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g) powyżej 8 t do 10 t włącznie 

h) powyżej 10 t 

8) od samochodów specjalnych 

9) od ciągników balastowych 

10) od ciągników rolniczych z silnikiem 
o pojemności skokowej: 

a) do 4000 cm 3 włącznie 

b) powyżej 4000 cm 3 

11) od przyczep i naczep: 

a) kempingowych 

b) o ładowności do 0,5 t włącznie 

c) o ładowności powyzej 0,5 t do 
1 t włącznie 

d) o ładowności powyzej 1,0 do 
5 t włącznie 

e) o ładowności powyżej 5 t do 20 t 
włącznie 

1 .902.000 zł, 

2.502.000 zł, 

540.000 zł, 

2.502.000 zł, 

96.000 zł, 

228.000 zł, 

90.000 zł, 

72.000 zł, 

150.000 zł, 

252.000 zł, 

378.000 zł, 

f) o ładowności powyżej 20 t 

g) pozostałych 

12) od łodzi motorowych oraz jachtów 
z silnikiem o pojemności skokowej : 

a) powyżej 200 cm 3 do 1.000 cm 3 

włącznie 

b) powyżej 1.000 cm 3 

13) od promów 

14) od łodzi służących do zarobkowego 
przewozu towarów i osób 

·648.000 zł, 

540.000 zł , 

252.000 zł, 

540.000 zł, 

150.000 zł, 

540.000 zł. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dn ia 
30 stycznia 1991 r. w sprawie podatku od środków transpor 
towych (Dz. U. Nr 9, poz. 34) . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 
1992. 

Minister Finansów: A. Olechowski 

94 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 11 marca 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub 
nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku. 

Na podstawie art. 1 O ust. 2a i art. 1 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 43, poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 3, 
poz. 12 i Nr 74, poz. 443, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155 
oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) oraz art. 15 ust. 7a i art. 54 ust. 
2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek 
gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77, 
z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, 
z 1990 r. Nr 21, poz. 126, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 80, poz. 350 
oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załącznikach do rozporządzenia Ministra Finan
sów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku 
obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych 
zzagranicy oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U. Nr 68, poz. 
290 i Nr 123, poz. 546 oraz z 1992 r. Nr 2, poz. 6 i Nr 9, poz. 
33) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 w lp. 5: 

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

Stawka podatku obrotowego Kod eN, 
Lp. dział, sekcja Nazwa grupy towarów (towaru) w % wartości celnej powiększo-

nej o cło 

1 2 3 4 

"ex 271000 2) Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazo-
we, z wyjątkiem paliw do silników lotniczych 150 

nie mniej niż 4,8 mln zł/t 
ex 271000 3) Oleje napędowe do silników 55 

nie mniej niż 1,6 mln zł/t" 

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu : 

1 2 3 4 

" ex 2710 00 99 4) Oleje do silników dwusuwowych i czterosuwo-
wych z zapłonem iskrowym oraz do silników z za-
płonem samoczynnym (wysokoprężnych), z wyjąt-
kiem olejów do silników okrętowych 25" 
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2) w załączniku nr 2 lp. 15 otrzymuje brzmienie: 

Lp. 
Kod eN, 

Nazwa grupy towarów (towaru) dział, sekcja 

,,15 ex 2710 00 Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe (z wyjątkiem paliw do silników 
ex 2710 00 99 lotniczych) i oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, z wyjątkiem olejów do 

silników okrętowych , oleje do silników dwusuwowych i czterosuwowych z zapłonem 
iskrowym oraz do silników z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnych), z wyjątkiem 
olejów do silników okrętowych" 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1992 r. 
Minister Finansów: A. Olechowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 11 marca 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących 
jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku. 

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 10 ust. 2 i art. 12 ustawy 
z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 43, poz. 191 , z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. 
Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 
i Nr 35, poz. 155 oraz z 1992 r. Nr 21 , poz. 86) oraz art. 
9 pkt 4 i art. 38 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia .19 grudnia 1980 r. 
o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, 
z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 
12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, 
Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 
34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 11 O, poz. 475 oraz 
z 1992 r. Nr 21, poz. 86) zarządza się, co następuje: 

Symbol Systema-

§ 1. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 17 kwietnia 1991 r. w sprawie stawek 
podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących 
jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i in

nych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobo

wości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku 

(Dz.U. Nr38,poz. 165,Nr68,poz.291 , Nr123,poz. 545iNr 

125, poz. 559 oraz z 1992 r. Nr 2, poz. 5 i Nr 9, poz. 32) poz. 

2 otrzymuje brzmienie: 

Poz. 
tycznego wykazu 

Nazwa grupy wyrobów (wyrobu) lub usługi 
Stawka podatku obrotowego 

wyrobów (Klasyfika- w % ceny obrotu 
cji usług) 

1 2 3 4 

,,2 02 Paliwa (z wyjątkiem węgla i brykietów) oraz przetwory 
paliw: 
1) paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazo-

we, z wyjątkiem paliw do silników lotniczych 57 
2) oleje napędowe do silników szybkooobrotowych, 

z wyjątkiem olejów do silników okrętowych 32 
3) oleje do siln ików dwusuwowych i czterosuwo-

wych z zapłonem iskrowym oraz do silników 
z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnych) 20 

4) pozostałe wolne od podatku" 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1992 r. 
Minister Finansów: A. Olechowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 5 marca 1992 r. 

w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje 
w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 , 
poz. 408) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W publicznych zakładach opieki zdrowotnej, 
zwanych dalej "zakładami " , postępowanie konkursowe 
przeprowadza się przy obsadzaniu stanowisk: 


