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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 13 lipca 1990 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wskaźnika indywidualnego wymiaru świadczenia emerytalno
-rentowego. 

Na podstawie art. 49' ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, 
z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192 oraz 
z 1990 r. Nr 1 O, poz. 58 i 61 oraz Nr 36, poz. 206) zarządza się, 
co następuje : 

§ 1. 1. Ustalając ponownie wskaźnik indywidualnego 
wymiaru świadczenia emerytalno-rentowego - w związku 
ze zmianą w prawie do emerytury lub renty przewidzianą 
w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 
267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1, 
z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192 oraz z 1990 r. Nr 10, poz. 58 
i 61 oraz Nr 36, poz. 206), zwanej dalej "ustawą", inną niż 
zmiana przewidziana wart. 74 ustawy - dzieli się kwotę 
świadczenia obliczoną: 

1) od podstawy wymiaru, ustalonej na ostatni dzień poprze
dzający pierwszą waloryzację tego świadczenia , przez tę 
podstawę wymiaru, jeżeli podstawa wymiaru była ustalona 
w myśl zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 1989 r., 

2) od podstawy wymiaru, ustalonej w ostatniej decyzji o przy
znaniu świadczenia albo o zmianie w prawie do świad
czenia lub w jego wysokości, z uwzględnieniem wszyst
kich podwyżek wynikających z waloryzacji, przez tę pod
stawę wymiaru, jeżeli podstawa wymiaru była ustalona 
w myśl zasad obowiązujących od dnia 1 stycznia 1990 r. 

2. Za kwotę świadczenia uważa się kwotę emerytury lub 
renty obliczoną w myśl przepisów ustawy od podstawy 
wymiaru, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ewen 
tualnych późniejszych zmian w prawie do emerytury i renty 
powodujących konieczność ponownego ustalenia wysoko
ści świadczenia . 

3. W wypadku ponownego ustalenia podstawy ~ymia
ru świadczenia na podstawie art. 79 ustawy, za pierwszą 
waloryzację świadczenia , o której mowa w ust. 1 pkt 1, 
uważa się pierwszą waloryzację, która dotyczyła tej podstawy 
wymiaru . 

§ 2. 1. W stosunku do świadczeń, których przyznanie 
nastąpiło na wnioski zgłoszone poczynając od dnia 1 stycz
nia 1990 r., w razie ponownego ustalania wskaźnika in
dywidualnego wymiaru świadczenia , stosuje się § 1 ust. 
1 pkt 2, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Jeżeli za podstawę wymiaru emerytury, renty in 
walidzkiej lub renty rodzinnej została przyjęta podstawa 
wymiaru wcześniej przyznanego świadczenia, ustalona 
w myśl zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 1989 r., 
przy ustalaniu wskaźnika indywidualnego wymiaru świad
czenia stosuje się § 1 ust. 1 pkt 1. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej : J. Kuroń 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 9 lipca 1990 r. 

w sprawie celów, zasad i trybu udzielania oraz wysokości stawek dotacji dla rolnictwa w 1990 r. 

Na podstawie art. 7 ustawy budżetowej na rok 1990 
z dnia 23 lutego 1990 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 82) zarządza się, 
co następuje : 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa : 

1) cele, zasady i tryb udzielania oraz wysokość staWek 
dotacji na finansowanie postępu biologicznego w pro
dukcji zwierzęcej, 

2) zasady i tryb udzielania oraz wysokość stawek dotacji 
dla : 
a) podmiotów gospodarczych na cele związane z pozy

skaniem wapna nawozowego i ' jego transportem 
oraz na częściowe sfinansowanie kosztów utrzyma
nia żłobków i przedszkoli , jak również na częściowe 
sfinansowanie kosztów remontów zabytków pozos
tających w ad JTI ;l1 istracji jednostek uspołecznionej 
gospodarki rolnej, 

b) wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego na sfi
nansowanie części kosztów prac doświadczalnych, 
wdrożeniowych, upowszechn ieniowych i szkole
niowych. 

Rozdział 2 

Cele, zasady i tryb udzielania oraz Wysokość stawek 
dotacji na finansowanie postępu biologicznego 

w produkcji zwierzęcej 

§ 2. 1. Hodowcy sprzedającemu hodowlane jałówki , 
loszki i owce-maciorki z przeznaczeniem do dalszego chowu 
przysługuje dotacja na obniżenie nabywcy ceny zakupu 
w wysokości : 

1) przy sprzedaży jałówki : 

a) cielnej i niecielnej 21.700 zł za 1 punkt hodowlany 
w I półroczu 1990 r., 

b) cielnej 25.000 zł za 1 punkt hodowlany w" półroczu 
1990 r. 

- przy czym minimalna iloŚĆ punktów hodowlanych wy
nosi 8, a maksymalna 30; dotacja nie może przekroczyć 40% 
ceny sprzedaży jałówki, ustalonej przez hodowcę, 

2) przy sprzedaży loszki : 
a) 3.600 zł za 1 punkt hodowlany w I półroczu 1990 r. , 
b) 4.100 zł za 1 punkt hodowlany w II półroczu 1990 r. 
- przy czym minimalna ilość punktów hodowlanych wy
nosi 15, a maksymaima 54; dotacja nie może przekroczyć 
25% ceny sprzedaży loszki, ustalonej przez hodowcę, 
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3) przy sprzedaży owcy-maciorki: 
a) 1.500 zł za 1 punkt hodowlany w I półroczu 1990 r., 
b) 1.725 zł za 1 punkt hodowlany w II półroczu 1990 r. 
- przy czym minimalna ilość punktów hodowlanych 
wynosi 70, a maksymalna 100; dotacja nie może prze
kroczyć 25% ceny sprzedaży owcy-maciorki, ustalonej 
przez hodowcę. 

2. Zasady wyceny hodowlanej jałówek, loszek i owiec
-maciorek określają regulaminy wyceny zwierząt hodow
lanych Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej . 

§ 3. 1. Hodowcy jałówki cielnej hodowlanej, sprzeda
wanej za pośrednictwem podmiotu gospodarczego prowa
dzącego obrót zwierzętami hodowlanymi, nie zakupionej 
przez ten podmiot z powodu braku nabywcy, przysługuje 
dotacja w wysokości 21 .700 zł za każdy punkt hodowlany 
uzyskany w dniu aukcji, na której jałówka była wyceniana. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje hodow
cy sprzedającemu jałówkę cielną w okresie od dnia 1 stycznia 
do dnia 17 marca 1 990 r. 

§ 4. 1. Hodowcy koni, bydła, trzody chlewnej, kóz 
i drobiu przysługuje dotacja w wysokości : 

1) 650 tys. zł za krowę pierwiastkę, pochodzącą po buhaju 
testowanym, z wyjątkiem krowy rasy polskiej czerwonej 
i simentalskiej, oraz 800 tys. zł za krowę pierwiastkę rasy 
czerwono-białej, pochodzącą po buhaju testowanym, wy
korzystywaną do oceny stacjonarnej tego buhaja; dotacja 
przysługuje po ukończeniu przez krowę pierwszej laktacji, 

2) 2.116 tys. zł za buhaja skierowanego na rzeź, z powodu 
stwierdzonej białaczki , z wychowalni buhajów w okresie 
odchowu lub w okresie rękojmi z tytułu sprzedaży; 
dotacja nie przysługuje w przypadku uzyskania od
szkodowania ze środków przewidzianych na zwalczanie 
zaraźliwych chorób zwierzęcych, 

3) 1.400 tys. zł za buhaja rasy simentalskiej i polskiej 
czerwonej, pochodzącego z wychowalni buhajów tej 
rasy, zakwalifikowanego do rozpłodu, a nie zakupione
go przez stację hodowli i unasieniania zwierząt oraz 
sprzedanego do punktu kopulacyjnego lub na rzeź, 

4) 230 tys. zł za cieliczkę pochodzącą po buhaju rasy 
czerwonej polskiej lub simentalskiej, sprzedaną w celu 
przeprowadzenia oceny stacjonarnej tego buhaja, 

5) 368 tys. zł za buhaja rzeźnego pochodzącego po buhaju 
testowanym i wykorzystywanego do wyceny opasowej 
tego buhaja, 

6) 700 tys. zł za lochę rasy duroc oraz lochę rasy hampshire, 

7) 100 tys. zł za kozę-matkę całorocznie ocenianą, ujętą 
w rocznym zestawieniu z kontroli użytkowości mlecznej 
w 1990 r., . 

8) a) do 7.200 tys. zł za wykonanie w testach próby kom
binacji krzyżowniczej kur nieśnych, przeprowadzonej 
w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Ros
socha, Oddziale Testowania Kur we Wroniawach i Od
dziale Hodowli Kur Nieśnych w Dusznikach Central
nego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Drobiarstwa, 

b) do 14.400 tys. zł za wykonanie w testach próby 
kombinacji krzyżowniczej kur mięsnych, łącznie 
z trzykrotnym przeprowadzeniem testów brojlerów, 
przeprowadzonej w Zootechnicznym Zakładzie Do
świadczalnym Rossocha i Oddziale Testowania Kur 
we Wroniawach Centralnego Ośrodka Badawczo
-Rozwojowego Drobiarstwa, 

c) do 1.500 tys. zł za wykonanie próby w testach 
sprawdzających jakość pasz przemysłowych, prze
prowadzonej w Stacji Testowej Biologicznej Oceny 
Pasz i Piskląt w Snopkowie Centralnego Laborato
rium Przemysłu Paszowego w Lublinie, 

9) 4 mln zł za wykonanie w testach próby kombinacji 
krzyżowniczej przeprowadzonej w Czechosłowacji, 
w ramach współpracy państw członkowskich Rady 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, 

10) 285 tys. zł za gęś stada podstawowego rasy białej 
włoskiej, utrzymywaną w Zootechnicznym Zakładzie 
Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej - Instytutu Zo
otechniki; dotacja przysługuje na 4 tys. sztuk gęsi , 

11) 375 tys. zł za kaczkę stada podstawowego rasy " Pekin" 
(ród P55 i P44), utrzymywaną w Rolniczym Zakładzie 
Doświadczalnym Szczodre Akademii Rolniczej we Wro
cławiu; dotacja przysługuje na 4 tys. sztllk kaczek, 

12) 375 tys. zł za indyka stada podstawowego rasy "Wama", 
utrzymywanego w Oddziale Hodowli Indyków w Biesa
lu Olsztyńskich Zakładów Drobiarskich; dotacja przy
sługuje na 2,5 tys. sztuk indyków, 

13) 140 tys. zł za źrebię spełniające warunki do wpisu do 
ksiąg głównych koni zarodowych, z wyjątkiem źrebiąt 
urodzonych w stadninach koni, 

14) 150 tys. złza wykonanie próby badania krwi ogierów 
i klaczy-matek pełnej krwi angielskiej. 

2. Hodowcy krowy-matki buhaja, wytypowanej przez 
Centralną lub okręgowe stacje hodowli zwierząt na daw
czynię zarodków, przysługuje dotacja na pokrycie kosztów 
związanych z przenoszeniem zarodków bydlęcych, za każ
dorazowe udokumentowane przygotowanie dawczyni i po
branie zarodków, w wysokości : 

1) 1.200 tys. zł oraz 15 tys. zł za każdy 1 % powyżej 5% 
przewagi wydajności wyrażonej w kg tłuszczu w sto
sunku do wydajności stada rówieśnic, wyliczonej dla 
każdej z trzech pierwszych laktacji , dla krów ras mlecz
nych, a jeżeli krowa ukończyła mniej niż trzy laktacje 
- wymagana przewaga dotyczy każdej z ukończonych 
laktacji; dotację oblicza się w stosunku do laktacji, 
w której krowa uzyskała najwyższą przewagę wydajno
ści , 

2) 1.200 tys. zł dla krów ras mięsnych. 

3. Hodowcy buhaja wybranego przez Centralną Stację 
. Hodowli Zwierząt w danym roku na ojca buhajów, będącemu 
posiadaczem matki buhaja w momencie jego urodzenia, 
przysługuje dotacja w wysokości 9 mln zł; dotacja nie 
przysługuje za buhaja pochodzącego z importu lub impor
towanego w łonie matki . 

4. Stacji hodowli i unasieniania zwierząt przysługuje 
dotacja w wysokości kosztów cytogenetycznych badań 
buhajów, wykonanych w celu ustalenia występowania 
aberracji chromosomów. 

5. Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Myślęcinku 
oraz zespołom laboratoriów przy Centralnej Stacji Hodowli 
Zwierząt w Parzniewie przysługuje dotacja w wysokości 
kosztów wyposażenia w sprzęt do inseminacji lisów. 

§ 5. 1. Posiadaczowi pasieki w rejonach hodowli za
{;howawczej pszczół odmian augustowskiej i kampinoskiej 
za utrzymywanie każdej rodziny pszczelej uznanej. przez 
Centralną Stację Hodowli Zwierząt i Polski Związek Pszcze
larski za właściwą dla danego rejonu przysługuje : 
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1) jednorazowa dotacja w wysokości 50 tys. zł - w całym 
rejonie hodowli pszczół odmiany kampinoskiej oraz 
w strefie centralnej rejonu hodowli pszczół odmiany 
augustowskiej, 

2) jednorazowa dotacja w wysokości 25 tys. zł - w stre
fach ochronnych rejonu hodowli pszczół odmiany au
gustowskiej. 

2. Dotacja w wysokości 50 tys. zł przysługuje : 

1) Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Olecku za 
każdą rodzinę pszczelą w pasiece hodowlanej prowa
dzonej w rejonie hodowli zachowawczej pszczół od
miany augustowskiej, 

2) Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Parzniewie za 
każdą rodzinę pszczelą w pasiece hodowlanej prowa
dzonejw rejonie hodowli zachowawczej pszczół od
miany kampinoskiej. 

3. Posiadaczowi pasieki uznanej za zarodową lub re
produkcyjną przysługuje dotacja za każdą matkę pszczelą 
użytkową: 

1) odmiany augustowskiej i kampinoskiej unasienioną 
sztucznie lub na trutowisku, sprzedaną nabywcy z rejo
nu hodowli zachowawczej, o którym mowa w ust. 
1 - w wysokości 20 tys. zł, 

2) o jednostronnym pochodzeniu unasienioną, sprzedaną 
z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użyt
kowej w grupie co najmniej 8 sztuk, prowadzonej pod 
nadzorem okręgowej stacji hodowli zwierząt - w wyso
kości 15 tys. zł, 

3) odmiany augustowskiej i kampinoskiej nie unasienioną, 
sprzedaną nabywcy z rejonu hodowli zachowawczej, 
o którym mowa w ust. 1 - w wyśokości 10 tys. zł . 

4. Dotacja, o której mowa w ust. 3, przysługuje w przy
padku sprzedaży matek pszczelich po cenach niższych co 
najmniej o wysokość dotacji od cen stosowanych na terenie 
działania właściwej okręgowej stacji hodowli zwierząt w da
nym sezonie pszczelarskim. 

5. Posiadaczowi pasieki zarodowej na pokrycie 
części kosztów utrzymania populacji hodowlanych w pa
siekach zarodowych za każdą rodzinę pszczelą, przezna
czoną do oceny testowej zgodnie z przyjętą metodyką, 
a także za każdą rodzi.l")ę pszczelą posiadającą matkę za
rodową lub ojcowską, przysługuje dotacja w wysokości 
70 tys. zł. 

6. Posiadaczowi pasieki za terenową ocenę wartości 
użytkowej każdej matki pszczelej z grupy testowej oraz 
identycznie ocenianej grupy kontrolnej pszczół, prowadzoną 
pod nadzorem okręgowej stacji hodowli zwierząt przysługu
je dotacja w wysokości 20 tys. zł. 

§ 6. 1. Nabywcy uprawnionemu do rybactwa przysłu
guje dotacja w wysokości: 

1) 2.500 zł za 1 kg tarlaków lub selektów lina, szczupaka, 
suma, amura, tołpygi białej i pstrej, 

2) 15 zł za 1 sztukę narybku lina, szczupaka, suma lub siei, 

3) 10 zł za 1 sztukę wylęgu ryb ro$linożernych, 

4) 1.000 zł za 1 kg dwulatków (kroczków) tołpygi białej lub 
pstrej, 

5) 25% faktycznej ceny zakupu z importu materiału zary
bieniowego węgorza (węgorzyka szklistego lub ob
sadowego), 

6) 50.000 zł za komplet tarlaków karpia nowych linii i ras 
zakupiony w Zakładzie Doświadczalnym PAN w Goły
szu i Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Rybactwa 
Śródlądowego w Zatorze, 

J) 100 zł za 1.000 sztuk ikry zaoczkowanej siei, sielawy lub 
sandacza, ' 

8) 1.000 zł za 1 sztukę wyselekcjonowanego rodzajowo 
tarlaka lub selekta pstrąga tęczowego zakupionego 
w Ośrodku Hodowli Pstrąga 'w Rutkach.lnstytutu Ryba
ctwa Śródlądowego, 

9) 1.000 zł za 1 kg dwulatków (kroczków) karpia prze
znaczonego na zarybienie zeutrofizowanych jezior lub 
innych zbiorników wodnych. 

2. Podmiotowi gospodarczemu prowadzącemu za
rybianie przyujściowych odcinków rzek wpadających 
do Bałtyku przysługuje dotacja w wysokości 250 zł 
za 1 sztukę zakupionych w tym celu smoltów łososia lub 
troci. 

3. Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu przysługuje 
dotacja w wysokości 20 zł za 1 sztukę narybku jazia, brzany, 
bolenia i klenia wyprodukowanego z przeznaćzeniem na 
zarybianie rzek. 

§ 7. Państwowym stadom ogierów przysługuje dotacja 
na sfinansowanie części kosztów utrzymania ogierów w wy
sokości 10,5 mln zł na jednego ogiera, a 11,7 mln zł na 
jednego ogiera przygotowywanego do próby dzielności 
w zakładzie treningowym. 

§ 8. 1. Przedsiębiorstwom państwowym prowadzącym 
hodowlę koni zarodowych przysługuje dotacja na pokrycie 
części kosztów hodowli koni, z wyjątkiem koni czystej krwi 
arabskiej, 

2. Wysokość stawek dotacji, o której mowa w ust. 1, 
określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, natomiast liczbę 
klaczy, na których utrzymanie w poszczególnych przed
siębiorstwach przysługui,e ta dotacja, określa załącznik nr 3 
do rozporządzenia. 

3. Podstawą udzielania dotacji, o której mowa w ust. 1, 
są protokoły kwalifikacji: klaczy do stanu matek, ogierów do 
zakładów treningowych ipaństwowych stad ogierów, ogie
rów-roczniaków do treningu na państwowych torach wy
ścigów konnych oraz odsadzonych źrebiąt do dalszej hodo
wli ; protokoły te potwierdzane są przez Polską Hodowlę 
i Obrót Zwierzętami "POLHOZ". 

§ 9. 1. Podmiotom gospodarczym utrzymującym stada 
zachowawcze i stada stanowiące rezerwę genetyczną zwie
rząt gospodarskich przysługuje dotacja na pokrycie części 
kosztów utrzymania tych zwierząt. 

2. Wysokość stawek dotacji, o której mowa w ust. 1, 
określa ' załącznik nr 2 do ,,'ozporządzenia, natomiast mak~ 
symalną liczbę zwierząt gospodarskich w poszczególnych 
stadach zachowawczych i stadach stanowiących rezerwę 
genetyczną, na których utrzymanie przysługuje ta dotacja, 
określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

3. Przy naliczaniu dotacji, o której mowa w ust. 1, 
przyjmuje się średnioroczny stan ewidencyjny tych zwierząt; 
średnioroczny stan ewidencyjny zwierząt ustala się jako: 

1) sumę stanów dziennych sztuk dorosłych (samców i sa
mic) utrzymywanych w okresie od dnia 1 stycznia do 
dnia 31 grudnia, podzieloną przez 365 - w odniesieniu 
do drobiu, 
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2) sumę stanów owiec-matek na ostatni dzień każdego 
kwartału, podzieloną przez 4-w odniesieniu do owiec, 

3) sumę stanów pierwszego dnia każdego miesiąca i na 
dzień kończący okres obrachunkowy, podzieloną przez 
13 - w odniesieniu do pozostałych zwierząt. 

4. Warunkiem udzielenia dotacji, o której mowa 
w ust. 1, jest prowadzenie stad zwierząt zgodnie z wy
tycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś
ciowej oraz metodyką opracowaną przez Centralną Stację 
Hodowli Zwierząt; zgodność metodyczną stwierdza Central
na Stacja Hodowl i Zwierząt lub jednostka organizacyjna 
przez nią upoważniona, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zgodność metodyczną prowadzenia stad koników 
polskich i koników hucułów z wytycznymi Ministerstwa 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej stwierdzają: 

1) Polski Związek Hodowców Koni - dla Zakładu Do
świadczalnego PAN w Popielnie, Kombinatu PGR Ma
nieczki i Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego 
w Odrzychowej, 

2) Polska Hodowla i Obrót Zwierzętami "POLHOZ" - dla 
Państwowego Stada Ogierów Sieraków Wielkopolski 
oraz Stadnin Koni: Racot, Dobrzyniewo i Siary. 

§ 10. Polskiemu Związkowi Hodowców Koni , na reali
zację zadań hodowlanych w terenowej hodowli koni, przy
sługują dotacje w wysokości: 

1) 40 tys. zł za klacz starszą czynną w hodowli, 

2) 80 tys. zł za klacz młodą, podlegającą kwalifikacji 
i wpisowi do ksiąg koni zarodowych, 

3) 30 tys. zł za źrebię podlegające opisowi, w celu wy
stawienia dokumentu hodowlanego, 

4) 20 tys. zł za źrebię roczne i dwuletnie, podlegające 
selekcji hodowlanej, 

5) 50 tys. zł za ogiera uznanego, podlegającego prze
glądowi i selekcji hodowlanej, 

6) 100 tys. zł za ogiera młodego, podlegającego kwalifika
cji i wpisowi do ksiąg koni zarodowych, 

7) 100 tys. zł za ogiera poddanego próbie dzielności , 

8) 200 mln zł na koszty związane z opracowaniem i wyda 
niem drukiem ksiąg koni zarodowych i rejestru ogierów 
uznanych i państwowych. 

§ 11 . 1. Hodowcy rozpłodnika, sprzedanego po dniu 
31 stycznia 1990 r. z przeznaczeniem do rozrodu, przysługuje 
dotacja na obniżenie nabywcy ceny zakupu, w wysokości nie 
przekraczającej 80% ceny sprzedaży rozpłodnika; wysokość 
maksymalnych stawek dotacji określa załącznik nr 4 do 
rozporządzenia. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli 
nabywca rozpłodnika uzyska potwierdzenie celowości zaku
pu, wydane przez właściwy organ gminy; wymóg ten nie 
dotyczy stacji hodowli i unasieniania zwierząt. 

3. W przypadku skierowania na rzeź lub sprzedaży 
rozpłodnika przed upływem : 

1) ogiera - 4 lat, 

2) buhaja - 2 lat i 6 miesięcy, 

3) knura i tryka - 1 roku i 6 miesięcy, 

4) kozła - 1 roku i 8 miesięcy 
- nabywca rozpłodnika, o którym mowa w ust. 2, zwraca 
kwotę, o którą została obniżona cena zakupu rozpłodnika, na 
zasadzie określonej w ust. 1, na rachunek środków postępu 
biologicznego za pośrednictwem Centralnej lub okręgowej 
stacji hodowli zwierząt. 

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy rozpłodnik 
został skierowany do uboju na skutek choroby lub ujaw
nienia się cech uniemożliwiających użytkowanie rozpłodo
we, na podstawie zaświadczenia lekarsko-weterynaryjnego. 

5. Nabywcy rozpłodnika zakupionego w styczniu 
1990 r. za kredyt bankowy, którego spłata nie została zawie
szona, przysługuje dotacja w wysokości ustalonej na zasa
dach określonych w obowiązujących do dnia 31 stycznia 
1990 r. przepisach o udzielaniu pomocy Państwa na pokrycie 
kosztów nabycia rozpłodników oraz premiowania za wzoro
we ich użytkowanie; do wyliczenia wysokości dotacji stosuje 
się cenę żyta ustaloną do celów podatku rolnego. 

6. Nabywcy rozpłodnika zakupionego w styczniu 
1990 r. z własnych środków finansowych przysługuje dota
cja, o której mowa w ust. 5, po potwierdzeniu celowości 
zakupu przez organ określony w ust. 2. 

7 . Dotacje, o których mowa w ust. 5 i 6, nie mogą być 
wyższe niż naliczone według zasad określonych w ust. 1. 

8. Zwrot części zawieszonej kredytów udzielonych do 
dnia 31 stycznia 1990 r. na zakup rozpłodników na pod
stawie przepisów w sprawie pomocy Państwa na pokrycie 
kosztów nabycia rozpłodników oraz premiowania za wzoro 
we ich użytkowanie przysługuje : 

1) Centrali Banku Gospodarki Żywnościowej w przypadku 
spełnienia przez nabywcę rozpłodnika warunków doty
czących okresu użytkowania rozpłodnika , 

2) zainteresowanym bankom w przypadku żądania przez nie 
spłaty zawieszonej części kredytu przed upływem obowią
zującego nabywcę okresu użytkowania rozpłodnika . 

9. Nabywcy rozpłodnika zakupionego przed dniem 
stycznia 1990 r., który na wezwanie banku spłacił zawie

szoną część zaciągniętego kredytu, przysługuje ' dotacja 
w wysokości dokonanej spłaty łącznie z odsetkami . 

10. Podmiotowi gospodarczemu prowadzącemu obrót 
zwierzętami hodowlanymi, który nabył rozpłodnika w okresie 
od dnia 1 stycznia do dnia 18 marca 1990 r. i następnie 
sprzedał go po cenie niższej niż wynosiła cena zakupu, 
przysługuje dotacja w wysokości różnicy między ceną zaku
pu i ceną sprzedaży rozpłodnika . 

11 . W przypadku zakupu rozpłodnika, dokonanego 
w okresie od dnia 1 lutego do dnia 18 marca 1990 r., z kwoty 
przysługującej dotacji nabywca otrzymuje część odpowiada 
jącą wartości hodowlanej rozpłodn i ka, a hodowca - pozos
tałą część tej kwoty; dotyczy to zakupu dokonanego za 
pośrednictwem podmiotu gospodarczego prowadzącego 
obrót zwierzętami hodowlanymi, jak również bez udziału 
pośrednika, przy czym w tym wypadku wymagane jest 
potwierdzenie posiadania przez nabywcę zakupionego roz
płodnika przez okręgową stację hodowli zwierząt . 

12. Na obszarze trutowisk pszczelich, będących pod 
merytorycznym nadzorem okręgowych stacji hodowli zwie
rząt, przysługuje dotacja dla: 

1) hodowcy wystawiającego pnie pszczele ojcowskie 
- w wysokości 50 tys. zł za każdy pień pszczeli 
ojcowski , 
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2) nabywcy matek pszczelich ojcowskich obsadzonych 
w pniach w pasach izolacyjnych - w wysokości 20 tys. 
zł za każdą matkę pszczelą. 

§ 12. Jednostkom organizacyjnym wytypowanym 
Iłrzez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej do 
prowadzenia instruktażu i nadzoru metodycznego nad punk
tami kopulacyjnymi w zakresie prawidłowego utrzymania 
i użytkowania rozpłodników przysługuje dotacja na pokrycie 
kosztów tej działalności. 

§ 13. Podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom 
organizacyjnym może być przyznana dotacja, w wysokości 
ustalanej każdorazowo indywidualnie przez Ministra Rolnic
twa i Gospodarki Żywnościowej, na pokrycie części kosztów: 

1) organizowania Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowla
nych, w tym nagrody za osiągnięcia w hodowli przy
znawane na tej wystawie, 

2) niektórych wydawn ictw hodowlanych oraz dokumen 
tów hodowlanych, 

3) nabycia z importu szczególnie cennych rozpłodników , 

nasienia buhajów, żeńskiego materiału hodowlanego 
oraz matek pszczelich, 

4) związanych z wdrażaniem Projektu rozwoju prywatnych 
gospodarstw mleczarskich na terenie województwa ło
mżyńskiego, 

5) innych nieprzewidzianych wydatków z zakresu upo
wszechniania postępu biologicznego w produkcji zwie
rzęcej . 

§ 14. 1. Centralna i okręgowe stacje hodowli zwierząt 
dokonują wypłat dotacji , o których mowa w : 

1) § 2 ust. 1 - na wniosek zainteresowanego, z załączoną 
dokumentacją hodowlaną zwierzęcia, 

2) § 3 ust. 1 - na wniosek zainteresowanego, zawierający 
potwierdzenie, że jałówka była przedstawiona do sprze
daży, a nie została sprzedana z powodu braku nabywcy, 
przy czym wypłata dotacji następuje po ukończeniu 
przez jałówkę pierwszej 100-dniowej laktacji w gos
podarstwie hodowcy, 

3) § 4: 

a) ust. 1: 
pkt 1- 5 - na wniosek zainteresowanego, 

pkt 6 - na wniosek zainteresowanego, przy 
czym dotacja wypłacana jest po dniu 
1 lipca 1990 r. w wysokości połowy 
rocznej stawki dotacji ustalonej na 
podstawie stanu pogłowia loch z dnia 
30 czerwca 1990 r., a ostateczne roz
liczenie dotacji następuje po dniu 31 
grudnia 1990 r., 

- pkt 7 - na wniosek zainteresowanego, przy 
czym dotacja może być wypłacana po 
zakończeniu każdego kwartału w wy
sokości 1/4 rocznej stawki dotacji, 
a całkowite rozliczenie następuje po 
zakończeniu rocznej oceny, 

- pkt 8a 8b - na wniosek zainteresowanego, 
przy czym dotacja może być wypłacana 
w trzech częściach: po zakończeniu 
pierwszego okresu odchowu drobiu , 

w połowie cyklu produkcyjnego i po 
opracowaniu wyników końcowych te
stów; stawki dotacji są stawkami mak
symalnymi; ostateczne rozliczenie 
kwoty należnej dotacji następuje na 
podstawie faktycznie poniesionych 
kosztów, a warunkiem wypłacenia do
tacji jest prowadzenie testowania dro
biu zgodnie z metodyką i programem 
zatwierdzonym przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej, 

pkt 10, 11 i 12 - na wniosek zainteresowa
nego, przy czym wypłata dotacji na
stępuje po zakończeniu każdego mie
siąca w wysokości 1/ 12 ogólnej kwoty 
dotacji, 

b) ust. 2 - na wniosek zainteresowanego, 

c) ust. 3 - na wniosek Centralnej Stacji Hodowli 
Zwierząt, sprawdzony pod względem me
rytorycznym i rachunkowym przez Minis
terstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś
ciowej, 

d) ust. 4 i 5 - na wniosek zainteresowanego, 

4) § 5 - na wniosek zainteresowanego, 

5) § 9 - na wniosek zainteresowanego, przy czym dotacja 
może być wypłacana po zakończen i u każdego miesiąca 

w wysokości 1 / 12 rocznej kwoty dotacji, a całkowite 
rozliczenie dotacji następuje po zakończeniu roku kalen
darzowego, 

6) § 11 ust. 1, 5, 6, 8 pkt 2, ust. 9, 11 i 12 - na wniosek 
zainteresowanego. 

2. Przed dokonaniem wypłat dotacji, o których mowa 
w ust. 1, Centralna i okręgowe stacje hodowli zwierząt 
sprawdzają wnioski zainteresowanych pod względem mery
torycznym i rachunkowym; w prZypadku dotacji do ogierów
-rozpłodników wnioski sprawdzają okręgowe związki hodo
wców koni . 

3. W ramach środków przewidzianych w budżecie cent
ralnym na finansowanie postępu biologicznego w produkcji 
zwierzęcej Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
przekazuje Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt zaliczkowo 
1/3 rocznej kwoty dotacji wypłacanych za pośrednictwem 
Centralnej i okręgowych stacji hodowli zwierząt; rozliczenia 
z wypłacanych dotacji składane są przez Centralną Stację 
Hodowli Zwierząt nie rzadziej niż raz na dwa miesiące . Kwoty 
przekazywane na wypłacanie dotacji , o którycl'i mowa wyżej, 
nie stanowią dochodu Centralnej i okręgowych stacji hodo
wli zwierząt. 

§ 15. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś
ciowej dokonuje wypłat dotacji , o których mowa w: 

1) § 4: 

a) ust. 1 pkt 8c .--: na wniosek zainteresowanego 
przedłożony po opracowaniu wyników końcowych 
testu, prowadzonego zgodnie z metodyką zatwier-
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dzoną przez Państwową Inspekcję Skupu i Prze
twórstwa Artykułów Rolnych, sprawdzony pod 
względem merytorycznym i rachunkowym przez 
Okręgową Delegaturę Państwowej Inspekcji Skupu 
i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Lublinie; roz
liczenie kwoty należnej dotacji następuje na pod
stawie faktycznie poniesionych kosztów, a stawki 
dotacji są stawkami maksymalnymi, 

b) ust. 1 pkt 13 - na wniosek okręgowego związku 
hodowców koni po potwierdzeniu wykonania zada
nia przez Polski Związek Hodowców Koni, 

c) ust. 1 pkt 14 - na wniosek Instytutu Genetyki 
i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, 

2) § 6: 
a) ust. 1 - na wniosek zainteresowanego, z tym że 

osoby fizyczne składają wnioski za pośrednictwem 
właściwych okręgowych zrzeszeń producentów ryb, 
które po sprawdzeniu pod względem merytorycznym 
i rachunkowym sporządzają zestawienie zbiorcze 
z tych wniosków i przekazują je do Ministerstwa 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, które należ
ne kwoty dotacji przekazuje okręgowym zrzesze
niom producentów ryb celem rozdysponowania dla 
poszczególnych wnioskodawców; do wniosku 
o wypłatę dotacji, o której mowa w pkt 9, powinien 
być załączony protokół zarybień, 

b) ust. 2 i 3-na wniosek zainteresowanego, zzałączo
nym protokołem zarybień, 

3) § 7 - na wniosek zainteresowanego, przy czym wypłata 
dotacji następuje w pierwszym miesiącu każdego kwar
tału w wysokości 1/4 ogólnej kwoty dotacji, 

4) § 8 - na wniosek zaintereso'Nanego, przy czym wypłata 
dotacji następuje w pierwszych miesiącach I, II i III 
kwartału w wysokości 1/4 ogólnej k''Voty dotacji; cał
kowite rozliczenie dotacji następuje w IV kwartale 
1990 r., 

5) § 10 i 12 - na wniosek zainteresowanego, przy czym 
wypłata dotacji następuje w pierwszym miesiącu każ
dego kwartału, po rozliczeniu dotacji udzielonych na 
kwartał poprzedni, 

6) § 11 ust. 8 pkt 1 i ust. 10- na wniosek zainteresowa
nego, 

7) § 13 - na wniosek zainteresowanego. 

§ 16. 1. Ostateczne rozliczenie dotacji należnych jed
nostkom gospodarki uspołecznionej za okres roczny jest 
dokonywane na podstawie rocznych zestawień należnych 
dotacji, zweryfikowanych łącżnie z rocznym sprawozdaniem 
finansowym; w przypadku jednostki, której wynik finansowy 
nie podlega weryfikacjj, prawidłowość naliczania dotacji 
sprawdzają w toku kontroli izby skarbowe lub inne organy 
kontroli zewnętrznej. 

2. W razie stwierdzenia pobrania wyższej niż przysługu
jąca kwoty dotacji, kwoty przekraczające wysokość należ
nych dotacji wraz z odsetkami od tych kwot, w wysokości 
określonej odrębnymi przepisami, za okres od dnia nieuzasa
dnionego pobrania dotacji do dnia ich zwrotu, podlegają 
zwrotowi na rachunek: 
- wydatków budżetu centralnego, w części dotyczącej Minis

terstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jeżeli zwrot 
nastąpi w roku, w którym dotacja została udzielona, 

- dochodów budżetu centralnego we właściwym urzędzie 
skarbowym, jeżeli zwrot nastąpił po roku, w którym 
dotacja została udzielona. 

, Rozdział 3 

Zasady i tryb udzielania oraz wysokość stawek dota
cji na cele pozyskiwania przez podmioty gospodarcze 
wapna nawozowego i jego transportu, utrzymywa
nia żłobków i przedszkoli oraz remontów zabytków 
przez uspołecznione jednostki gospodarki rolnej, 
a także prowadzenia prac doświadczalnych, wdroże
niowych, upowszechnieniowych i szkoleniowych 

przez wojewódzkie ośrodki postępu rolniczego 

§ 17. 1. Podmiotowi gospodarczemu pozyskującemu 
wapno nawozowe z kopalni kredy jeziornej i sprzedającemu 
je na cele rolnicze do wysiewu na użytkach rolnych i w praco
wniczych ogrodach działkowych przysługuje dotacja na 
pokrycie części kosztów jego pozysku; wysokość stawki 
dotacji wynosi 3.600 zł za 1 tonę wapna nawozowego. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje również 
podmiotowi gospodarczemu pozyskującemu wapno nawo
zowe w formie wapniaka mielonego i sprzedającemu je na 
cele rolnicze do wysiewu na użytkach rolnych i w pracow
niczych ogrodach działkowych; wysokość stawki dotacji do 
1 tony pozyskanego i sprzedanego wapna ustala indywidual
nie Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w uzgo
dnieniu z Ministrem Finansów na wniosek zainteresowane
go, zaopiniowany przez właściwą izbę skarbową . 

§ 18. 1. Podmiotowi gospodarczemu za transport 
sprzedanego wapna nawozowego przeznaczonego na cele 
rolnicze do wysiewu na użytkach rolnych i w pracowniczych 
ogrodach działkowych: 
1) o którym mowa w § 1 7, 
2) odpadowego z odstojników i hałd zakładów przemys

łowych oraz z elektrowni i elektrociepłowni (popioły 
podymnicowe) 

- do miejsca jego wyładunku u odbiorcy przysługuje 
dotacja na pokrycie części kosztów jego transportu. 

2. Wysokość stawki dotacji, o której mowa w ust. 1, 
wynosi : 
1) od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 1990 r. - 3000 zł 

na 1 tonę wapna nawozowego za pierwszy kilometr 
transportu oraz 300 zł na 1 tonę wapna nawozowego za 
każdy następny kilometr transportu, 

2) od dnia 1 lipca 1990 r. - 5000 zł na 1 tonę wapna 
nawozowego za pierwszy kilometr transportu oraz 500 zł 
na 1 tonę wapna nawozowego za każdy następny 

kilometr transportu. 

3. Jeżeli wapno nawozowe jest transportowane do 
miejscowości podgórskich i górskich, określonych w ustawie 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, 
poz. 268, z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1 poz. 1 oraz 
z 1989 r. Nr 7, poz. 45 i Nr 74, poz. 443), stawkę dotacji 
określoną w ust. 2 zwiększa się o 10%. 

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1 i 3, przysługuje 
również podmiotowi gospodarczemu za transport wapna 
nawozowego na składowisko wiejskie, z tym że dotacja 
podlega zwrotowi, jeśli wapno dostarczone na składowisko 
nie zostało sprzedane na cele rolnicze do wysiewu na 
użytkach rolnych i w pracowniczych ogrodach działkowych 
w okresie 2 lat od daty jego składowania. 

5. Dotacja, o której mowa w ust. 1, 3 i 4, przysługuje, 
jeśli transport wapna nawozowego dokonywany jest naj
krótszą drogą, z najbliżej położonego miejsca jego załadunku 
do miejsca jego wyładunku u odbiorcy, przy czym maksymal
na odległość transportu, do którego przysługuje dotacja, 
wynosi : 
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1) 100 km - dla wapna, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 
z wyjątkiem wapna transportowanego z odstojników 
zakładów przemysłowych, 

2) 50 km - dla wapna nawozowego transportowanego 
z odstojników zakładów przemysłowych . 

6. Za zgodą wojewody odległość, o której mowa 
w ust. 5 pkt 1, może być przedłużona o dalsze 20 km, z tym że 
za ten odcinek wysokość dotacji wynosi 1/2 stawki okreś
lonej w ust. 2 i 3. 

§ 19. Podmiot gospodarczy, któremu przysługuje dota
cja z tytułu pozysku lub transportu wapna nawozowego, 
o których mowa w § 17 i 18, powinien posiadać zgodny 
z Polską Normą lub normą branżową atest jakościowy każdej 
partii sprzedanego wapna oraz kartę przewozową zawierają
cą dane dotyczące: 

1) parametrów jakościowych wapna (numer i datę wyda
nia atestu), 

2) ilości wapna, potwierdzonej przez odbiorcę , 

3) ceny za 1 tonę sprzedanego wapna. 

§ 20. Jednostce uspołecznionej gospodarki rolnej prowa
dzącej żłobek lub przedszkole przysługuje dotacja na częściowe 
sfinansowanie faktycznie poniesionych kosztów ich utrzymania 
(bez wyżywienia dzieci) - nie wyższa jednak od dotacji 
przysługującej na jeden osobodzień w danym województwie 
w placówkach ogólnodostępnych tego samego typu. 

§ 21 . 1. Jednostce uspołecznionej gospodarki rolnej, 
posiadającej w administracji pałace lub inne obiekty zabyt
kowe, przysługuje dotacja na częściowe sfinansowanie kosz
tów ich remontów w wysokości do 80% faktycznie poniesio
nych w ciągu roku kosztów remontu, w ramach kwoty 
określonej zgodnie z ust. 2. 

2. Wysokość dotacji dla jednostek, o których mowa 
w ust. 1, ustala w ramach ogólnej kwoty dotacji zaplanowa
nej w budżecie: 

1) właściwy organ założycielski - dla państwowych 
przedsiębiorstw gospodarki rolnej, 

2) właściwa izba skarbowa - dla innych jednostek uspołe
cznionej gospodarki rolnej 

- na wniosek zainteresowanego, zawierający kalkulację 
kosztów, wielkość przerobu oraz źródło ich sfinansowania 
w ciągu roku, przy określonym udziale dotacji; wniosek · 
powinien być zaopiniowany przez wojewódzkiego konser
watora zabytków. 

§ 22. 1. Wojewódzkim ośrodkom postępu rolniczego 
przysługuje dotacja na pokrycie części kosztów prac do
świadczalnych, wdrożeniowych, upowszechnieniowych 
i szkoleniowych w wysokości przyznanej przez organ założy
cielski ; organ założycielski może określić zryczałtowaną sta
wkę dotacj i, jednak kwota dotacji nie może być wyższa od 
uzasadnionych kosztów pomniejszonych o uzyskane do
chody z tej działalności . 

2. Do kosztów, o których mowa w ust. 1, zalicza się : 

1) wynagrodzenia służby doradżtwa specjalistycznego pra
cowników ośrodków szkoleniowych oraz pozostałych 
pracowników zatrudnionych w pracy doświadczalnej, 
wdrożeniowej, szkoleniowej i upowszechniania wiedzy 
rolniczej, łącznie z obciążeniami; do obciążeń zalicza się 
również odpisy w ciężar kosztów na zakładowe fundusże 
socjalny i mieszkaniowy oraz roczny fundusz nagród, 

2) wynagrodzenia wykładowców, opiekunów, kierowni 
ków punktów konsultacyjnych, szkoleń rolniczych i ko
misji egzaminacyjnych, 

3) wynagrodzenia za prace związane z przygotowaniem 
i edycją wydawnictw nieperiodycznych, materiałów 
instruktażowych i szkoleniowych, 

4) koszty krajowych podróży służbowych, 

5) koszty nasion, sadzeniaków, nawozów, środków ochro
ny roślin i pasz zużytych do prowadzenia prac doświad
czalnych, wdrożeniowych i upowszechniania nowych 
technologii , 

6) koszty zużytych materiałów podstawowych, pomocni
czych i paliwa, 

7) koszty zakupu pomocy technicznych i dydaktycznych 
nie stanowiących środków trwałych oraz przedmiotów 
nietrwałych służących do prowadzenia doświadczeń, 
wdrożeń, prac upowszechnieniowych i szkoleniowych, 

8) koszty zakupu wyposażenia dla ośrodków szkolenio
wych i internatów, w tym również dla stołówek prowa
dzonych w ośrodkach szkoleniowych, 

9) koszty produktów żywnościowych zużytych na wyży
wienie uczestników kursów uprawnionych do korzys
tania z bezpłatnego wyżywienia, w wysokośc i faktycz
nie poniesionych kosztów, nie większe jednak niż rów
nowartość 40% diety przysługującej pracown ikowi 
uspołecznionego zakładu pracy z tytułu podróży służ
bowej, w przeliczeniu na jednego uczestrrika kursu, 

10) koszty remontów, konserwacji i wyposażenia obiektów, 

11) koszty usług materialnych i niematerialnych, 

12) inne koszty bezpośrednie, w tym ekwiwalent za utraco
ne korzyści na skutek przeznaczenia gruntów na cele 
doświadczalne i wdrożeniowe; ekwiwalent ten ustala 
się w wysokości wynikającej z osiągniętego zysku 
w roku poprzednim na hektar użytków rolnych będą
cych w użytkowaniu przedsiębiorstwa , 

13) amortyzację środków trwałych użytkowanych w ramach 
działalności doświadczalnej i wdrożeniowej, upowsze
chniania wiedzy rolniczej i szkoleniowej, 

14) narzut kosztów ogólnogospodarczych. 

3. Do kosztów, o których mowa w ust. 1, nie zalicza się 
wydatków związanych z prowadzeniem kursów przygoto
wujących do nabycia uprawnień do prowadzenia c iągników 
rolniczych. 

4. Dotacje, o których mowa w U$t. 1, nie obejmują 
kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń na zlecenie. 

§ 23. 1. Dotacje, o których mowa w § 17, 18 i 20-22, 
są udzielane po przedłożeniu , przez zainteresowanych ze
stawień należnych dotacji : 

1) wojewodzie - przez podmioty gospodarcze rozliczające 
się z budżetem terenowym, 

2) izbie skarbowej - przez podmioty gospodarcze roz
liczające się z budżetem centralnym. 

2. Dotacje, o których mowa w § 17, 18 i 20-22, 
wypłacają : 

1) izby skarbowe - podmiotom gospodarczym, okreś
lonym w ust. 1 pkt. 2, z wyjątkiem państwowych 
przedsiębiorstw gospodarki rolnej, po sprawdzeniu pra
widłowości zestawień należnych dotacji, o których mo
wa w ust. 1; wypłata następuje z otwartych na ten cel 
rachunków wydatków budżetowych , 



Dziennik Ustaw Nr 49 - 680 Poz. 291 

2) banki gospodarki żywnościowej podmiotom gos-
podarczym okmślonym w ust. 1 pkt. 1 oraz państwowym 
przedsiębiorstwom gospodarki rolnej, rozliczającym się 
z budżetem centralnym, na podstawie zestawień należ
nych dotacji, o których mowa w ust. 1, akceptowanych 
przez wojewodę, a w odniesieniu do państwowych 
przedsi ę ! iorstw gospo':larki rolnej rozliczających się 
z budżetem centralnym przez właściwą izbę skarbową; 
wypłata następuje z otwartych przez poszczególne or
gany założycielskie rachunków bankowych na ten cel. 

3. Wypłata dotacji, o których mowa w § 17, 18 i 20--22, 
następuje w okresach miesięcznych: 

1) w wysokości wynikającej z miesięcznego rozliczenia 
dotacji na cele określone w § 17 i 18, 

2) w wysokości 1/12 rocznej kwoty dotacji na cele okreś
lone w § 20--22, z tym że dla dotacji, o których mowa 
w § 21, wypłata za I kwartał następuje zaliczkowo 
w wysokości 1/4 ogólnej kwoty dotacji. 

4. Zainteresowani korzystaniem z dotacji, o których 
mowa w ust. 2 pkt. 1, przedkładają izbie skarbowej przed 
rozpoczęciem działalności objętej dotowaniem wniosek 
o zapewnienie dotacji na podejmowaną działalność gos
podarczą według wzoru określonego w załączniku nr 5 do 
rozporządzenia oraz uzgadniają właściwy dla celów dotacyj 
nych sposób jej ewidencjonowania. 

5. Ostateczne rozliczenie dotacji określonych w § 17, 18 
i 20--22, przysługujących uspołecznionym jednostkom gos
podarki rolnej, jest dokonywane na podstawie zestawień 
należnych dotacji, o których mowa w ust. 1, zweryfikowa
nych łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym. 

6. W razie pobrania wyższych niż należne kwot dotacji 
określonych w § 17, 18 i 20- 22, kwoty przekraczające 
wysokość należnych dotacji wraz z odsetkami od tych kwot, 
w wysokości określonej odrębnymi przepisami, za okres od 
dnia nieuzasadnionego pobrania dotacji do dnia ich zwrotu, 
podlegają zwrotowi na rachunek budżetowy : 

1) wydatków budżetu centralnego lub terenowego, jeżeli 
zwrot nastąpi w roku, w którym dotacja została udzielona, 

2) dochodów budżetu centralnego lub terenowego we 
właściwym urzędzie skarbowym, jeżeli zwrot nastąpił po 
roku, w którym dotacja została udzielona. 

Rozdział 4 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 24. W trybie określonym rozporządzeniem wypłacane są 
w 1990 r. dotacje zaległe za 1 989 r., o których wypłatę zostały 
złożone wnioski, z zachowaniem wymogów określonych prze
pisami regulującymi w 1989 r. zasady ustalania oraz wypłacania 
dotacji budżetowych dla państwowych i spółdzielczych jedno
stek gospodarki rolnej oraz cele, zasady i tryb udzielania dotacji 
na finansowanie postępu biologicznego. 

§ 25. Cele, zasady i tryb udzielania oraz wysokość 
stawek dotacji dla rolnictwa, określone w rozporządzeniu, 
uwzględnia się przy udzielaniu dotacji począwszy od dnia 
1 stycznia 1990 r. 

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia . 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
w z. M . Stelmach 

Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej 
z dnia 9 lipca 1990 r. (poz. 291) 

Załącznik nr 1 

STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE CZĘŚCI KOSZTÓW UTRZYMANIA KONI ZARODOWYCH (W TYS. ZŁ NA JEDNĄ 
SZTUKĘ) 

Ogier odchowany, - zakwalifikowany do 
Klacz wpisana do Młoda klacz za- zakładu trenin- Ogier-roczniak Żrebak odsadzo-

Lp. Rasa 
księgi elit kwalifikowana gowego lub pań- zakwalifikowany ny i zakwalifiko-

do stanu matek stwowego stada do treningu wany do hodowli 

ogierów 

1 pełna krew 
1.200 6.000 

50.000 a) 
4 .000 angielska 20.000 b) 

-

2 wielkopolska i 17.000c) 

małopolska 1.100 4.000 15.000 d) - 2.000 
13.000 e) 

13.000c) 

3 śląska 1.100 4.000 12.000 d) - 2.000 
11 .000 e) 

11.000c) 

4 zimnokrwista 1.000 3.000 10.000 d) - 1.500 
9.000 e) 

a) Przysługuje za ogiery zakwalifikowane do państwowego stada ogierów z przeznaczeniem do hodowli koni pełnej krwi angielskiej 
b) Przysługuje za ogiery zakwalifikowane do państwowego stada ogierów z przenaczeniem do użycia w hodowli koni półkrwi 
c> Przysługuje za ogiery zakwalifikowane z bonitacją 80 pkt i wyższą 
d) Przysługuje za ogiery zakwalifikowane z bonitacją 78- 79 pkt 
e) Przysługuje za ogiery zakwalifkowane z bonitacją 76- 77 pkt 
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Załącznik nr 2 

STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH WSTADACH ZACHOWAW
CZYCH I STADACH STANOWIĄCYCH REZERWĘ GENETYCZNĄ 

(w tys. zł na jedną sztukę) 

1. Stada zachowawcze: 

1) bydło ras mlecznych 
2) trzoda chlewna 
3) kury 
4) gęsi 
5) kaczki 
6) owce 
7) koniki polskie i kon iki hucuły 

- 1.400 
700 
150 
285 
375 
200 

- 1.500 

I. LICZBA KLACZY, NA KTÓRYCH UTRZYMANIE POSZ
CZEGÓLNYM PRZEDSIĘBIORSTWOM PAŃSTWOWYM 

PRZYSŁUGUJE DOTACJA 

1. Konie rasy pełnej krwi angielskiej 

1 ) Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej 
Chojnów 

2) Stadnina Koni Iwno 
3) Stadnina Koni Kozienice 
4) Stadnina Koni Krasne 
5) Państwowe Stado Ogierów Łąck 
6) Stadnina Koni Moszna 
7) Stadnina Koni Rzeczna 
8) Stadnina Koni Skrzydłów 
9) Stadnina Koni Strzegom 

10) Stadnina Koni Stubno 
11 ) Stadnina Koni Żołędnica 

2. Konie rasy wielkopolskiej 

1 ) Stadnina Koni Bielin 
2) Stadnina Koni Dobrzyniewo 
3) Stadnina Koni Liski 
4) Stadnina Koni Kadyny 
5) Stadnina Koni Mieczownica 
6) Stadnina Koni Nowa Wioska 
7) Stadnina Koni Nowielice 
8) Stadnina Koni Plękity 
9) Stadnina Koni Pępowo 

10) Stadnina Koni Posadowo 
11 ) Stadnina Koni Racot 
12) Stadnina Koni Rzeczna 
13) Stadnina Koni Żołędnica 

3. Konie rasy małopolskiej 

1 ) Stadnina Koni Janów Podlaski 
2) Stadnina Koni Moszna 
3) Stadnina Koni Pruchna 
4) Stadnina Koni Prudnik 
5) Stadnina Koni Kalnikowo 
6) Stadnica Koni Trzebienice 
7) Stadnina Koni Walewice 

4. Konie rasy śląskiej 

1) Stadnina Koni Strzegom 
2) Stadnina Koni Strzelce Opolskie 

5. Konie ras zimnokrwistych 

1) Stadnina Koni Bielin 
2) Stadnina Koni Nowe Jankowice 

55 szt. 
70 szt. 
50 szt. 
40 szt. 
20 szt. 
60 szt. 
60 szt. 
45 szt. 
80 szt. 
50 szt. 
50 szt. 

40 szt. 
20 szt. 

160 szt. 
80 szt. 
40 szt. 
90 szt. 

100 szt. 
90 szt. 

100 szt. 
130 szt. 
130 szt. 

80 szt. 
40 szt. 

40 szt. 
30 szt. 
50 szt. 
50 szt. 
60 szt. 
40 szt. 

100 szt. 

45 szt. 
75 szt. 

40 szt. 
115 szt. 

2. Stada stanowiące rezerwę genetyczną: 

1) bydło ras mięsnych 
2) bydło ras mlecznych 
3) kury 
4) gęsi 
5) kaczki 
6) owce ras plennych - fińskiej 

- 2.500 
- 1.400 

150 
285 
375 
150 

Załącznik nr 3 

II. MAKS'y MALNA LICZBA ZWIERZĄT GOSPODAR
SKICH W POSZCZEGÓLNYCH STADACH ZACHOWAW
CZYCH I STAUACH STANOWIĄCYCH REZERWĘ GENE
TYCZNĄ, NA KTÓRYCH UTRZYMANIE PRZYSŁUGUJE 

DOTACJA 

1. Stada zachowawcze: 

1) bydła rasy mlecznej polskiej czerwonej : 
a) Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego Nawo

jowa, gospodarstwo Hańczowa, woj . nowosądec
kie - 100 szt. krów, 

b) Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Ja
strzębcu - 100 szt. krów, 

c) Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej Ełk, woj . 
suwalskie - 90 szt. krów, 

2) trzody chlewnej rasy złotnickiej pstrej : 
a) Kombinat PGR Manieczki, woj . poznańskie - 50 

szt. loch, 
b) Państwowe Gospodarstwo Rolne Żelazno, woj . 

olsztyńskie - 120 szt. loch, 
c) Państwowe Gospodarstwo Rolne Chwaliszewo, 

woj. bydgoskie - 50 szt. loch, 
d) Zakład Doświadczalny PAN w Popielnie, woj . 

suwalskie - 40 szt. loch, 

3) koników polskich : 

a) Zakład Doświadczalny PAN w Popielnie, woj . 
suwalskie - 60 szt., 

b) Państwowe Stado Ogierów w Sierakowie Wielko -
polskim, woj . poznańskie - 40 szt., 

c) Stadnina Koni Racot, woj . leszczyńskie - 60 szt. , 

d) Stadnina Koni Dobrzyniewo, woj . pilskie-40szt., 

e) Kombinat PGR Manieczki, woj. poznańskie - 30 
szt., 

4) koników hucułów : 

a) Stadnina Koni w Siarach, woj. nowosądeckie 

-100 szt., 
b) Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Odrzy

chowej koło Rymanowa, woj . krośnieńskie, In
stytut Zootechniki - 30 szt., 

Uwaga: liczby koników polskich i hucułów dotyczą 

łącznie klaczy jednorocznych, dwuletnich, trzy
letnich i klaczy-matek, a w Zakładzie Do
świadczalnym PAN w Popielnie - również 

ogierów używanych do rozpłodu w stadzie 
stajennym, 
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5) owiec rasy wrzosówka: 

a) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Czech nica, 
woj. wrocławskie, Instytut Zootechniki - 250 szt. 
matek, 

b) Państwowe Gospodarstwo Rolne Krynki, woj. 
białostockie - 200 szt. matek, 

c) Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej, 
woj. skierniewickie, Szkoły Głównej Gospodar
stwa Wiejskiego - Akademii Rolniczej -180 szt. 
matek, 

d) Romiński Kombinat Rolny, woj. suwalskie - 950 
szt. matek, 

e) Państwowe Gospodarstwo Rolne Kuźnica Biało
stocka, woj. białostockie - 200 szt. matek, 

f) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Siejnik, 
woj . suwalskie, Instytut Zootechniki - 180 szt. 
matek, 

g) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kiełczygłów, 
woj. sieradzkie - 150 szt. matek, 

6) owiec rasy świniarka: 

Państwowe Gospodarstwo Rolne Piekoszów, woj. 
kieleckie - 40 szt. matek, 

7) drobiu: 

a) Zakład Doświadczalny w Felinie, woj. lubelskie, 
Akademii Rolniczej w Lublinie - 550 szt. kur 
polbar, 

b) Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze w Szczyt
nie, woj. siedleckie: 

- 1650 szt. kur rhode island red, 
- 550 szt. kur sussex, 
- 550 szt. kur zielononóżka, 
- 550 szt. kur pol bar, 

c) Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jast
rzębcu - 300 szt. kur biała brwinowska, 

d) Ferma Drobiu w Starym Dworze Akademii Rol
niczo-Technicznej w Olsztynie - 120 szt. gęsi 

biłgorajskiej, 

e) Zakład Doświadczalny w Brwinowie, woj. war
szawskie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej
skiego Akademii Rolniczej: 

- 550 szt. kur rhode island red, 
- 550 szt. kur biała brwinowska, 

f) Centralny Óśrodek Badawczo- Rozwojowy Dro
biarstwa w Poznaniu: 

- 1.690 szt. kaczek, 

- 1.980 szt. gęsi. 

2. Stada stanowiące rezerwę genetyczną: 

1) bydła rasy mięsnej charolais: 

a) Państwowe Przedsiębiorstwo Hodowlane w Ści
nawce, woj. wałbrzyskie - 100 szt. krów stada 
podstawowego, 

b) Zakład Doświadczalny PAN w Popielnie, woj. 
suwalskie: 

- 60 szt. krów stada podstawowego, 

- 50 szt. krów linii mięsnej wprowadzonej 
w oparciu o rasy czarno-białe, charolais i here
ford, 

2) bydła ras mlecznych: 

a) polskiej czerwonej: 

- Zakład Rolny Jodłownik, woj . nowosądeckie 
- 300 szt. krów stada podstawowego, 

- Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej Ty-
licz, woj. nowosądeckie - 100 szt. krów stada 
podstawowego, 

b) simentalskiej: 

- Zootechniczny Zakład Doświadczalny, Insty
tutu Zootechniki w Rymanowie, woj . krośnień 

skie - 150 szt. krów stada podstawowego, 

3) owiec ras plennych - fińskiej 

- Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Kołudzie 
Wielkiej, woj . bydgoskie - 100 szt. matek, 

4) drobiu: 

a) Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze w Szczyt
nie, woj. siedleckie: 

- 2.800 szt. kur leghorn, 
- 1.400 szt. kur zielononóżka, 
- 1.400 szt. kur rhode island red, 

b) Zakład Doświadczalny w Felinie, woj. lubelskie, 
Akademii Rolniczej w Lublinie - 2.160 szt. kur 
zielononóżka, 

c) Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Ełku , 

gospodarstwo Ruska Wieś, woj. suwalskie 
- 2.160 szt. kur leghorn, 

d) Stadnina Koni Iwno, gospodarstwo Gwiazdowo, 
woj. poznańskie -1.800 szt. kur rhode island red 
R-88, 

e) Rolniczy Zakład Doświadczalny w Jurczycach, 
woj. krakowskie, Uniwersytetu Jagiellońskiego: 

- 650 szt. kaczek rodu P-11, 
- 650 szt. kaczek rodu P-22, 

f) Rolniczy Zakład Doświadczalny w Ostrowie 
Szlacheckim, woj. tarnowskie, Akademii Rolni
czej w Krakowie - 600 szt. gęsi zatorskiej 
ZD-1, 

g) Ob. Regina Jakuta, woj. siedleckie - 2.1 60 szt. 
kur leghorn, 

h) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dro
biarstwa w Poznaniu: 

- 900 szt. kur, 
- 520 szt. gęsi. 
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Załącznik nr 4 

MAKSYMALNE STAWKI DOTACJI DLA PRODUCENTÓW ROZPŁODNIKÓW 

Kwota dotacji w mln zł 
Lp. Rozpłodnik Rasa Klasa·) od 1 lutego od 1 lipca 

do 30 czerwca do 31 grudnia 
1990 r. 1990r. 

1 Ogier - I 12,0 14 
2 II 10,0 12 
3 III 8,5 10 

4 Buhaj sprzedany do punk- czarno-biała 
tów kopulacyjnych i czerwono-biała - 4,2 4,9 

5 polska czerwona - 3,9 4,6 
6 simentalska i mięsne - 4,5 5,3 

7 Buhaj sprzedany do stacji czarno-biała 
hodowli i unasieniania zwie- i czerwono-biała - 6,9 8,1 

8 rząt polska czerwona - 6,3 7.4 
9 simentalska i mięsne - 7,5 8,8 

10 Knur - I 1,9 2,1 
11 - II 1,6 1,8 
12 - III 1.4 1,6 
13 - IV 1.1 1,3 

14 Tryk polska owca górska I 1,35 1,5 
15 i wrzosówka II 1.1 1,3 
16 III 0,9 1.1 

17 Tryk pozostałe rasy I 1,6 1,85 
18 II 1,3 1,5 
19 III 1.1 1,26 

20 Kozioł - - 0,65 0,7 

*) Klasa rozpłodnika ustalana Jest na podstawie oceny hodowlanej, dokonanej przez jednostkę prowadzącą księgi zwierząt zawdowych 
w oparciu o regulaminy wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej . 

Załącznik nr 5 

WZÓR WNIOSKU O ZAPEWNIENIE PRZEZ IZBĘ SKARBOWĄ DOTACJI NA PODEJMOWANĄ DZIAŁALNOSC 
GOSPODARCZĄ 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość lub kwota 
1 2 3 4 

1 A. Dotacja do pozysku wapna nawozowego 
1) Ilość przewidziana do pozysku rocznie ton 
2) Zakładana cena sprzedaży zł za 1 tonę 
3) Stawka dotacji zł za 1 tonę 

4) Kwota dotacji (poz. 1 x 3) w tys. zł 

B. Cena płacona przez kupującego za 1 tonę w tys. zł 

2 A. Dotacja do transportu wapna nawozowego z lokalnych źródeł pozysku 

1 ) Ilość zakładana do przewiezienia ton 
2) Srednia odległość przewozu wapna km 
3) Stawka dotacji: 

a) za pierwszy km przewozu 1 tony zł za 1 tonę 
b) za każdy następny zł za 1 tonę 

4) Kwota dotacji a) (poz. 1 x 3a) w tys .. zł 
b) poz. 1 x (2a-1 km)x36 w tys. zł 

5) Razem (4a+4b) w tys. zł 
B. Cena płacona przez kupującego za 1 tonę w tys. zł 

3 Dotacja do utrzymania żłobków i przedszkoli 

1 ) Ilość dzieci osób 
2) Łączny koszt utrzymania (bez żywności) w tys. zł 

3) Kwota dotacji w tys. zł 
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1 2 ' 3 4 

4 A. Dotacja do remontów pałaców i zabytków 
1 ) Przewidywany koszt remontu w roku w tys. zł 
2) Kwota dotacji do 80% kosztów w tys. zł 

B. Srodki własne jednostki uspołeczn i onej gospodarki rolnej 
(poz. 1-2) w tys. zł 

5 Zaległa kwota dotacji do uiszczenia z 1989 r. w tys. zł 

6 Kwota dotacji ogółem *) 

(poz. 1 +2 + 3+ 4) w tys. zł 
z tego w poszczególnych kwartałach : 

I 
" 

II 
" 

III 
" 

IV 
" '. 

*) W tym przypada na osoby fizyczne w tys. zł 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 25 lipca 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych. 

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. 
- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1990 r. Nr 
23, poz. 138 i Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje : 

,,§ 26. Przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej 
za przeprowadzenie egzaminu sędziowskiego otrzy
mują za każdego egzaminowanego aplikanta wyna
grodzenie w wysokości 1/400 miesięcznego wyna
grodzen ia zasadniczego sędziego sądu wojewódz
kiego. " 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedli\Mości z dnia 
25 czerwca 1984 r. o apl ikantach sądowych i notarialnych 
(Dz. U. Nr 37, poz. 195, z 1987 r. Nr 25, poz. 143, z 1988 r. 
Nr 25, poz. 179 i z 1989 r. Nr 43, poz. 239) § 26 otrzymuje 
brzmien ie: 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 
1990 r. 

M inister Sprawiedliwości: A. Bentkowski 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale 
Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 00-979 Warszawa P-1. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, 
ul. Powsińska 69/11, 00-979 Warszawa, P-1 , niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 
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