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U S TAWA

z dnia 11 stycznia 2001 r.

o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej.

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady regulacji rynku skro-
bi ziemniaczanej oraz formy i zasady wspierania pro-
dukcji i eksportu skrobi ziemniaczanej, zwanej dalej
„skrobià”.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) kontyngent krajowy — maksymalnà iloÊç skrobi
wyra˝onà w tonach, która mo˝e byç wyproduko-

wana w kampanii produkcyjnej w okresie od dnia
1 lipca do dnia 30 czerwca nast´pnego roku,

2) limit produkcyjny — wielkoÊç produkcji skrobi wy-
ra˝onà w tonach, przyznawanà producentowi skro-
bi w ramach kontyngentu krajowego,

3) producent skrobi — przedsi´biorc´, w rozumieniu
przepisów Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej, które-



go przedmiot dzia∏alnoÊci obejmuje produkcj´
skrobi z ziemniaków skrobiowych,

4) plantator ziemniaków skrobiowych:

a) producenta ziemniaków skrobiowych b´dàcego
rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpie-
czeniu spo∏ecznym rolników, i jego nast´pc´
prawnego,

b) producenta ziemniaków skrobiowych, na któ-
rym cià˝y obowiàzek podatkowy w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym,

5) ziemniaki skrobiowe — ziemniaki zawierajàce nie
mniej ni˝ 13% skrobi,

6) skrobia — skrobi´ otrzymanà przez mechaniczne
oddzielenie od innych cz´Êci sk∏adowych ziemnia-
ka, wyp∏ukanie, oczyszczenie, suszenie i odsianie,
przeznaczonà do celów spo˝ywczych i technicz-
nych,

7) produkty skrobiowe — produkty otrzymane w pro-
cesie przetwarzania skrobi,

8) drobne ziemniaki skrobiowe — ziemniaki, które
mogà byç przepuszczone przez kalibrownik
o otworach kwadratowych o boku 25 mm,

9) eksporter — osob´ fizycznà, osob´ prawnà lub jed-
nostk´ organizacyjnà niemajàcà osobowoÊci
prawnej, która dokonuje wywozu za granic´ skrobi
i produktów skrobiowych okreÊlonych w za∏àczni-
ku nr 1 do ustawy,

10) producent zu˝ywajàcy skrobi´ — osob´ fizycznà
lub prawnà stosujàcà skrobi´ i produkty skrobiowe
w celu wytworzenia produktów okreÊlonych w za-
∏àczniku nr 2 do ustawy. 

Art. 3. Regulacja rynku skrobi polega na:

1) ustalaniu kontyngentów krajowych produkcji skrobi,

2) przyznawaniu limitów produkcyjnych w ramach
kontyngentu skrobi,

3) zawieraniu umów o dostaw´ ziemniaków skrobio-
wych w ramach limitów produkcyjnych skrobi.

Art. 4. Produkcja skrobi oraz jej eksport sà wspiera-
ne poprzez zastosowanie:

1) cen minimalnych stosowanych przy zakupie ziem-
niaków w ramach umów o dostaw´ ziemniaków,

2) dop∏at kompensacyjnych dla producenta skrobi,

3) p∏atnoÊci kompensacyjnych dla plantatora ziem-
niaków,

4) dop∏at do eksportu skrobi,

5) dop∏at dla przedsi´biorców zu˝ywajàcych skrobi´
do dalszego przerobu, na cele niespo˝ywcze.

Art. 5. 1. Wprowadza si´ kontyngenty krajowe pro-
dukcji skrobi.

2. WielkoÊç kontyngentu krajowego jest ustalana
co 3 lata w terminie do 30 czerwca roku poprzedzajàce-
go okres 3-letni.

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra do spraw
rynków rolnych, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
wielkoÊç kontyngentu krajowego, majàc na wzgl´dzie
zapotrzebowanie rynku krajowego oraz zdolnoÊci pro-
dukcyjne producentów skrobi.

Art. 6. 1. W ramach kontyngentu krajowego produ-
centom skrobi przyznaje si´ limit produkcyjny na okres
3 kampanii produkcyjnych.

2. Przyznawanie limitu produkcyjnego nast´puje
na wniosek producenta skrobi. 

3. WysokoÊç przyznanego limitu produkcyjnego
jest proporcjonalna do procentowego udzia∏u skrobi
wyprodukowanej przez danego producenta w ogólnej
produkcji krajowej skrobi w ostatnich 3 latach poprze-
dzajàcych z∏o˝enie wniosku.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, limit pro-
dukcyjny, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia
31 grudnia roku poprzedzajàcego okres 3-letni.

Art. 7. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 6 ust. 2,
sk∏ada si´ w terminie do dnia 31 maja roku poprzedza-
jàcego okres 3 kampanii produkcyjnych.

2. Wniosek zawiera:

1) oznaczenie producenta skrobi, okreÊlenie siedziby
lub adres, a w razie ustanowienia pe∏nomocników
do dokonywania czynnoÊci prawnych w imieniu
producenta skrobi — równie˝ ich imiona i nazwi-
ska,

2) okreÊlenie przedmiotu i miejsca dzia∏alnoÊci go-
spodarczej,

3) oÊwiadczenie o ∏àcznej iloÊci zakontraktowanych
ziemniaków,

4) informacj´ o wielkoÊci produkcji skrobi z ostatnich
3 kampanii poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku.

3. Wniosek podlega rozpatrzeniu nie póêniej ni˝ do
dnia 31 grudnia roku, w którym zosta∏ z∏o˝ony.

Art. 8. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
w drodze decyzji administracyjnej, odmawia przyzna-
nia limitu produkcyjnego, je˝eli wniosek nie spe∏nia
warunków okreÊlonych w art. 7 ust. 2.

Art. 9. 1. Producent skrobi w przypadku niepodj´-
cia produkcji skrobi lub jej ograniczenia niezw∏ocznie
zawiadamia ministra w∏aÊciwego do spraw rynków
rolnych o niewykorzystaniu przyznanego limitu lub je-
go cz´Êci.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
przyznaje niewykorzystany limit produkcyjny lub jego
cz´Êç w pierwszej kolejnoÊci tym producentom skrobi,
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którzy przej´li zobowiàzania wynikajàce z umów o do-
staw´ ziemniaków zawartych przez producenta skrobi,
o którym mowa w ust. 1, a w nast´pnej kolejnoÊci tym
producentom skrobi, którzy wystàpià z wnioskiem, we-
d∏ug kolejnoÊci zg∏oszeƒ.

Art. 10. 1. Producent skrobi zawiera z plantatorem
ziemniaków skrobiowych, zwanych dalej „ziemniaka-
mi”, umow´ o dostaw´ ziemniaków realizowanà w ra-
mach przyznanego limitu produkcyjnego.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szcze-
gólnoÊci:

1) imi´ i nazwisko oraz adres lub nazw´ i okreÊlenie
siedziby plantatora ziemniaków lub grup plantato-
rów ziemniaków,

2) numer identyfikacyjny plantatora ziemniaków
nadany przez producenta skrobi,

3) nazw´ i okreÊlenie siedziby (imi´, nazwisko i adres)
producenta skrobi,

4) informacj´ o wielkoÊci powierzchni upraw ziemnia-
ków,

5) okreÊlenie iloÊci ziemniaków, wyra˝onej w tonach,
przewidzianej do dostarczenia w porze jesiennej
lub wiosennej,

6) wskazanie zawartoÊci skrobi w ziemniakach na
podstawie jej Êredniej zawartoÊci w ziemniakach
dostarczonych w ciàgu trzech ostatnich kampanii
produkcyjnych,

7) cen´ zakupu ziemniaków, nie ni˝szà jednak ni˝ ce-
na minimalna, o której mowa w art. 4 pkt 1,

8) terminy zap∏aty, okreÊlone oddzielnie,  za ziemnia-
ki dostarczone w ramach dostaw dokonywanych
w porze jesiennej i wiosennej, nie d∏u˝sze ni˝ 21
dni od dnia zakoƒczenia dostawy.

Art. 11. 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych, ustala, w dro-
dze rozporzàdzenia, cen´ minimalnà ziemniaków
w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzajàcego
przysz∏orocznà kampani´ produkcyjnà. 

2. Cen´ minimalnà za ziemniaki dostarczone do
producenta skrobi na podstawie zawartych umów
o dostaw´ ziemniaków ustala si´, majàc na wzgl´dzie
zawartoÊç skrobi w ziemniakach, która nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ 13%.

Art. 12. 1. Producent skrobi sporzàdza dla ka˝dej
dostawy ziemniaków dokument odbioru, który obej-
muje w szczególnoÊci:

1) dat´ i numer dostawy,

2) numer umowy o dostaw´,

3) nazw´ i okreÊlenie siedziby lub imi´, nazwisko i ad-
res, a tak˝e numer identyfikacyjny plantatora ziem-
niaków,

4) mas´ Êrodka transportu przed roz∏adowaniem i po
roz∏adowaniu,

5) mas´ brutto ziemniaków,

6) okreÊlenie udzia∏u zanieczyszczeƒ wyra˝onego
w procentach,

7) okreÊlenie udzia∏u ziemniaków drobnych w ci´˝a-
rze brutto dostawy wyra˝onego w procentach,

8) ca∏kowità mas´ netto dostawy pomniejszonà o pro-
centowy udzia∏ zanieczyszczeƒ i ziemniaków drob-
nych, 

9) okreÊlenie zawartoÊci skrobi wyra˝onej procento-
wo lub jako masa pod wodà,

10) wysokoÊç zap∏aty za dostarczone ziemniaki.

2. Producent skrobi jest obowiàzany:

1) prowadziç rejestr umów o dostaw´ ziemniaków
i rejestr dostaw,

2) sporzàdzaç dla ka˝dego plantatora ziemniaków
∏àczny wykaz p∏atnoÊci zawierajàcy:

a) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
pkt 7—10,

b) daty i numery dokumentów odbioru,

c) kwoty wyp∏acone w ramach dostaw i daty wy-
p∏at oraz ∏àcznà sum´ wyp∏at.

3. Producent skrobi mo˝e przyjàç dostaw´ ziemnia-
ków o zawartoÊci skrobi ni˝szej ni˝ 13%, pod warun-
kiem ̋ e iloÊç skrobi, którà mo˝na wyprodukowaç z tych
ziemniaków, nie przekracza 1% limitu produkcyjnego
skrobi.

Art. 13. 1. Producentowi skrobi przys∏uguje dop∏a-
ta kompensacyjna, o której mowa w art. 4 pkt 2,  do
produkcji skrobi z ziemniaków.

2. Dop∏ata kompensacyjna jest przyznawana za
skrobi´ wyprodukowanà z ziemniaków dostarczonych
zgodnie z warunkami okreÊlonymi w art. 10 oraz je˝eli: 

1) skrobia zosta∏a wyprodukowana w okresie kampa-
nii produkcyjnej,

2) producent skrobi zap∏aci∏ plantatorom ziemniaków
cen´ nie ni˝szà ni˝ cena minimalna,

3) skrobia zosta∏a wyprodukowana z ziemniaków
spe∏niajàcych wymagania w zakresie ich wielkoÊci
i zawartoÊci skrobi kwalifikujàce producenta do
ubiegania si´ o dop∏at´,

4) wielkoÊç produkcji skrobi nie przekroczy∏a limitu
produkcyjnego przyznanego producentowi skrobi.

3. Nie przyznaje si´ dop∏aty kompensacyjnej
w przypadku odbioru dostawy ziemniaków zawierajà-
cej wi´cej ni˝ 50% ziemniaków drobnych.

4. Dop∏ata kompensacyjna jest realizowana corocz-
nie ze Êrodków okreÊlonych w ustawie bud˝etowej
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przeznaczonych na dzia∏alnoÊç interwencyjnà Agencji
Rynku Rolnego i wyp∏acana na podstawie wniosku
producenta skrobi.

5. Wniosek zawiera:

1) oznaczenie producenta skrobi, okreÊlenie siedziby
lub adres, 

2) informacj´ o wielkoÊci produkcji skrobi z ostatnich
3 kampanii poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku.

6. W przypadku gdy producent skrobi wykorzysta∏
do produkcji skrobi ziemniaki nieobj´te umowami
o dostaw´ i wyprodukowa∏ z nich skrobi´ w iloÊci nie
wi´kszej ni˝ 10% ca∏kowitej iloÊci wyprodukowanej
przez niego skrobi, dop∏ata kompensacyjna do produk-
cji skrobi podlega zmniejszeniu o procent wyproduko-
wanej skrobi z ziemniaków nieobj´tych umowami po-
mno˝ony dziesi´ciokrotnie.

7. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwe-
go do spraw rynków rolnych, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wysokoÊç dop∏aty kompensacyjnej do pro-
dukcji skrobi z ziemniaków oraz termin jej wyp∏aty, ma-
jàc na wzgl´dzie ró˝nic´ kosztów wynikajàcà z kosztów
wytworzenia skrobi z ziemniaków i skrobi ze zbó˝.

Art. 14. 1. P∏atnoÊci kompensacyjne, o których mo-
wa w art. 4 pkt 3,  przys∏ugujà plantatorowi dostarcza-
jàcemu ziemniaki na podstawie umowy o dostaw´
ziemniaków, o której mowa w art. 10.

2. P∏atnoÊci kompensacyjne sà przyznawane za
iloÊç skrobi zawartej w ziemniakach.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ w przypadku
dostarczenia partii ziemniaków zawierajàcej wi´cej ni˝
50% ziemniaków drobnych.

4. P∏atnoÊci kompensacyjne sà wyp∏acane przez
Agencj´ Rynku Rolnego na wniosek plantatora ziem-
niaków z∏o˝ony za poÊrednictwem producenta skrobi
ze Êrodków okreÊlonych w ustawie bud˝etowej prze-
znaczonych na dzia∏alnoÊç interwencyjnà Agencji Ryn-
ku Rolnego.

5. Wniosek zawiera:

1) imi´ i nazwisko oraz adres lub nazw´ i okreÊlenie
siedziby plantatora ziemniaków,

2) oÊwiadczenie o ∏àcznej iloÊci zakontraktowanych
i uprawianych ziemniaków,

3) oÊwiadczenie o zawartoÊci skrobi w ziemniakach.

6. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwe-
go do spraw rynków rolnych, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wysokoÊç i termin wyp∏aty p∏atnoÊci kom-
pensacyjnych plantatorom ziemniaków, majàc na
wzgl´dzie poziom dochodów plantatorów oraz stabili-
zacj´ rynku skrobi.

Art. 15. 1. Do eksportu skrobi wyprodukowanej
w kraju w ramach limitów produkcyjnych eksporterzy
skrobi otrzymujà dop∏at´, o której mowa w art. 4 pkt 4.

2. Dop∏aty do eksportu sà realizowane corocznie
w ramach Êrodków bud˝etowych okreÊlonych w usta-
wie bud˝etowej przeznaczonych na dzia∏alnoÊç inter-
wencyjnà Agencji Rynku Rolnego.

3. Ka˝da iloÊç skrobi wyprodukowana powy˝ej
przyznanego limitu powinna byç wyeksportowana
przed dniem 1 stycznia nast´pujàcym po zakoƒczeniu
danej kampanii. Nie wyp∏aca si´ z tego tytu∏u dop∏at do
eksportu skrobi.

Art. 16. 1. Agencja Rynku Rolnego organizuje prze-
targi na eksport skrobi z dop∏atà.

2. Do przetargu na eksport skrobi z dop∏atà nie sto-
suje si´ przepisów ustawy o zamówieniach publicz-
nych.

3. Przedmiotem przetargu jest wysokoÊç dop∏aty
do eksportu 1 tony skrobi ziemniaczanej lub do produk-
tów skrobiowych okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do
ustawy.

4. Szczegó∏owe warunki przystàpienia do udzia∏u
w przetargu na eksport skrobi z dop∏atà og∏osi w pra-
sie o zasi´gu ogólnokrajowym Prezes Agencji Rynku
Rolnego.

5. Warunkiem przystàpienia do przetargu jest z∏o-
˝enie oferty wraz z niezb´dnà dokumentacjà oraz wnie-
sienie zabezpieczenia przetargowego.

6. WysokoÊç zabezpieczenia przetargowego stano-
wi równowartoÊç 30% wartoÊci dop∏aty do eksportu,
o którà ubiega si´ eksporter w ofercie przetargowej.

7. Ofert´ przetargowà sporzàdza si´ w formie pi-
semnej w j´zyku polskim. Oferta powinna zawieraç:

1) wysokoÊç dop∏aty do eksportu 1 tony skrobi wyra-
˝onà w PLN,

2) deklarowanà wielkoÊç eksportu skrobi w tonach,

3) deklarowany termin rozpocz´cia i zakoƒczenia eks-
portu skrobi,

4) nazw´ i okreÊlenie siedziby eksportera,

5) wymagane dokumenty dotyczàce dzia∏alnoÊci go-
spodarczej eksportera,

6) oÊwiadczenie, b´dàce zobowiàzaniem do zawarcia
umowy z Agencjà Rynku Rolnego na podanych
w niej warunkach w wypadku wyboru oferty.

8. Wniesione zabezpieczenie przetargowe mo˝e
byç:

1) zaliczone na poczet zabezpieczenia nale˝ytego wy-
konania umowy o eksport skrobi lub produktów
skrobiowych, zwanej dalej „umowà”,

2) zwrócone w przypadku nieprzyj´cia lub odrzucenia
oferty.
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9. Zabezpieczenie przetargowe ulega przepadkowi,
je˝eli:

1) eksporter odmówi podpisania umowy na warun-
kach okreÊlonych w z∏o˝onej ofercie,

2) zawarcie umowy by∏o niemo˝liwe z winy oferenta,

3) eksporter odmówi wniesienia zabezpieczenia nale-
˝ytego wykonania umowy,

4) eksporter przedstawi w ofercie informacje niepraw-
dziwe, uniemo˝liwiajàce skuteczne zawarcie umo-
wy.

10. Agencja Rynku Rolnego natychmiast po roz-
strzygni´ciu przetargu zawiadamia uczestników o jego
wynikach.

11. W terminie 10 dni od dnia rozstrzygni´cia prze-
targu Agencja Rynku Rolnego zawiera umowy z wy-
branymi eksporterami.

12. Zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy:

1) podlega zwrotowi w przypadku nale˝ytego wywià-
zania si´ z umowy,

2) ulega przepadkowi ca∏kowicie lub cz´Êciowo,
w przypadku gdy eksporter nie dotrzyma warun-
ków okreÊlonych w umowie.

Art. 17. 1. Agencja Rynku Rolnego dokonuje wyp∏a-
ty nale˝noÊci z tytu∏u dop∏at do eksportu w terminie 14
dni od przekazania pe∏nej dokumentacji potwierdzajà-
cej nale˝yte wype∏nienie warunków umowy, propor-
cjonalnie do wielkoÊci zrealizowanego eksportu; za na-
le˝yte wykonanie umowy uwa˝a si´ wyeksportowanie
co najmniej 90% umownej iloÊci skrobi, przy zachowa-
niu pozosta∏ych warunków umowy.

2. W przypadku gdy eksport zosta∏ zrealizowany do
90% umownej iloÊci skrobi, lecz nie mniej ni˝ 75%, przy
zachowaniu pozosta∏ych warunków umowy, Agencja
wyp∏aci 75% stawki dop∏at okreÊlonych w umowie za
faktycznie zrealizowany eksport i dokona przej´cia
kwoty zabezpieczenia wykonania umowy proporcjo-
nalnie do wielkoÊci niezrealizowanego eksportu.

3. W przypadku gdy eksport zosta∏ zrealizowany do
75% umownej iloÊci skrobi, lecz nie mniej ni˝ 50%, przy
zachowaniu pozosta∏ych warunków umowy, Agencja
Rynku Rolnego wyp∏aci 50% stawki dop∏at okreÊlonych
w umowie za faktycznie zrealizowany eksport i dokona
przej´cia kwoty zabezpieczenia wykonania umowy
proporcjonalnie do wielkoÊci niezrealizowanego eks-
portu.

4. Agencja nie wyp∏aci dop∏at do eksportu i dokona
przej´cia w ca∏oÊci zabezpieczenia nale˝ytego wykona-
nia umowy w przypadku realizacji eksportu poni˝ej
50% iloÊci skrobi okreÊlonej w umowie.

5. Podstawà do realizacji dop∏at do eksportu skrobi
jest udokumentowanie wykonania eksportu skrobi
w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy i nie

póêniej ni˝ do 15 grudnia danego roku. Eksporter po-
winien z∏o˝yç potwierdzony przez w∏aÊciwy organ cel-
ny jednolity dokument administracyjny (zestaw SAD)
zawierajàcy informacj´ o wyeksportowanej skrobi.

6. W przypadku stwierdzenia przez Agencj´ Rynku
Rolnego nies∏usznie pobranej przez eksportera dop∏a-
ty do eksportu, eksporter jest zobowiàzany do zap∏ace-
nia  5-krotnoÊci otrzymanej kwoty z tytu∏u dop∏aty do
eksportu skrobi.

Art. 18. 1. Producentowi zu˝ywajàcemu skrobi´
ziemniaczanà wyprodukowanà w kraju w celu wytwo-
rzenia produktów okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do
ustawy przys∏uguje dop∏ata, o której mowa w art. 4
pkt 5, wyp∏acana przez Agencj´ Rynku Rolnego.

2. Dop∏ata jest realizowana corocznie ze Êrodków
bud˝etowych okreÊlonych w ustawie bud˝etowej prze-
znaczonych na dzia∏alnoÊç interwencyjnà Agencji Ryn-
ku Rolnego i wyp∏acana na wniosek producenta.

3. Agencja Rynku Rolnego prowadzi na podstawie
zg∏oszeƒ rejestr eksporterów uprawnionych do otrzy-
mania dop∏at.

4. Zg∏oszenie zawiera:

1) nazw´ i okreÊlenie siedziby eksportera,

2) iloÊç przeznaczonej do wykorzystania skrobi,

3) wykaz produktów wytwarzanych ze skrobi,

4) przewidywane terminy produkcji zwiàzanej z wyko-
rzystaniem skrobi,

5) oÊwiadczenie dostawcy skrobi, ˝e skrobia zosta∏a
wyprodukowana w kraju i z ziemniaków.

Art. 19. 1. Warunkiem uzyskania dop∏aty, o której
mowa w art. 4 pkt 5, jest posiadanie imiennego przy-
rzeczenia wyp∏acenia nale˝nej dop∏aty, wystawionego
przez Agencj´ Rynku Rolnego, zwanego dalej „przyrze-
czeniem”, oraz udokumentowanie przez producenta
zu˝ycia skrobi krajowej wykorzystanej do produkcji
produktów wymienionych w za∏àczniku nr 2 do ustawy.

2. Przyrzeczenie dop∏aty okreÊla stawk´ dop∏aty
i termin up∏ywu wa˝noÊci wystawionego przyrzecze-
nia, który wyznacza si´ na ostatni dzieƒ 5 miesiàca li-
czàc od dnia jego wystawienia.

3. W celu udokumentowania zu˝ycia skrobi do wy-
tworzenia produktów wymienionych w za∏àczniku nr 2
do ustawy producent jest obowiàzany przekazaç do
Agencji pisemnà informacj´ potwierdzajàcà:

1) dat´ lub daty zakupu i dostawy skrobi,

2) nazwy i adresy dostawców skrobi,

3) nazwy i adresy producentów skrobi,

4) dat´ lub daty przetworzenia skrobi,

5) iloÊç wykorzystanej skrobi,
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6) iloÊç okreÊlonego w przyrzeczeniu produktu wypro-
dukowanego ze skrobi.

4. Uprawnienia wynikajàce z przyrzeczenia dop∏aty
nie podlegajà cesji.

5. Kwota dop∏aty podana w przyrzeczeniu jest wy-
p∏acana tylko w odniesieniu do iloÊci skrobi faktycznie
wykorzystanej w procesie produkcyjnym.

6. Dop∏ata powinna byç dokonana w terminie nie-
przekraczajàcym 5 miesi´cy od dnia przed∏o˝enia
Agencji Rynku Rolnego wniosku o jej wyp∏at´.

Art. 20. 1. WysokoÊç dop∏aty, o której mowa w
art. 18, do 1 tony skrobi stanowi 160% ró˝nicy pomi´-
dzy cenà interwencyjnà pszenicy na rynku krajowym
a cenà minimalnà pszenicy, o której mowa w ust. 2.

2. Prezes Agencji Rynku Rolnego publikuje w swo-
im biuletynie, raz w tygodniu, informacj´ okreÊlajàcà
cen´ minimalnà 1 tony pszenicy na gie∏dzie w Rotter-
damie, liczonà wed∏ug kursu walut, w dniu wyliczenia
wysokoÊci dop∏aty.

Art. 21. 1. Agencja Rynku Rolnego dokonuje kon-
troli dokumentów dotyczàcych dop∏at i p∏atnoÊci kom-
pensacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 2, 3 i 5.

2. Kontroli Agencji Rynku Rolnego podlegajà rów-
nie˝ dokumenty dotyczàce eksportu skrobi, o którym
mowa w art. 15 i 16.

Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Za∏àczniki do ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r.
(poz. 83)

Za∏àcznik  nr 1

WYKAZ PRODUKTÓW OZNACZONYCH KODAMI NOMENKLATURY SCALONEJ, DO KTÓRYCH 
STOSUJE SI¢ DOP¸ATY DO EKSPORTU

Kod PCN Wyszczególnienie

1 2

1105 20 00 0 — P∏atki, grudki, granulki ziemniaczane
1108 13 00 0 — Skrobia ziemniaczana
1702 30 — Glukoza i syrop glukozowy nie zawierajàce fruktozy lub zawierajàce w stanie suchym

mniej ni˝ 20% fruktozy w masie
1702 30 10 0 — Izoglukoza
1702 30 51 0 — Pozosta∏e w postaci bia∏ego krystalicznego proszku scalonego lub nie
1702 30 59 0 — Pozosta∏e
1702 30 91 0 — Pozosta∏e w postaci bia∏ego krystalicznego proszku scalonego lub nie
1702 30 99 0 — Pozosta∏e
1702 40 — Glukoza i syrop glukozowy, zawierajàce w stanie suchym co najmniej 20%, ale mniej

ni˝ 50% fruktozy
1702 40 90 0 — Pozosta∏e
1702 90 50 0 — Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy
1702 90 75 0 — Karmel pozosta∏y w postaci proszku scalonego lub nie
1702 90 79 0 — Karmel pozosta∏y
3505 10 10 0 — Dekstryny

— Inne modyfikowane skrobie:
3505 10 50 0 — Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane
3505 10 90 0 — Pozosta∏e, utlenione
3505 20 — Kleje:
3505 20 10 0 — Zawierajàce w masie mniej ni˝ 25% skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych

skrobi
3505 20 30 0 — Zawierajàce w masie 25% lub wi´cej, ale mniej ni˝ 55% skrobi lub dekstryn, lub innych

modyfikowanych skrobi
3505 20 50 0 — Zawierajàce w masie 55% lub wi´cej, ale mniej ni˝ 80% skrobi lub  dekstryn, lub innych

modyfikowanych skrobi
3505 20 90 0 — Zawierajàce w masie 80% lub wi´cej skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych

skrobi
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Kod NS Opis towarów

1 2

1 2

3809 Ârodki wykaƒczalnicze, noÊniki barwników przyÊpieszajàce barwienie, utrwalacze
barwników i inne preparaty (np. klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych
w przemys∏ach w∏ókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej nie
wymienione ani nie w∏àczone:

3809 10 — Na bazie substancji skrobiowych:
3809 10 10 0 — Zawierajàce w masie poni˝ej 55% tych substancji
3809 10 30 0 — Zawierajàce w masie 55% lub wi´cej tych substancji, ale mniej ni˝ 70%
3809 10 50 0 — Zawierajàce w masie 70% lub wi´cej tych substancji, ale mniej ni˝ 83%
3809 10 90 0 — Zawierajàce w masie 83% lub wi´cej tych substancji

Pozosta∏e:
3809 91 00 0 — W rodzaju stosowanych w przemyÊle w∏ókienniczym lub przemys∏ach podobnych
3809 92 00 0 — W rodzaju stosowanych w przemyÊle papierniczym lub przemys∏ach podobnych

Za∏àcznik nr 2

WYKAZ PRODUKTÓW OZNACZONYCH KODAMI NOMENKLATURY SCALONEJ, PRODUCENTOM KTÓRYCH
PRZYZNAJE SI¢ DOP¸ATY Z TYTU¸U WYKORZYSTANIA DO ICH PRODUKCJI SKROBI ZIEMNIACZANEJ

WYPRODUKOWANEJ W KRAJU

ex 1302 Soki i wyciàgi roÊlinne; substancje pektynowe; agar-agar i inne kleje roÊlinne i inne Êrodki
zag´szczajàce pochodzenia roÊlinnego, równie˝ zmodyfikowane:
— kleje roÊlinne i Êrodki zag´szczajàce pochodzenia roÊlinnego, równie˝ zmodyfikowane

ex 1302 32 90 — Kleje roÊlinne i nasiona guaree
ex 1302 39 00 — — inne

— Carrageenon
ex 1404 Nie wymienione i nie wprowadzone gdzie indziej produkty pochodzenia roÊlinnego 
1404 20 00 — Linter bawe∏ny
ex 1520 Gliceryna, równie˝ czysta: wody i ∏ugi zawierajàce  gliceryn´
1520 90 00 — inne, w tym gliceryna syntetyczna
1702 90 — Czysta chemicznie fruktoza
ex 1702 90 — inne , w tym cukier inwertowany 
1702 90 10 — Czysta chemicznie maltoza
ex rozdzia∏ 19 Organiczne produkty chemiczne — z wy∏àczeniem podpozycji 2905 43 00 i 2905 44
rozdzia∏ 30 Produkty farmaceutyczne
3402 Ârodki powierzchniowo czynne pochodzenia organicznego (z wy∏àczeniem myde∏),

preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do Êrodków pioràcych (w tym pomocnicze
preparaty pioràce) i Êrodki czyszczàce, równie˝ te, które zawierajà myd∏a spod numeru 3401

ex rozdzia∏ 35 Substancje bia∏kopodobne; produkty na bazie skrobi modyfikowanej; kleje; enzymy
z wy∏àczeniem nr 3501 i nr 3505 10 10, 3505 10 90 i 3505 20

ex rozdzia∏ 38 Ró˝ne produkty przemys∏u chemicznego — z wy∏àczeniem nr 3809 i 3823 60
rozdzia∏ 39 Tworzywa sztuczne i wyroby z tych tworzyw
ex rozdzia∏ 48 Papiery i kartony, wyroby z masy celulozowej, papieru lub kartonu
4801 00 Papier gazetowy w zwojach lub w arkuszach
4802 Papiery i kartony, niepowlekane ani nie nasycane, przeznaczone do pisania, druku lub

innego wykorzystania graficznego, oraz papiery i kartony przeznaczone do wyrobu kart lub
taÊm perforowanych w zwojach lub w arkuszach, nie zaliczane do papierów spod nr 4801
lub 4803; papiery lub kartony czerpane

4803 00 Papiery typu stosowanego na papier toaletowy, chustki do zmywania makija˝u, r´czniki
papierowe, r´czniki lub podobne wyroby przeznaczone do u˝ytku w gospodarstwach
domowych, utrzymania higieny lub czystoÊci, wata celulozowa i obrusy z w∏ókna
celulozowego w zwojach o szerokoÊci przekraczajàcej 36 cm lub w arkuszach o kszta∏cie
kwadratowym lub prostokàtnym, których co najmniej jeden bok przed z∏o˝eniem przekracza
d∏ugoÊç 36 cm
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1 2

4804 Papiery i kartony pakowe siarczanowe, nie powlekane ani nie impregnowane w zwojach lub
arkuszach, nie zaliczane do nr 4802 lub 4803

4803 Inne papiery i kartony nie powlekane ani nie impregnowane w zwojach lub arkuszach

4806 Pergaminy kwasowe i kartony siarczanowe, papiery odporne na t∏uszcz, kalki kreÊlarskie,
folie i inne papiery satynowane przezroczyste lub przejrzyste w zwojach lub w arkuszach

4807 Papiery i kartony ∏àczone p∏asko przez klejenie, nie powlekane ani nie nasycane i nie
impregnowane powierzchniowo w zwojach lub w arkuszach

4808 Papiery i kartony faliste (nawet z pow∏okami naklejanymi), krepowane, faliste, wyt∏aczane
lub perforowane w zwojach lub w arkuszach, nie zaliczane do umieszczonych pod nr 4803
lub 4818

4809 Kalki maszynowe, papier do kopiowania bez kalki i inne papiery do powielania lub
przedrukowe (w tym papiery powlekane, nasycane lub impregnowane do woskówek lub
offsetu), tak˝e impregnowane, w zwojach o szerokoÊci przekraczajàcej 36 cm lub
w arkuszach o kszta∏cie kwadratowym lub prostokàtnym, których co najmniej jeden bok
przed z∏o˝eniem przekracza d∏ugoÊç 36 cm

4810 Papiery i kartony, których jedna powierzchnia lub obie powierzchnie powlekane sà
kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z dodatkiem lub bez spoiw,
z wy∏àczeniem jakiegokolwiek innego powlekania lub nasycania, tak˝e barwione
powierzchniowo, ozdobne lub z nadrukiem, w zwojach lub w arkuszach

4811 Papiery, kartony, wata celulozowa i obrusy z w∏ókna celulozowego, powlekane,
impregnowane, z nak∏adanymi pow∏okami, barwione powierzchniowo, dekorowane
powierzchniowo lub z nadrukiem, w zwojach lub w arkuszach, nie zaliczane do produktów
spod nr 4803, 4809, 4810 lub 4818

4812 00 00 Bloki filtrów paliwa i p∏yty filtrujàce z masy papierowej

ex 4803 Papier do papierosów, tak˝e przyci´ty do formatu, w zeszytach lub w rurkach

ex 4813 90 — inne

ex 4814 Tapety i podobne pow∏oki Êcienne; vitrauphanies

4814 10 00 — papiery w∏ókniste

4814 20 00 — Tapety i im podobne pow∏oki Êcienne, z papieru nasycanego lub powlekanego na
miejscu warstwà tworzywa sztucznego chropowatego, t∏oczonego, barwnego,
z nadrukowanymi motywami ozdobnymi lub innymi

4814 90 — inne

ex 4816 Kalki maszynowe, papier do kopiowania bez kalki i inne papiery do powielania lub
przedrukowe (nie zaliczane do produktów uj´tych pod nr 4809), pe∏ne woskówki i p∏yty
offsetowe z papieru, tak˝e pakowane w pude∏ka

4816 10 00 — Kalki maszynowe i im podobne papiery

4816 90 00 — inne

rozdzia∏ 52 Bawe∏na

ex 5801 Welury i plusze tkane i materia∏y taÊmowe, nie zaliczane do artyku∏ów uj´tych pod nr 5806

— bawe∏niane

5801 21 00 — Welury i plusze tkane na tramie, nie ci´te

ex 5802 Tkaniny typu „frotté”, nie zaliczane do artyku∏ów spod nr 5806, powierzchnie tekstylne
w∏ochate, nie zaliczane do produktów spod nr 5703

— Tkaniny gàbczaste z bawe∏ny

5802 11 00 — surówki

5802 19 00 — inne

ex 5803 Tkaniny o strukturze gazy, nie zaliczane do artyku∏ów spod nr 5806

5803 10 00 — bawe∏niane


