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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie szczegółowych zasad. zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele 
rolnicze. 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. 
o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów ban
kowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Ze środków budżetu państwa mogą być udzielane 
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, zwane 
dalej "dopłatami", na: 

1) zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin 
oraz pasz, 

2) zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rze
paku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych 
i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, 
buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziem
niaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału 
szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień , 

3) zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, 
kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, 
kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport. 

4) zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych, 

5) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji 
żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie 
gospodarstw rolnych do tej produkcji , 

6) zakup paliwa na cele rolnicze, 

7) skup od producentów krajowych oraz przechowywanie 
krajowego materiału siewnego: zbóż, rzepaku, kukury
dzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnona
siennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków 
cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka oraz 
nasion warzyw, 

8) skup od producentów krajowych i przechowywanie 
krajowych: zbóż, rzepaku, buraków cukrowych i cukru, 
ziemniaków, skrobi ziemniaczanych naturalnych i prze
tworzonych, suszów ziemniaczanych, klejów ziemnia
czanych krochmalowych i dekstrynowych, ziół i suszu 
ziół, owoców, warzyw, półproduktów i przetworów 
z owoców i warzyw, słomy i włókien łykowych oraz 
nasion lnu, cykorii korzeniowej i suszu cykorii, gorczycy, 
z wyłączeniem wyrobów alkoholowych i surowców do 
produkcji wyrobów alkoholowych, 

9) przechowywanie lub zakup i przechowywanie sezono
wych nadwyżek mleka w proszku, masła, serów twar
dych, półtusz wieprzowych i miodu - pochodzących 
z krajowej produkcji. 

§ 2. 1. Dopłaty na cele, o których mowa w § 1 pkt 1- 6, 
są udzielane do kredytów zaciąganych przez krajowe pod
mioty gospodarcze prowadzące produkcję rolniczą. 

2. Dopłaty na cele, o których mowa w § 1 pkt 7, są 
udzielane do kredytów zaciąganych przez krajowe podmioty 
gospodarcze prowadzące przechowalnictwo i skup, które: 

1) posiadają uprawnienia do reprodukcji lub obrotu nasio
nami i sadzeniakami ziemniaka oraz 

2) wykonują prace związane z technologicznym przygoto
waniem nasion i sadzeniaków. 

3. Dopłaty na cele, o których mowa w § 1 pkt 8, są 
udzielane do kredytów zaciąganych przez krajowe podmioty 
gospodarcze: 

1) prowadzące przetwórstwo spożywcze i farmaceutyczne 
skupowanych od producentów krajowych produktów 
rolnych oraz przetwórstwo włókien łykowych albo 

2) prowadzące działalność w zakresie przechowalnictwa 
skupowanych od producentów krajowych produktów 
rolnych na cele krajowego przetwórstwa spożywczego 
lub farmaceutycznego oraz na zaopatrzenie rynku krajo
wego, mające w odniesieniu do zbóż i rzepaku magazy
ny atestowane przez Państwową Inspekcję Skupu 
i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. 

4. Dopłaty na cele, o których mowa w § 1 pkt 9, są 
udzielane po zasięgnięciu opinii Agencji Rynku Rolnego. 

5. W wypadku gdy podmiot gospodarczy spełnia jeden 
z warunków, o których mowa w ust. 3, a nie posiada 
wystarczających własnych możliwości skupowych, prze
twórczych lub przechowalniczych na potrzeby realizacji 
prowadzonej działalności gospodarczej, może zlecić wyko
nanie tych czynnośc i innym podmiotom gospodarczym, 
które takie możliwości posiadają. Z dopłaty może korzystać 
tylko podmiot zlecający. 

6. Podmioty gospodarcze, o których mowa w ust. 2 i 3, 
mogą korzystać z dopłat na cele, o których mowa w § 1 pkt 7 
i 8, pod warunkiem: 

1) stosowania w skupie produktów rolnych, dla których 
określona jest przez Radę Ministrów cena minimalna, 
cen nie niższych od tej ceny, 

2) dokonania zapłaty kwot należnych dostawcom w ter
minach określonych w zawartych umowach z dostaw
cami lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
przyjęcia produktu od dostawcy. 

§ 3. 1. Dopłaty, o których mowa w § 1, są udzielane do 
kredytów o oprocentowaniu w stosunku rocznym dla kredy
tobiorcy: 

1) w wysokości 0.40 stopy oprocentowania kredytu redys
kontowego i nie mniejszej niż 4% na cele, o których 
mowa w § 1 pkt 1- 6, 

2) w wysokości 0,70 stopy oprocentowania kredytu redys
kontowego i nie mniejszej niż 7% na cele, o których 
mowa w § 1 pkt 7- 9. 

2. Dopłaty są udzielane na cele, o których mowa: 

1) w § 1 pkt 1-6 i 8, za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, 

2) w § 1 pkt 7 i 9, za okres nie dłuższy niż 9 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy kredytowej . 

3. Dopłaty na cele, o których mowa w § 1 pkt 7-9, są 
udzielane pod warunkiem, że termin spłaty kredytu nie 
przekracza dnia 30 września roku następnego. 

§ 4. Wysokość kredytów objętych dopłatami na cele, 
o których mowa w § 1 pkt 1-6, nie może przekroczyć łącznie 
równowartośc i 6 q żyta na 1 ha użytków rolnych, według cen 
przyjętych do naliczenia podatku rolnego w roku, w którym 
zawarto umowy kredytowe. 

§ 5. 1. Dopłaty na cele, o których mowa w § 1 pkt 1-6, 
mogą być udzielane po spełnieniu następujących warunków: 

1) udokumentowania, w terminie 2 miesięcy od dnia po
brania z banku środków finansowych, fakturami VAT, 
rachunkami uproszczonymi, a w odniesieniu do zaku -
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p6w, o których mowa w § 1 pkt 2-4, innymi dowodami 
kupna-sprzedaży, wykorzystania co najmniej 80% war
tości kredytu na zakupy dokonywane po dniu zawarcia 
umowy kredytowej lub w okresie 2 miesięcy przed 
dniem jej zawarcia, 

2) przedstawienia nakazu płatniczego podatku rolnego 
określającego wielkość użytków rolnych w gospodarst
wie lub zaświadczenia z urzędu gminy właściwego do 
pobierania podatku rolnego, dokumentującego wiel
kość użytków rolnych w gospodarstwie, oraz złożenia 
oświadczenia przez kredytobiorcę, że użytki rolne wy
mienione w nakazie lub zaświadczeniu nie zostały i nie 
będą wydzierżawione w okresie, za który będzie udzielo
na dopłata, 

3) przedstawienia umowy dz ierżawy co najmniej na okres 
10 miesięcy, w tym 8 miesięcy w okresie, za który będzie 
udzielona dopłata w wypadku dzierżawy gruntu, 
a w wypadku użytkowania gruntu z nie uregulowanym 
stanem własności - odpowiedniego zaświadczenia 
z urzędu gminy, 

4) złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę o wysokości 
zaciągniętych w innych bankach kredytów objętych 
dopłatami na cele, o których mowa w § 1 pkt 1-6. 

2. Dopłaty na cele, o których mowa w § 1 pkt 5, są 
udzielane krajowym podmiotom gospodarczym prowadzą
cym produkcję rolniczą i posiadającym atesty lub zaświad
czenia o stosowaniu ekologicznych metod produkcji , wyda
ne przez Stowarzyszenie Producentów Zywności Metodami 
Ekologicznymi EKOLAND. 

§ 6. 1. Dopłaty na: 

1) skup produktów rolnych wymienionych w § 1 pkt 7 
i 8 lub zakup produktów wymienionych w § 1 pkt 9, 

2) przechowywanie produktów, o których mowa w pkt 1, 

są stosowane do kredytów, których wysokość ustalana jest 
na podstawie cen nabycia w rozumieniu przepisów 
o rachunkowości, a w odniesieniu do pkt 2, także 

według średnich miesięcznych stanów zapasów w okresie 
kredytowania . 

2. Dopłaty na przechowywanie: 

1) wytworzonych przez kredytobiorcę produktów i pół
produktów, o których mowa w § 1 pkt 8, 

2) wytworzonych przez kredytobiorcę produktów, o któ-
rych mowa w § 1 pkt 9, 

są stosowane do kredytów, których wysokość ustalana jest 
na podstawie kosztów wytworzen ia w rozumieniu przepi
sów o rachunkowości oraz średnich miesięcznych stanów 
zapasów w okresie kredytowania . 

§ 7. 1. Czynności związane z dokonywaniem dopłat na 
cele, o których mowa w § 1, Minister Rolnictwa i Gospodarki 
Zywnościowej powierzy, w drodze umowy, Agencji Restruk
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją" . 

2. Środki na dopłaty, o których mowa w ust. 1, są 
przekazywanę Agencji z budżetu Ministerstwa Rolnictwa 
i Gospodarki Zywnościowej na podstawie składanego kwar
talnie zapotrzebowania . 

3. Wnioski o objęte dopłatami kredyty na cele, o których 
mowa w § 1, są składane przez krajowe podmioty gospodar
cze w bankach, które będą zawierały z Agencją umowy 
w sprawie dopłat na cele rolnicze. 

4. W umowach Agencji z bankami ustalone zostaną 
w szczególności : 

1) limity dopłat. 

2) terminy przesyłania informacji o udzielonych kredytach 
w ramach limitów dopłat, o których mowa w pkt 1, 

3) sposób przekazywania i rozliczania dopłat między Agen
cją a bankami. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 marca 
1995 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 

93 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 23 lutego 1995 r. 

w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie. 

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 
października 1994 r. o podatku od sprzedaży akcji w publicz
nym obrocie (Dz. U. Nr 123, poz. 602) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od sprzedaży akcji w publicz
nym obrocie, dokonywaną w okresie od dnia wejścia w życie 

rozporządzenia do dnia 30 czerwca 1995 r., sprzedaż akcji 
w publicznym obrocie wtórnym. 

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

Minister Finansów: G. W. K%dko 

94 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 8 lutego 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania 
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

Na podstawie art. 5 ust. 6 w związku z art. 21 a ustawy 1) po § 1 dodaje się § 1 a w brzmieniu : 
z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń § 1 a. Podstawę naliczania odpisu, o którym mowa 
socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368 i Nr 90, " wart. 5 ust. 1 ustawy, w rolniczych spółdziel-
poz. 419) zarządza się, co następuje : niach produkcyjnych i innych spółdzielniach 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjal
nej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania 
przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 
168) wprowadza się następujące zmiany: 

zajmujących się produkcją rolną stanowi liczba 
członków spółdzielni według stanu na dzień 
naliczenia Funduszu . skorygowana zgodnie ze 
stanem w dniu 31 grudnia danego roku do 
faktycznej liczby członków zarejestrowanych 
w spółdzielni ."; 




