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Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą 
z dnia 31 grudnia 1989 r. (poz. 5) 

i Lp. Symbol Nomenklatu.ry towarowej Nazwa surowca materiału Jednostka i Kontyngent 
[-.-0 -,- ---~~--------. 0-- .~_.~ ____ . __ .~o ____ . _______ o_ ... _ .. _ .-------J--.-.-.. ---.---.-.,---.------
~__ __ _ _~~dlu zagr~~!_~_~~eg~.__ _ _____ . ______________ ._____ ' __________________ ~~~_ry: . ___ + ______ _ 
i 1 011 , 012, 013 Węgiel kamienny i brykiety II tys. ton 15.000,0 

2 0211 Koks i półkoks tys. ton 3.450,0 
3 1814 Papier tys. ton 189,1 
4 0414-1 Złom stalowy tys. ton 250,0 
5 I Wyroby hutnicze, w tym: 

045 (bez 0451 -3) wyroby walcowane na gorąco tys. ton 1.970,0 
046 I rury stalowe tys. km 12,3 
0471 blachy stalowe walcowane na zimno tys. ton 13,0 
0472-1 blachy ocynkowane tys. ton 50,0 

6 0531-11,0551-15 Miedź tys. ton 211,0 
7 0531 -12, 0533, 0563, 0589-4, Cynk i wyroby z cynku tona 16.360,0 

8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

0533-2 
0531-41 
1211-2 
1222-551, -552, -553 
1222-611 

1312 do 1318 
1371 -1 
1422 
171 , 431 
1815 

Srebro 
Siarka 
Soda surowa i bikarbonat surowy 
Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna w prze
liczeniu na 100%) 
Wyroby lakierowe płynne 
Opony do samochodów osobowych I 
Cement I 
Tarcica i półfabrykaty tarte, drewno 
Tektura I 
Tkaniny i dzianiny: I 

1917,2031,2062-001,2064-001 tkaniny i dzianiny bawełniane i bawełnopodobne I 
1927,2032,2062-002,2064-002 tkaniny i dzianiny wełniane i wełnopodobne I 

18 2311-1 , 2312-1, 2313-1, -2, -3, Mięso, drób i przetwory z mięsa i drobiu I 
!1 -4, -5,2314-1, -2, -3,2315-1, -2, I 

2316-1, -2, -3, -4, -5, -9, 2321-5, I I 
-6,2332-2, -3, -4, -5, -9,2339-1, I I 
-3, -4, 4213-11, -12, -13, -14, i 
-21, -31, -32, -41 I 

tona 
tys. ton 
tys. ton 

tys. ton 
mln. I 
tys. szt. 
tys. ton 
tys. m2 

tys. ton 

tys. mb 
tys. mb 
tys. ton 

470,0 
3.658,1 

348,3 

60,0 
57,0 

1.073,0 
1.000,0 

700,0 
10,2 

80.000,0 
21.000,0 

19 2358-2 Masło I tys. ton 0,4 
20 I 2491 Tłuszcze roślinne jadalne ! tys. ton , 25,0 

~i J ~j~~-21 I ~~~~~ w pros~~~ peł~~ ______ . __________ ____ j_Jf_~: . ~~~ __ L ___ ];_~ J 
*J Kontyngent: na I półrocze 1990 r. - 100 tys. ton, 

na II półrocze 1990 r. - 100 tys. ton. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 31 grudnia 1989 r. 

w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia 
na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej. 

Na podstawie art. 10 i art. 14 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy 
z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 
445) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wolny od cła i od pozwolenia wymaganego zgodnie 
z art. 7 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. 
Nr 75, poz. 445), zwanej dalej "ustawą", jest przywóz: 
1) przez podróżnego zamieszkałego za granicą rzeczy oso

bistego użytku, o których mowa wart. 14 ust. 1 pkt 
1 ustawy, w ramach następujących norm ilościowych: 

a) 1 lornetka, 1 przenośny instrument muzyczny, 1 prze
nośna maszyna do pisania, 

b) 2 aparaty fotograficzne oraz 1 wąskotaśmowy aparat 
filmowy wraz z odpowiednim osprzętem i uzasad
nioną ilością klisz lub taśm filmowych, 

c) po 1 sztuce następujących przenośnych urządzeń 
elektronicznych: komputer osobisty, magnetowid, 
wideokamera, gramofon, magnetofon, odtwa
rzacz, radioodbiornik, telewizor, zestaw łączący kil-
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ka 6pośród powyższych urządzeń, wraz z odpowied
nim osprzętem oraz dyskietkami, kasetami magneto
widowymi, płytami gramofonowymi, taśmami ma
gnetowidowymi, dyskami dźwiękowymi lub wizyj
nymi do przywożonych urządzeń elektronicznych, w 
ilości do 10 sztuk każdego rodzaju, 

d) odzież futrzana i skórzana - po 1 sztuce każdego 
rodzaju , 

e) 1 przyczepa kempingowa albo bagażowa, 

f) sprzęt sportowy, a w szczególności : deska wind
surfingowa, łódź lub kajak o długości do 5,5 m, 
rower bez silnika, namiot - po 1 sztuce każdego ro
dzaju, a także para nart, 2 rakiety tenisowe, 

g) 2 sztuki broni myśliwskiej lub sportowej oraz 1 sztu
ka broni palnej krótkiej lub 1 sztuka broni gazowej, 
po przedstawieniu określonego w przepisach odręb
nych pozwolenia na ich posiadanie, oraz 100 sztuk 
nabojów do każdej sztuki przywożonej broni , 

h) wyroby użytkowe ze złota, platyny, kamieni szla 
chetnych i pereł prawdziwych o zwykłej dla nich 
masie, jeżeli łączna ich masa nie przekracza 50 g, 

2) przez podróżnego zamieszkałego w kraju rzeczy osobis
tego użytku , o których mowa wart. 14 ust. 1 pkt 
1 ustawy, w ramach norm ilościowych określonych 

w pkt 1 lit. a), b), d), f) , g) oraz h), a także po jednej 
sztuce następujących przenośnych urządzeń elektroni
cznych: gramofon, magnetofon, odtwarzacz, radiood
biornik albo zestaw łączący kilka spośród powyższych 
urządzeń, 

3) środków spożywczych, o których mowa wart. 14 ust. 
1 pkt 2 ustawy, w ramach następujących norm iloś

ciowych : 

a) mięso , ryby, drób i przetwory z nich - do 2 kg 
łączn ie , 

b) tłuszcze zwi erzęce i roślinne - do 1 kg łącznie, 

c) przetwory mleczarskie - do 1 kg łącznie, 

d) czekolada i wyroby czekoladowe - do 1 kg łącznie, 

e) kawa naturalna - do 200 g, 

4) wyrobów spirytusowych, winiarskich i tytoniowych, 
o których mowa wart. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy, w ramach 
następujących norm ilościowych : 

a) wyroby spirytusowe - do 1 l, 

b) wyroby winiarskie - do 2 l, 

c) piwo - d05 l, 

d) wyroby tytoniowe - do 250 sztuk papierosów lub 
do 50 sztuk cygar albo do 250 g tytoniu, 

5) rzeczy zwyczajowo traktowanych jako upominki, o któ -
. rych mowa wart. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy, w ramach · 
normy wartościowej do wysokości równowartości 200 
dolarów USA według kursu ogłoszonego przez Narodo
wy Bank Polski, obowiązującego w dniu ich zgłoszenia 
do odprawy celnej. 

6) rzeczy stanow iących mienie podróżnego przebywające
go czasowo odpowiednio, za granicą albo w kraju, 
o których mowa wart. 14 ust. 1 pkt 6 ustawy, z za 
chowaniem następujących norm ilościowych : 

Poz. 6 

a) wyroby użytkowe ze złota, platyny, kamieni szla
chetnych i pereł prawdziwych o zwykłej dla nich 
masie - do łącznej masy 100 g, 

b) wyroby ze srebra: 
- stołowe oraz przedmioty domowego użytku - do 

łącznej masy 2 kg, 
- biżuteria - do 0,5 kg, 

c) wyroby ze szkła kryształowego - do 5 kg, 

d) 1 pianino albo fortepian, 

e) sprzęt elektroniczny powszechnego użytku - po 
1 sztuce każdego urządzenia oraz para kolumn głoś
nikowych, 

f) 1 pojazd samochodowy, 

g) wyroby spirytusowe - do 10 l, 

h) wyroby winiarskie - do 20 l, 

i) piwo - do 30 l, 

i) wyroby tytoniowe - do 2500 sztuk papierosów lub 
do 500 sztuk cygar albo do 2,5 kg tytoniu, 

7) wyrobów spirytusowych i winiarskich, o których mowa 
wart. 14 ust. 1 pkt 17 lit. b) ustawy, w ramach 
następujących norm ilościowych : 

a) wyroby spirytusowe - do 10 l, 

b) wyroby winiarskie - do 20 l, 

c) piwo - do 30 I. 

§ 2. Okres objęcia zwolnieniem od cła rzeczy, o których 
mowa: 

1) wart. 14 ust. 1 pkt 6 ustawy - ustala się na 6 miesięcy 
od dnia zakończenia zatrudnienia, studiów, działalności 
naukowo-badawczej lub leczenia, określonego w doku
mencie stwierdzającym zatrudnienie, studia, działalność 
naukowo-badawczą lub leczenie, odpowiedn io za gra
nicą albo w kraju, 

2) wart. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy - ustala się na 12 mies i ęcy 

od dnia uzyskania prawa stałego zamieszkania, od
powiednio za granicą albo w kraju, 

§ 3. 1. Wprowacł2'a się ryczałtową stawkę celną w wy
sokości 10% ł1cz n-:-; Nartości celnej na rzeczy zwyczajowo 
traktowane jako upominki, których ilość i rodzaj nie wskazują 
na przeznaczenie handlowe, a łączna wartość wynosi od 201 
do 500 dolarów USA według kursu, o którym mowa w § 1 
pkt 5. 

2. Ryczałtowa stawka celna, o której mowa w ust. 1, nie 
ma zastosowania do pojazdów samochodowych przywożo
nych w stanie kompletnym lub rozmontowanym oraz rzeczy, 
których jednostkowa wartość przekracza równowartość 200 
dolarów USA według kursu , o którym mowa w § 1 pkt 5. 

3. Ryczałtowych stawek celnych, o których mowa 
w ust. 1, nie stosuje się w przypadku, gdy wysokość cła 

wymierzonego według stawki ryczałtowej przewyższa wyso
kość cła wymierzonego według stawek celnych określonych 
przez Radę Ministrów na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz 
nia 1990 r. 

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą : 

M. Święcicki 




