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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 31 grudnia 1989 r. 

w sprawie określenia spraw, w których pozwolenia na przywóz i wywóz będą wydawały organy celne. 

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, 
co następuje : 

§ 1. Organy celne będą wydawały pozwolenia na przy
wóz i wywóz towarów objętych czasowymi ograniczeniami 
obrotu towarowego z zagranicą, ustanowionymi na pod-
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stawie art. 9 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne 
(Dz. U. Nr 75, poz. 445), podmiotom nie będącym pod
miotami gospodarczymi. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn iem 1 stycz
nia 1990 r. 

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagran icą: M. $więcicki 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 31 grudnia 1989 r. 

w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń 
na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą. 

Na podstawie art. 58 i art. 70 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 
grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których 
mowa wart. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. 
- Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) , zwanej dalej 
" ustawą", będzie dokonywane na podstawie wniosku pod 
miotu realizującego obrót towarowy z zagranicą o udziele,',ie 
pozwolenia na wywóz lub pozwolenia na przywóz towaru 
objętego kontyngentem, z uwzględnieniem następujących 
kryteriów: 

1) dotychczasowej pozycji podmiotu na głównych rynkach 
zbytu danego towaru, wyrażającej się w szczególności 
wiel kością sprzedaży, udziału w eksporcie z Polski 
i udziału w imporcie do danego kraju tego towaru, 

2) poziomu cen uzyskiwanych dotychczas w eksporcie lub 
w imporcie danego towaru, 

3) przewidywanej dewizowej efektywności sprzedaży lub 
zakupu, 

4 ) kolej ności złożenia wniosków. 

2. Jeżeli dane zawarte we wnioskach podmiotów ubie
gających się o udżielenie pozwolenia na wywóz towaru 
objętego kontyngentem spełniać będą w równym stopniu 
kryteria wymienione w ust. 1, pierwszeństwo uzyskania 
pozwolenia przysług iwać będzie wnioskodawcy będącemu 
producentem towarów przeznaczonych ńa eksport. 

3. Do wn iosku powinna być dołączona informacja, 
o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

4. Rozdysponowanie kontyngentów ustanowionych na 
rok następuje do dnia 15 grudnia, na podstawie wniosków 
złożonych do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na 
który ustanowiono kontyngent. 

5. Rozdysponowanie kontyngentów na okresy półrocz 

ne następuje : 

1) kontyngentu na pierwsze półrocze-do dnia 15 grudnia 
na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 listopada 
roku poprzedzającego, 

2) kontyngentu na drugie półrocze - do dnia 15 czerwca 
na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 maja . 

§ 2. 1. Ewidencja udzielonych pozwoleń na wywóz 
i pozwoleń na przywóz towarów prowadzona będzie na 
podstawie informacji i danych przedstawionych przez pod 
mioty we wnioskach o udzielenie pozwolenia, z wykorzys
taniem magnetycznych nośników informacji . 

2. Ewidencję prowadzi się w Ministerstwie Współpracy 
Gospodarczej z Zagranicą oraz w urzędach celnych. 

§ 3. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz lub 
pozwolenia na przywóz towarów składa się w formie maszy
nopisu . 

2. Organ udzielający pozwolenia może żądać przed 
łożenia kontraktu dotyczącego towaru , którego przywóz lub 
wywóz jest przedmiotem wniosku . 

3. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz lub 
pozwolenia na przywóz towaru zawiera załącznik do roz
porządzenia. 

§ 4. 1. Za wydanie pozwolenia na wywóz i pozwolenia 
na przywóz towaru pobierana jest opłata w wysokości 

pięćdziesięciu tysięcy złotych . 

2. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się 
za wydanie pozwolenia na wywóz lub pozwolenia na 
przywóz towarów objętych czasowym ograniczeniem wy
wozu lub przywozu, ustanowionym na podstawie art. 9 
ustawy, podmiotowi nie będącemu podmiotem gospodar
czym. 

§ 5. 1. Ustala s ię termin składan i a wn iosków o rozdys
ponowanie kontyngentów ustalonych na 1990 r. i pierwszą 
połowę 1990 r. na dzień 31 stycznia 1990 r. 

2. Rozdysponowanie kontyngentów na podstawie 
wniosków, o których mowa w ust. 1, nastąpi do dnia 10 
lutego 1990 r. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życ ie z dniem 1 stycz
nia 1990 r. 

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą : 
M. $więcicki 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą 
z dnia 31 grudnia 1989 r. (poz. 8) 

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA NA WYWÓZ/ PRZYWÓZ TOWARU *) 

Eksporter/ importer') *) 

identyfikator REGON " 

Kraj przeznaczenia/ pochodzenia *) 

nazwa 

Forma zapłaty 3) 

nazwa kod waluty" 

Towar 5) 

kod NTHZ/ HS nazwa jednostka miary 6) 

ilość cena jednostkowa 71 wartość w walucie ') termin dostawy 

Wnioskowany termin ważności 9) .. ...... ... ..................... .... ... . ........................................... .. 

*) Niepotrzebne skreślić 

Objaśnienia: 

1) Dokładne oznaczenie podmiotu dokonującego obrotu towaro
wego z zagranicą . 

2) Identyfikator REGON, uzyskany we właściwym organie statystyki 
państwowej. 

3) Forma zapłaty, np. gotówka, kredyt. 

.) Kod waluty zgodnie z poniższym wykazem: 

101 ruble transferowe: Związek Socjalistycznych Republik Ra 
dzieckich, Bułgaria, Czechosłowacja, Mongolia, Rumunia, 
Węgry, Niemiecka Republika Demokratyczna, Wietnam, 
Kuba 
ruble clearingowe: 

315 Albania 
317 Kampucza 
319 Koreańska Republika Ludowo- Demokratyczna 
322 Laos 
724 drachmy greckie 
770 dinary Kuwejtu 
779 escudo portugalskie 
780 marki fińskie 
781 dolary australijskie 
782 funty irlandzkie 
784 jeny japońskie 
785 pesety hiszpańskie 
786 szylingi austriackie 
787 dolary USA 
788 dolary kanadyjskie 
789 funty szterlingi 
790 franki luksemburskie 
791 franki belgijskie 
792 korony duńskie 
793 franki francuskie 
794 floreny holenderskie 
795 marki RFN 
796 korony norweskie 
797 franki szwajcarskie 
798 korony szwedzkie 
799 liry włoskie 

o) Kod i nazwa towaru według obowiązującej Nomenklatury towa
rowej handlu zagranicznego (NTHZ). Towar należy oznaczyć 
według ostatecznego stopnia podzialu symbolem 4-, 5- , 6- lub 
7-cyfrowym. J eżeli dla oznaczen ia danego towaru w NTHZ 
podany jest kod 5-cyfrowy, należy ten towar oznaczyć symbolem 
5-cyfrow ym. J eże li towar jes: oznaczony według da lszego stopnia 
szczegółOWOŚCI, symbolem 7-cyfrowym, nie na leży używać ozna 
czeń 5- lub 6-cytrowych. V obrębie 7-cyfrowego symbolu NTHZ 

nie należy stosować myślników. We wniosku może występować 
więcej niż jeden towar. Od czasu wprowadzenia Zharmonizowa
nego Systemu należy nazwę towaru oraz symbol podawać według 
tego systemu. 

.) Jednostka miary zgodnie z poniższym wykazem: 
020 sztuka 
023 tysiąc sztuk 
024 milion sztuk 
026 para 
027 tysiąc par 
030 gram 
033 kilogram 
034 tona 
035 tysiąc ton 
060 metr sześcienny (1000 litrów) 
061 tysiąc metrów sześciennych 
066 litr 
069 hektolitr (100 I) 
070 kilowat 
071 megawat 
072 kilowatogodzina 
073 megawatogodzina (, uOO kWh) 
076 megavoltoamper 
080 gigadżul 
304 tona przeliczeniowej masy produktu o "n" -procentowej 

zawartości czystego składnika 
305 tysiąc ton przeliczeniowej masy produktu o " n" -procentowej 

zawartości czystego składnika 
321 tona przeliczeniowej masy skór surowych, tzw. wagi mok-

rosolnej 
319 tona przeliczeniowej masy skór surowych (wagi zielonej) 
331 tona rejestrowa pojemności statku (2 .8317 tm 3

) brutto 
155 tysiąc jednostek tłuszczowych w nasionach oleistych 
167 gross (12 tuzinów - 144 szt.) 
1 70 komplet. 

7) Należy podać cenę jednostkową towaru odpowiadającą jednostce 
miary użytej we wniosku (np. za 1 tonę, za 1000 sztuk) . Od ceny 
należy odliczyć - jeżeli są w niej ujęte - koszty transportu 
towaru , w tym rozładunku, opłat portowych i innych opłat 
związanyc h z transportem, a także koszty ubezpieczenia towaru . 
W eksporcie cena powinna być sprowadzona do bazy tob port 
polski lub franco gra nica polska, w imporcie - do bazy tob port 
w kraju zakupu lub franco granica kraju zakupu. 

.) Wartość towaru wyrażona w walucie, w której ma nastąpić 
płatność. 

9) Naieży podać datę ważności pozwolenia zgodn ie z terminem 
ostatniej dostawy. 
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Prenumeratę na rok następny przyjmuje się do dnia 31 października .. 00 abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tym 
terminie, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem i spowoduje dodatkowe koszty. Wpłata 
powinna być dokonana "przelewem - zamówieniem" lub trzyodcinkowym przekazem na konto Wydziału Wydawnictw Urzędu 
Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim, Oddział Okręgowy Warszawa nr 1052-3157-139.11. Rachunków za 
prenumeratę nie wystawia się, prenumerata jest realizowana na podstawie przedpłat . Druki "przelewów 
- zamówień" lub przekazów mogą zostać wysłane zainteresowanym po uprzednim zgloszeniu zapotrzebowania pisemnie lub 
telefonicznie do Wydzialu Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. Na dowodzie wpłaty należy podać pełną nazwę instytucji 
(nazwisko i imię) i adres z numerem kodu pocztowego oraz liczbę zamawianych egzemplarzy. Wszelkich informacji 
o prenumeracie udziela Wydzial Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora POlskiego można nabywać za gotówkę w Warszawie: 

- w punkcie sprzedaży Wydawnictw Akcydensowych, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61 -73) - egzemplarze 
bieżące oraz z lat 1956-1989, 

- w księgarniach : Powszechnego Domu Książki "Uniwersus", ul. 8elwederska 20/22 (tel 41-40-05) ; im. Stefana 
Żeromskiego, al. Gen. K. $wierczewskiego 119/123 (tel. 20 -46 -28); Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. 
Żurawia 1(3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21 -44-05) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1989; 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z ostatnich 2 lat: 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w w urzędach wojewódzkich w : Białej Podlaskiej, Białymstoku , Bielsku- Białej , 
Bydgoszczy, Kielcach, Krośnie, Lesznie. Opolu, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku , Przemyślu, Radomiu, 
Sieradzu, Skierniewicach, Suwałkach . Tarnobrzegu, Wlocławku , Wroclaw iu oraz w Urzędach Miast Krakowa i Łodzi; 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Bytomiu, Częstochowie, 
Elblągu. Gdańsku, Gdyni. Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koninie, 
Koszalinie, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu , Olsztynie, Opolu, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu , 
Radomiu, Rzeszowie, Słupsku , Szczecinie, Tarnowie, Toruniu, Wałbrzychu z siedzibą w $widnicy, Wrocławiu . Zamościu 
i Zielonej Górze. 

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-I. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia , poszczególnych numerów zglaszać należy na piśmie do Wydzialu Wydawnictw Urzędu 
Rady Ministrów, ul. Powsińska 69(71, 00-979 Warszawa, P-I, niezwłocznie po otrzymaniu następnego kołejnego 

numeru. 
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