.kwasy i ich pochodne: 

- - Inne 

Kwasy wielokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chloro
wcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

- Aromatyczne kwasy wielokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenok-
wasy i ich pochodne: 

- - Inne 

Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną i ich bezwodniki , halogenki, 
nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane 
pochodne r 

- Kwasy karboksylowe z alkoholową grupą funkcyjną, lecz bez innej tlenowej grupy funkcyjnej, 
ich bezwodniki , halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne: 

- - Kwas mlekowy, jego sole i estry 

- - Kwas winowy 

- - Sole i estry kwasu winowego 

- - Kwas cytrynowy 

- - Sole i estry kwasu cytrynowego 

Kwas glukonowy, jego sole i estry 

Kwas fenyloglikolowy (kwas migdałowy), jego sole i estry 

Inne 

- Kwasy karboksylowe z fenolową grupą funkcyjną, lecz bez innej tlenowej grupy funkcyjnej, ich 
bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne: 

Kwas salicylowy i jego sole 

Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry 

Inne estry kwasu salicylowego i ich sole 

Inne 

- Kwasy karboksylowe z aldehydową lub ketonową grupą funkcyjną, lecz bez innej tlenowej 
grupy funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne 

- Inne 

Estry fosforowe i ich sole, łącznie z laktofosforanami; ich chlorowcowane, sulfonowane, 
nitrowane lub nitrozowane pochodne 

Estry innych kwasów nieorganicznych (z wyjątkiem estrów chlorowcowodorów) i ich sole; ich 
chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

- Inne 

Związki z aminową grupą funkcyjną 

- Alifatyczne jednoaminy i ich pochodne; ich sole: 

- - Metyloamina, dwu- lub trójmetyloamina i ich sole 

- Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe jedno- lub poliaminy i ich pochodne, ich 
sole 

- Aromatyczne jednoaminy i ich pochodne; ich sole: 

- - Inne 
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29.22 Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną 

29.24 

2922.30 - Aminoaldehydy, aminoketony i aminochinony, inne niż te zawierające więcej niż jeden rodzaj 
tlenowej grupy funkcyjnej; ich sole 

- Aminokwasy i ich estry, inne niż te zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy 
funkcyjnej; ich sole: 

2922.42 - - Kwas glutaminowy i jego sole 

Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu 
węglowego 

2924.10 - Amidy alifatyczne (łącznie z karbaminianami alifatycznymi) i ich pochodne; ich sole 

- Cykliczne amidy (łącznie z karbaminianami cyklicznymi) i ich pochodne; ich sole: 

2924.29 - - Inne 

29.25 Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (łącznie z sacharyną i jej solami) i związki z iminową 
grupą funkcyjną 

- Imidy i ich pochodne; ich sole: 

2925.19 - - Inne 

2925.20 - Iminy i ich pochodne; ich sole 

29.26 Związki z nitrylową grupą funkcyjną 

2926.90 - Inne 

29.30 Organiczne związki siarki 

29.31 

29.32 

2930.20 - Tiokarbaminiany i dwutiokarbaminiany 

2930.90 - Inne 

2931.00 Inne związki organiczno-nieorganiczne 

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(ami) tlenu(+) 

- Związki zawierające nieskondensowany pierścień furanowy (uwodorniony lub nieuwodor
niony) w strukturze: 

2932.19 - - Inne 

29.33 Związki heterocykliczne, zawierające tylko heteroatom(y) azotu; kwasy nukleinowe i ich sole 

29.34 

29.42 

- Związki zawierające nieskondensowany pierścień pirazolowy (nawet uwodorniony) w struk
turze: 

2933.19 - - Inne 

- Związki zawierające nieskondensowany pierścień imidazolowy (nawet uwodorniony) w stru
kturze: 

2933.29 - - Inne 

2933.39 

2933.40 

2933.59 

2933.69 

2933.90 

2934.90 

2942.00 

- Związki zawierające nieskondensowany pierścień pirydynowy (nawet uwodorniony) w struk
turze: 

- - Inne 

- Związki zawierające układ pierścieniowy chinoliny lub izochinoliny (nawet uwodorniony), 
nieskondensowany dalej 

- Związki zawierające pierśc ień pirymidynowy (nawet uwodorniony) lub pierścień piperazyno
wy w strukturze; kwasy nukleinowe i ich sole: 

- - Inne 

- Związki zawierające nieskondensowany pierścień tr6jazynowy (nawet uwodorniony) w struk-
turze: 

- - Inne 

- Inne 

Inne związki heterocykliczne 

- Inne 

Inne związki organiczne 
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34.02 

38.08 

38.09 

39.01 

84.24 

84.32 

84.33 

2 

3402.11 

3402.13 

3808.10 

3808.20 

3808.30 

3808.40 

3808.90 

3809.99 

3901 .20 

8424.81 

8432.10 

8432.21 

8432.29 

8432.30 

8432.40 

8432.80 

8432.90 

8433.20 

8433.30 

8433.40 

8433.51 

8433.52 

8433.53 

8433.59 
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Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne n iż mydło) ; preparaty powierzchniowo czynne, 
preparaty piorące (włącznie z pomocn iczymi preparatami piorącym i ) i preparaty czyszczące, 
nawet zawierające mydło, inne n iż te z pozycji nr 34.01 

- Organiczne środki powierzchniowo czynne, nawet przygotowane do sprzedaży detalicznej : 

- - Anionowe 

- - Niejonowe 

Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, produkty opóźniające kieł
kowanie i regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty przygotowane 
w postaciach lub w opakowan iach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej lub w postaci 
preparatów i artykułów (np. taśmy nasycone s iarką, knoty i świece, lepy na muchy) 

- Środki owadobójcze 

- Środki grzybobójcze 

- Środki chwastobójcze, produkty opóźniające kiełkowan ie i regulatory wzrostu roślin 

- Środki odkażające 

- Pozostałe 

Środki wykończalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie i utrwalanie barwników 
oraz inne preparaty i produkty (np. klejonki i zaprawy) , w rodzaju używanych w przemysłach 
włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej nie wymienione lub nie 
włączone 

- Pozostałe: 

- - Pozostałe 

Polimery etylenu, w formach podstawowych 

- Polietylen o gęstości 0,94 lub większej 

Urządzenia mechaniczne (nawet sterowane ręczn ie) do rozrzucania, do rozpraszania lub 
rozpylania cieczy lub proszków; gaśn ice, nawet napełnione; pistolety natryskowe lub podobne 
urządzenia; maszyny czyszqące strumien iem pary lub piasku oraz podobne maszyny rozpylająco
-rozrzucające 

- Pozostałe urządzen ia : 

- - Rolnicze lub ogrodnicze 

Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowywania lub kultywacji gleby; walce do 
trawników lub terenów sportowych 

- Pługi 

- Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki oraz glebogryzarki: 

- - Brony talerzowe 

- - Pozostałe 

- Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania 

- Roztrząsacze obornika oraz rozsiewacze nawozów 

- Pozostałe urządzenia 

- Części 

Maszyny żniwne lub omłotowe, włączn ie z prasami do belowania słomy i paszy; kosiarki do trawy 
i zielonek; urządzenia do czyszczenia, sortowan ia lub klasyfikowan ia jaj, owoców lub innych 
produktów rolnych, inne niż urządzen ia objęte pozycją nr 84.37 

- Pozostałe kosiarki, włączn ie z kosiarkami doczepianymi do traktorów 

- Pozostałe urządzenia do przygotowywania siana 

- Prasy do belowania słomy lub paszy, włącznie z prasami zbierającymi 

- Pozostałe inne maszyny żniwne ; maszyny omłotowe: 

- - Kombajny zbożowe 

Pozostałe maszyny omłotowe 

Maszyny do zbioru bulw lub korzeni 

Pozostałe 



Dziennik Ustaw Nr 19 - 250 - Poz. 11 2 i 11 3 

1 2 3 

84.34 Dojarki mechaniczne i urządzenia mleczarskie 

8434.10 - Dojarki mechaniczne 

8434.20 - Urządzenia mleczarskie 

8434.90 - Części 

84.36 Pozostałe maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie i pszczelarskie, włącznie 
z kiełkownikami wyposażonymi w instalacje mechaniczne lub cieplne; inkubatory i wylęgarnie 
drobiu 

8436.10 - Urządzenia do sporządzania pokarmów i pasz zwierzęcych 

- Urządzenia drobiarskie, inkubatory i wylęgarnie drobiu: 

8436.21 - - Inkubatory i wylęgarnie drobiu 

8436.80 - Pozostałe urządzenia 

- Części : 

8436.91 - - Urządzeń drobiarskich, inkubatorów i wylęgarni drobiu 

8436.99 - - Pozostałe 

87.01 Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją nr 87.09) 

8701.90 - Pozostałe 
, 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 marca 1990 r. 

w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy. 

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, 
co następuje : 

§ 1. Stawki celne na towary, określone kodem HS: 
0904.11 , 0904.12, 2106.90, 2818.20, 3001 .10, 3001.20, 
3001 .90, 3002.31 , 3002.39, 3002.90, 3003.10, 3003.40, 
3003.90, 3004.10, 3004.20, 3004.32, 3004.39, 3004.40, 
3004.50, 3004.90, 3005.10, 3005.90, 3006.30, 3006.40, 
3206.10, 3206.20, 3206.30, 3206.41 , 3206.42, 3206.43, 
3206.49, 3212.1 0, 3212.90, 3213.10,3213.90,3215.11, 
3215.19, 3215.90, 3701 .10, 3702.10, 3904.10, 3904.21, 
3904.22,4104.10, 4104.21,4104.22,4104.29,4104.31 , 
4104.39, 4806.10, 4806.20, 4806.30, 4806.40, 7003.11 , 
7003.19, 7003.20, 7003.30, 7004.10, 7004.90, 7006.00, 
7015.10, 7017.90, 7019.1 0, 7019.20, 7019.31, 7019.32, 
7019.39, 7019.90, 7210.11 , 7210.12, 7210.20, 7210.31, 
7210.39, 7210.41 , 7210.49, 7210.50, 7210.60, 7210.70, 
7307.11, 7307.19, 7307.21 , 7307.22, 7307.23, 7307.29, 

Nr poz. Kod H.S. 
1 2 

09.04 Pieprz rodzaju Piper; suszone lub 
Capsicum lub rodzaju Pimenta 

- Pieprz: 

7307.91 , 7307.92, 7307.93,7307.99,7321 .11,7321 .12, 
7321 .13, 7321 .81, 7321 .82, 7321.83, 7321.90, 8419.20, 
8423.10, 8518.40, 8518.50, 8518.90, 8519.10, 8519.21, 
8519.29, 8519.31 , 8519.39, 8519.40, 8519.91, 8519.99, 
8520.10, 8520.20, 8520.31, 8520.39, 8520.90, 8521 .10, 
8521 .90, 8522.1 0, 8522.90, 8523.11, 8523.12, 8523.13, 
8523.20,8523.90,8527.11,8527.19,8527.21,8527.29, 
8527.31 , 8527.32, 8527.39, 8527.90, 8528.10, 8528.20, 
9028.10, 9028.20, 9028.30, 9602.00, 9603.30, 9608.10, 
9608.20, 9608.31, 9608.39, 9608.99, 9609.90 w taryfie 
celnej przywozowej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie 
ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 75, 
poz. 448) , ustanawia się w wysokości podanej w załączniku 
do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze -

nia. 

Nazwa 
3 

rozgniatane 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

Załącznik do rozporządzenia Rady Mini
strÓw z dnia 5 marca 1990 r. (poz. 113) 

Stawka 
4 

względnie mielone owoce rodzaju 

0904.11 - - Nie rozgniatany ani nie mielony 15 

0904.12 - - Rozgniatany lub mielony 15 




