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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. (poz. 356)

TABELA
MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO 

Kategoria zaszeregowania Kwota w z∏otych

1 2

I 750—1 910

II 760—1 920 

III 770—1 940 

IV 780—1 980 

V 790—1 020 

VI 800—1 060 

VII 810—1 110 

VIII 820—1 170 

IX 840—1 250 

X 870—1 320 

XI 900—1 400 

XII 920—1 480 

XIII 940—1 600 

XIV 960—1 700 

XV 990—1 810 

XVI 1 020—1 940 

XVII 1 050—2 070 

XVIII 1 080—2 200 

XIX 1 110—2 370 

XX 1 180—2 520 

XXI 1 290—2 680 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 21 lutego 2005 r.

w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” w zakresie operacji „Przekwalifikowanie zawodowe 

rybaków lub podj´cie przez nich oko∏orybackiej dzia∏alnoÊci gospodarczej”

Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór umowy o dofinansowanie
projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyj-
nego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”
w zakresie dzia∏ania „Dzia∏ania spo∏eczno-ekonomicz-
ne” — operacji „Przekwalifikowanie zawodowe ryba-

ków lub podj´cie przez nich oko∏orybackiej dzia∏alno-
Êci gospodarczej”, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. J. J. Pilarczyk



Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2005 r. (poz. 357)

WZÓR

UMOWA Nr ....................
O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

zawarta w dniu ............................................... 200... r. w ................................................................................ mi´dzy:

Agencjà Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z siedzibà w Warszawie, 
Al. Jana Paw∏a II nr 70, zwanà dalej „Agencjà”, 
reprezentowanà przez:
.........................................................................................................................................................................................,
dzia∏ajàcego na podstawie pe∏nomocnictwa z dnia ..................................................................................................
nr .......................................................................................................................................................... Prezesa Agencji,
a
...........................................................................................................................................................................................

(imi´ i nazwisko beneficjenta)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
zamieszka∏ym(-à)
...........................................................................................................................................................................................

(miejsce zamieszkania i adres beneficjenta)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
NIP  ...................................................................................................................................................................................
PESEL1), 2) ........................................................................................................................................................................,
legitymujàcym(-à) si´1) ..................................................................................................................................................,

(nazwa, seria i numer dokumentu to˝samoÊci)
zwanym(-à) dalej „beneficjentem”,
reprezentowanym przez:1)

...........................................................................................................................................................................................
(imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres/nazwa, siedziba i adres podmiotu reprezentujàcego beneficjenta)

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

§ 1

U˝yte w umowie okreÊlenia oznaczajà:

1) Program — Sektorowy Program Operacyjny „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”, stanowiàcy
za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sekto-
rowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 197, poz. 2027);

2) Uzupe∏nienie Programu — Uzupe∏nienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwór-
stwo ryb 2004—2006”, stanowiàce za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
7 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i prze-
twórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2116);

3) pomoc finansowa — zwrot cz´Êci lub ca∏oÊci kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na
realizacj´ projektu; 

4) projekt — przedsi´wzi´cie realizowane w ramach operacji „Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub
podj´cie przez nich oko∏orybackiej dzia∏alnoÊci gospodarczej”; 

5) oddzia∏ regionalny — oddzia∏ regionalny Agencji w∏aÊciwy dla portu macierzystego statku rybackiego;

6) kosztorys wykonawczy — dokument sporzàdzony przez beneficjenta wed∏ug instrukcji opracowanej przez
Agencj´, okreÊlajàcy wartoÊç wykonanych robót budowlanych oraz prac konstrukcyjnych wykazanych
w kosztorysie inwestorskim, których wykonanie zosta∏o potwierdzone w protokole odbioru.
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§ 2

Umowa okreÊla prawa i obowiàzki stron wynikajàce z udzielenia przez Agencj´ na rzecz beneficjenta pomo-
cy finansowej w ramach Programu i Uzupe∏nienia Programu w zakresie:

1) priorytetu „Inne dzia∏ania”;

2) dzia∏ania  „Dzia∏ania spo∏eczno-ekonomiczne”;

3) operacji „Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podj´cie przez nich oko∏orybackiej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej”.

§ 3

1. Agencja udzieli beneficjentowi, na podstawie z∏o˝onego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
nr ..................................... i na warunkach okreÊlonych w niniejszej umowie, pomocy finansowej w wysokoÊci
............................................... z∏
(s∏ownie: .............................................................................................................................................. z∏otych),  w tym: 

1) publiczne Êrodki krajowe ...................................................................................................................................... z∏
(s∏ownie: ..................................................................................................................................................... z∏otych);

2) publiczne Êrodki wspólnotowe ............................................................................................................................. z∏
(s∏ownie: ..................................................................................................................................................... z∏otych).

2. Pomoc finansowa b´dzie udzielona:1)

1) jednorazowo — w wysokoÊci, o której mowa w ust. 1; 

2) w dwóch ratach: 

a) pierwsza rata w wysokoÊci .............................................................................................................................. z∏ 
(s∏ownie: ................................................................................................................................................ z∏otych),
stanowiàca ............% kwoty, o której mowa w ust. 1, 

b) druga rata w wysokoÊci ................................................................................................................................... z∏ 
(s∏ownie: ................................................................................................................................................ z∏otych),
stanowiàca ............% kwoty, o której mowa w ust. 1. 

§ 4

Beneficjent zobowiàzuje si´ do realizacji projektu .................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................,

(numer i tytu∏ projektu)
obj´tego wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu nr ............................................................, do dnia
.................................... 200... r., zgodnie z Programem, Uzupe∏nieniem Programu oraz przepisami dotyczàcymi
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ów-
stwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”.

§ 5

Beneficjent zobowiàzuje si´ do:1)

1) niekorzystania z innej pomocy finansowej ze Êrodków publicznych przy realizacji projektu okreÊlonego
w niniejszej umowie;

2) niepodejmowania pracy w zawodzie rybaka przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencj´ ostatniej
p∏atnoÊci;

3) przechowywania orygina∏ów dokumentów zwiàzanych z realizacjà projektu przez okres 5 lat od dnia doko-
nania przez Agencj´ ostatniej p∏atnoÊci;

4) umo˝liwienia dokonania kontroli dokumentów lub kontroli w miejscu realizacji projektu przez upowa˝nio-
nych przedstawicieli Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej,
urz´dników kontroli skarbowej oraz innych organów kontroli krajowej i Unii Europejskiej, przez okres 5 lat
od dnia dokonania przez Agencj´ ostatniej p∏atnoÊci;

5) przekazywania Agencji: 
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a) og∏oszenia o zamówieniu publicznym udzielanym w ramach realizacji projektu,

b) informacji o wyniku post´powania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu
przed zawarciem umów z wykonawcà,

c) poÊwiadczonych za zgodnoÊç z orygina∏em kopii wszystkich dokumentów dotyczàcych post´powania
o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu oraz umów zawartych z wykonawcà
— niezw∏ocznie po podpisaniu tych umów.

§ 6

Beneficjent sk∏ada w dniu zawarcia umowy pisemne oÊwiadczenie:1)

1) ˝e nie podlega wykluczeniu od otrzymania pomocy finansowej w ramach umowy stosownie do art. 30d
ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên. zm.);

2) ma∏˝onka o wyra˝eniu zgody na zawarcie umowy / beneficjenta o niepozostawaniu w zwiàzku ma∏˝eƒskim/
beneficjenta o ustanowionej rozdzielnoÊci majàtkowej.

§ 7

1. Beneficjent zobowiàzuje si´ z∏o˝yç wniosek o p∏atnoÊç w oddziale regionalnym:1)

1) w przypadku p∏atnoÊci jednorazowej — w terminie do dnia   ............................................................................3);

2) w przypadku p∏atnoÊci udzielanej w ratach:

a) po zakoƒczeniu realizacji pierwszego etapu projektu — w terminie do dnia ..................................................,

b) po zakoƒczeniu realizacji ca∏ego projektu — w terminie do dnia ..................................................................3).

2. Beneficjent zobowiàzuje si´ do∏àczyç do wniosku o p∏atnoÊç:1)

1) zaÊwiadczenie wydane przez pracodawc´, potwierdzajàce, ˝e beneficjent by∏ zatrudniony na statku rybac-
kim w chwili trwa∏ego wycofania tego statku;

2) protokó∏ odbioru potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

3) kosztorys wykonawczy;

4) oÊwiadczenie o kwalifikowalnoÊci podatku od towarów i us∏ug, stanowiàce za∏àcznik do umowy,  w przy-
padku gdy zamierza zaliczyç ten podatek do kosztów kwalifikowalnych, a nie mo˝e go odzyskaç.

§ 8

1. Wyp∏ata pomocy finansowej zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta we
wniosku o p∏atnoÊç, w terminie trzech miesi´cy od dnia z∏o˝enia przez beneficjenta poprawnie wype∏nionego
wniosku o p∏atnoÊç wraz z wymaganymi za∏àcznikami.

2. W przypadku wystàpienia opóênienia w otrzymaniu przez Agencj´ Êrodków finansowych, uniemo˝liwia-
jàcego wyp∏at´ pomocy finansowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, Agencja dokona wyp∏aty pomocy fi-
nansowej niezw∏ocznie po ich otrzymaniu.

3. Je˝eli po zawarciu umowy zostanà ujawnione okolicznoÊci wskazujàce, ˝e beneficjent nie spe∏nia warun-
ków do przyznania pomocy finansowej lub przys∏uguje mu pomoc finansowa w innej wysokoÊci, wyp∏at´ po-
mocy finansowej wstrzymuje si´ do czasu wyjaÊnienia tych okolicznoÊci.

§ 9

1. Pomoc finansowa nie zostanie wyp∏acona beneficjentowi w przypadku:1)

1) niewype∏nienia co najmniej jednego z zobowiàzaƒ, o których mowa w § 4 oraz § 5 pkt 1 i 5, lub

2) niezgodnoÊci ze stanem faktycznym lub prawnym co najmniej jednego z oÊwiadczeƒ, o których mowa
w § 6, lub

Dziennik Ustaw Nr 38 — 2518 — Poz. 357

———————
3) Wskazana data nie mo˝e byç datà póêniejszà ni˝ 30 wrzeÊnia 2008 r.



3) niez∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, lub

4) naruszenia przez beneficjenta przy realizacji projektu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.), lub

5) z∏o˝enia podrobionych, przerobionych, stwierdzajàcych nieprawd´ lub nierzetelnych dokumentów majà-
cych wp∏yw na przyznanie pomocy finansowej, lub

6) je˝eli w wyniku wyjaÊnienia okolicznoÊci, o których mowa w § 8 ust. 3, zosta∏o potwierdzone, ˝e beneficjent
nie spe∏nia warunków do przyznania pomocy finansowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Agencja wypowiada umow´.

§ 10

1. Beneficjent zobowiàzuje si´ do zwrotu pomocy finansowej wraz z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej jak
dla zaleg∏oÊci podatkowych, liczonymi od dnia wyp∏acenia przez Agencj´ pomocy finansowej beneficjentowi,
w przypadku: 

1) niewype∏nienia co najmniej jednego z zobowiàzaƒ, o których mowa w § 5, lub

2) niezgodnoÊci ze stanem faktycznym lub prawnym co najmniej jednego z oÊwiadczeƒ, o których mowa 
w § 6, lub

3) z∏o˝enia podrobionych, przerobionych, stwierdzajàcych nieprawd´ lub nierzetelnych dokumentów majà-
cych wp∏yw na przyznanie pomocy finansowej, lub

4) stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w § 5 pkt 4, niezgodnoÊci mi´dzy z∏o˝o-
nym przez beneficjenta wnioskiem o p∏atnoÊç a zrealizowanym projektem.

2. Beneficjent zobowiàzuje si´ do zwrotu pomocy finansowej — w cz´Êci poniesionego przy realizacji pro-
jektu podatku od towaru i us∏ug, je˝eli zaistniejà przes∏anki umo˝liwiajàce mu odzyskanie tego podatku.1)

3. W przypadku wystàpienia okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1, Agencja wypowiada umow´ i wzywa
beneficjenta do zwrotu kwoty wyp∏aconej pomocy finansowej wraz z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej jak dla
zaleg∏oÊci podatkowych, liczonymi od dnia wyp∏acenia przez Agencj´ pomocy finansowej beneficjentowi do
dnia dokonania zwrotu Êrodków nienale˝nie wyp∏aconych na rachunek Agencji podany w wezwaniu do zap∏a-
ty, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia tego wezwania.

§ 11

Rozwiàzanie umowy nast´puje z dniem dor´czenia wypowiedzenia umowy.

§ 12

1. Prawnym zabezpieczeniem nale˝ytego wykonania przez beneficjenta zobowiàzaƒ okreÊlonych w umowie
jest weksel niezupe∏ny (in blanco) wraz z deklaracjà wekslowà.

2. Deklaracj´ wekslowà, o której mowa w ust. 1, sporzàdza si´ na formularzu przekazanym przez Agencj´
wraz z projektem umowy. 

3. Weksel wraz z deklaracjà wekslowà, o których mowa w ust. 1, sà sk∏adane przez beneficjenta w dniu za-
warcia umowy w oddziale regionalnym i podpisywane w obecnoÊci upowa˝nionego pracownika Agencji.

4. W przypadku nale˝ytego wype∏nienia przez beneficjenta zobowiàzaƒ okreÊlonych w umowie, Agencja
zwraca beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 1, po up∏ywie 5 lat od dnia dokonania przez Agencj´
ostatniej p∏atnoÊci. 

5. Agencja zwraca niezw∏ocznie beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 1, w przypadku:

1) niedokonania wyp∏aty pomocy finansowej;

2) zwrotu przez beneficjenta otrzymanej pomocy finansowej wraz z odsetkami.

§ 13

Beneficjent wyra˝a zgod´ na udost´pnianie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych do
celów zwiàzanych z realizacjà niniejszej umowy.
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§ 14

1. Strony zobowiàzujà si´ do powo∏ywania si´ w prowadzonej przez nie korespondencji, w sprawach doty-
czàcych pomocy finansowej w ramach niniejszej umowy, na numer umowy.

2. Beneficjent jest zobowiàzany do niezw∏ocznego przesy∏ania do oddzia∏u regionalnego pisemnej informa-
cji o zmianie swoich danych osobowych.

3. W przypadku gdy beneficjent nie powiadomi∏ oddzia∏u regionalnego o zmianie swoich danych osobo-
wych, korespondencj´ wysy∏anà przez Agencj´ zgodnie z posiadanymi przez nià danymi strony uznajà za do-
r´czonà.

§ 15

1. Umowa mo˝e zostaç zmieniona na wniosek ka˝dej ze stron.

2. Zmiany umowy wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszà umowà majà w szczególnoÊci zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.);

2) ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z póên. zm.);

3) ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 31, poz. 264);

4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,  z póên. zm.);

5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.); 

6) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206);

7) rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 197, poz. 2027);

8) rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie Uzupe∏nienia Sekto-
rowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2116);

9) rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwór-
stwo ryb 2004—2006” (Dz. U.  Nr 213, poz. 2163);

10) rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu
sprawozdawczoÊci dotyczàcej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego
Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeƒ (Dz. U. Nr 216, poz. 2206);

11) rozporzàdzenia 1260/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzajàcego ogólne przepisy dotyczàce funduszy
strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, z póên. zm.);

12) rozporzàdzenia 1263/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Finansowego Instrumentu Sterowania Rybo-
∏ówstwem (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, z póên. zm.);

13) rozporzàdzenia 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. okreÊlajàcego szczegó∏owe zasady i uzgodnienia dotyczà-
ce pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybo∏ówstwa (Dz. Urz. WE L 337 z 30.12.1999, z póên. zm.).

§ 17

Umowa zosta∏a sporzàdzona w trzech jednobrzmiàcych egzemplarzach, z których jeden otrzymuje benefi-
cjent, a dwa otrzymuje Agencja.

........................................................... ....................................................................
AGENCJA BENEFICJENT
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Za∏àcznik do umowy nr ....... z dnia ..........................................................

.....................................
(miejsce i data)

.................................................................................
(imi´, nazwisko i adres beneficjenta) 

OÂWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOÂCI PODATKU OD TOWARÓW I US¸UG

W zwiàzku z ubieganiem si´ o przyznanie pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyj-
nego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” w zakresie priorytetu „Inne dzia∏ania”, dzia∏ania „Dzia∏a-
nia spo∏eczno-ekonomiczne”, operacji „Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podj´cie przez nich oko∏o-
rybackiej dzia∏alnoÊci gospodarczej”, na realizacj´ projektu .......................................................................................
..........................................................................................................................................................................................,

(numer i tytu∏ projektu)
oÊwiadczam, ˝e realizujàc ten projekt, nie mog´ odzyskaç w ˝aden sposób poniesionego kosztu podatku od to-
warów i us∏ug, którego wysokoÊç zosta∏a uj´ta w kwocie przyznanej pomocy finansowej okreÊlonej w umowie
nr .................. z dnia ..................................................... .

..............................................................
(data i podpis beneficjenta)
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 lutego 2005 r.

w sprawie stawek op∏at za dojazd do miejsca oceny, czynnoÊci zwiàzane z dokonaniem oceny, badania la-
boratoryjne i wydawanie Êwiadectw jakoÊci handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych op∏at

Na podstawie art. 31 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów rol-
no-spo˝ywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ stawki op∏at za:

1) dojazd do miejsca dokonania oceny jakoÊci hand-
lowej artyku∏u rolno-spo˝ywczego — w wysoko-
Êci:

a) 7,80 z∏, je˝eli odleg∏oÊç wynosi do 10 km,

b) 20,00 z∏, je˝eli odleg∏oÊç wynosi powy˝ej 10 km,

c) 59,00 z∏, je˝eli odleg∏oÊç wynosi powy˝ej 50 km,

d) 98,00 z∏, je˝eli odleg∏oÊç wynosi powy˝ej
100 km,

e) 137,00 z∏, je˝eli odleg∏oÊç wynosi powy˝ej
150 km,

f)  157,00 z∏, je˝eli odleg∏oÊç wynosi powy˝ej
200 km;

2) czynnoÊci zwiàzane z dokonaniem oceny jakoÊci
handlowej artyku∏u rolno-spo˝ywczego:

a) pobieranie próbki do badaƒ laboratoryjnych —
w wysokoÊci 23,00 z∏,

b) badanie organoleptyczne dokonane:

— w miejscu oceny jakoÊci handlowej artyku∏u
rolno-spo˝ywczego — w wysokoÊci 17,00 z∏,

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134,
poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223,
poz. 2220 i 2221, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 14, poz. 115.


