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niemożności ustalenia prawidłowej podstawy wymiaru składki w obniżonej wyso-

6. W przypadku nieprowadzenia mimo obowiąz
ku lub niewłaściwego prowadżenia ewidencji
wynagrodzeń, składka naliczana jest w wysokości określonej w § 4."

kości

- składka w wysokości odpowiednio 35%
i 45% naliczana jest od takich części ogólnej
. kwoty wynagrodzeń, które pozostają do siebie
w identycznej proporcji, jak przychody z działalności rolniczej do przychodów z działalno
ści pozarolniczej.
5. Przepis ust. 4 ma zastosowanie do zakładów
pracy nie zobowiązanych odrębnymi przepisami do prowadzenia ewidencji wynagro-

§ 2.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie:

1) § 1 pkt 1 z dniem 1 marca 1994 r.,
2) § 1 pkt 2 z dniem
1994 r.

ogłoszenia z mocą

od dnia 1 stycznia

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak

dzeń .

87
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 lutego 1994 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej
z zagranicy.

przywożone

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy
z dnia 28 grudnia 1989r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, po~ .
445, z 1991 r, Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz.
442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 60, poz. 279 i Nr
129, poz. 598) zarządza się, co następuje:

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się
stawek celnych określonych w taryfie celnej stanowiącej
załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21
grudnia 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone
z zagranicy (Dz. U. Nr 128, poz. 591).

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1994 r. ustanawia się kontyngenty wartościowe w wysokości 56.280,3 tys. ECU na
przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporzą
dzenia, dla których ustala się preferencyjne zerowe stawki
celne.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w
od dnia ogłoszenia.

życie

po

upływie

7 dni

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak
Załącznik do rozporządzenia Rady Minis-,
tr6w z dnia 15 lutego 1994 r. (poz. 87)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE
Wartość

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

(tys. ECU)

1

2

3

4

3006

3006
300610

30061010 O

Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 3 do tego działu:
- Sterylny katgut chirurgiczny, podobne sterylne materiały do zszywania
i sterylne materiały przylepne do chirurgicznego zamykania ran, sterylne
opatrunki i tampony; sterylne środki absorpcyjne, chirurgiczne lub stomatologiczne do tamowania krwawienia:
- - Sterylny katgut chirurgiczny
Pozostałe

30061090 O
300610 90 O

-

ex

ex

30064000 O
30064000 O

- Cementy dentystyczne lub inne wypełniacze; cement do rekonstrukcji
Cement do rekonstrukcji kości zwykły i z gentamycyną

38220000 O

Złożone

3822
ex

38220000 O

ex

38220000 O

-

18

Zużywalne materiały śródoperacyjne

(hyolon, spongostan, nici)

odczynniki lub reagenty laboratoryjne, inne
3006
Testy do hemochrómów
Testy do oznaczania glikemii, fruktozaminy,
albuminy w moczu

niż

białka

10 ·
kości

135

z pozycji nr 3002 lub
90

HbA1 C we krwi oraz
250
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2
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90181900 O

Pulsoksymetr

ex

901831 90 O
901831 90 O

- Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.:
- - Strzykawki nawet z igłami:
- - - Pozostałe
Wstrzykiwacze NovoPen z insuliną

ex

90183900 O
90183900 O

ex

4

3

3000

60

- - Pozostałe
Cewniki i kaniule (diagnostyczne, terapeutyczne, do walwuloplastyki) dla
celów medycznych

5100

ex

90183900 O

Kaniule do wlewów

dożylnych

9000

ex

90183900 O

Wyroby stomijne dla alergików

155

ex

90183900 O

Elektrody do stymulacji

450

ex

90183900 O

Płytki

90

ex

90183900 O

Worki colo

40

ex

90183900 O

Worki ileo

10

ex

90183900 O

Worki uro

15

ex

901890
90189020 O
90189020 O

- Pozostałe narzędzia i
- - Endoskopy
Bronchofiberoskopy

ex

90189020 O

Gastrofiberoskopy

800

ex

90189020 O

Colonofiberoskopy

500

ęx

90189020 O

Duodenofiberoskopy

400

ex

90189050 O
90189050 O

- - Aparatura do transfuzji
Filtry do krwi

ex

90189050 O

Filtry

ex

90189060 O
90189060 O

- Aparatura i
Hemokoncentratory

ex

90189080 O
90189080 O

- - Pozostałe
Kleszczyki i zaciski chirurgiczne do operacji

9019

Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych; aparatura i sprzęt do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii,
aparaty do sztucznego oddychania i inne respiratory lecznicze:
- Aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, aparaty do sztucznego oddychania i inne lecznicze respiratory
Oxygeneratory

3500

Respiratory z kompletem funkcji wentylacji objętościowej lub
(przystosowane do współpracy z rezonansem magnetycznym)

1200

9019

90192000 O
ex

90192000 O

ex

90192000 O

przyrządy:

1500

40

żylne

30
przyrządy

do anestezji
2,3
tętniaków, tętnic

mózgowych

320

ciśnieniowej

90192000 O

Respirator transportowy (do pogotowia ratunkowego)

9021

Sprzęt i aparaty ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi
i przepuklinowymi; szyny, łubki i inny sprzęt do składania złamanych kości;
protezy; aparaty słuchowe oraz inne aparaty zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa:
- Sztuczne stawy, aparaty ortopedyczne i inny sprzęt do składania złamanych

ex

9021 11 00 O
9021 11 00 O

- - Sztuczne stawy
Endoprotezy stawu biodrowego wraz z instrumentarium

3600

ex

9021 11 00 O

Endoprotezy stawu kolanowego wraz z instrumentarium

500

ex
9021

1000

kości:
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2

4

3

ex

9021 30
9021 3010 O
902130100

- Protezy innych części
- - Protezy oczne
Protezy oczne (soczewki

ex

9021 3090 O
9021 3090 O

- - Pozostałe
Zastawki serca

ex

9021 3090 O

Protezy i

ex

9021 3090 O

Protezy

ex

9021 3090 O

Zastawki do

ex

9021 5000 O
9021 5000 O

- Stymulatory serca, z wyjątkiem
Stymulatory serca (wszczepiane)
-

ex

9021 90
9021 9090 O
9021 9090 O

Wyposażenie

stymulatorów serca

100

ex

9021 9090 O

Wyposażenie

zastawek serca

150

ex

9021 9090 O

Wyposażenie

zastawek do

9022

łaty

ciała:

wewnątrzgałkowe)

naczyniowe

3000

wewnątrznaczyniowe

(stenty)

150

wodogłowia

500
części

do nich i akcesoriów

Pozostałe

wodogłowia

902211 00 O

ex

902211 90 O

Mammografy

ex

902211 90 O

Zestawy do pracowni cewnikowania serca

ex

902211 90 O

Symulatory
-

onkologicznę

ex

902221 00 O

Urządzenia

ex

902221 00 O

Gammakamery .

9027

902720
90272010 O
90272010 O

Przyrządy lub aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej (np. polarymetry,
refraktometry, spektrometry, aparaty do analizy gazu lub dymu); przyrządy l.ub
aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości; porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.; przyrządy i aparaty do mierzenia i kontroli ilości
ciepła, światła lub dźwięku, łącznie ze światłomierzami; mikrotomy:
- Chromatografy i aparaty do elektroforezy:
- - Chromatografy
Chromatograf gazowy i cieczowy

90273000 O

-

ex

ex

ex

1200
180
2100
800

wykorzystujące promieniowanie alfa, beta lub gamma, nawet do
zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych iweterynaryjnych, łącznie z aparaturą do radiografii i radioterapii:
- Do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub

-

.....

50

Aparaty

902221 00 O

9027 ·

3200

Pozostałe:

-

ex

902211 00 O

550
2800

Aparaty wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie
alfa, beta lub gamma, nawet dla zastosowań medycznych, chirurgicznych,
stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparaturą do radiografii lub
radioterapii, lampami rentgenowskimi oraz innymi generatorami promieni
rentgena, generatorami wysokiego napięcia, pulpitami i panelami sterowniczymi, ekranami, stołami, fotelami itp., do prowadzenia badań lub leczenia:
- Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, nawet dla zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparatami do radiografii lub radioterapii:
- - Do celów medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych
Zestaw Rtg do angiografii

9022

.:

322 -

-

weterynaryjnych
do brachyterapii

650
1300

290

90273000 O

Spektrometry, spektrofotometry oraz spektrografy stosowane w zakresie
optycznym (promienie ultrafioletowe, widzialne, podczerwone)
Spektrofotometr absorbcji atomowej

700

90275000 O

-

Pozostałe przyrządy i aparaty stosowane w zakresie optycznym (promieniowanie ultrafioletowe, widzialne, podczerwone)
Fotometry z komputerową analizą ·

250

90275000 O

