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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 listopada 1995 r. 

w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre komponenty do produkcji źródeł 
światła przywożone z zagranicy. 

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 
ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. 
U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, 
poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się , co następuje : 

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1995 r. ustanawia się do
datkowe kontyngenty celne wartościowe na przywóz 
niektórych towarów, wymienionych w załączniku do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 
1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów cel 
nych na niektóre komponenty do produkcji źródeł 
światła przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 137, 
poz. 721), w wysokości określonej w załączniku do ni-

niejszego rozporządzenia, dla których ustanawia się 
preferencyjne zerowe stawki celne. 

§ 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 
13 czerwca 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone 
z zagranicy (Dz. U. Nr 72, poz. 357 i Nr 111, poz. 536). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 

Załącznik do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 14 listopada 1995 r. (poz. 643) 

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ DODATKOWE KONTYNGENTY CELNE 
WARTOŚCIOWE 

Pozycja Kod PCN Wyszczególnienie Wartość 
(ECU) 

1 2 3 4 
2841 2841 Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych: 

2841 8000 O - Wolframiany 
ex 2841 8000 O Parawolframian amonu 300000 

8102 8102 Molibden i wyroby z molibdenu, nawet odpady i złom: 
- Proszki 

ex 8102 1000 O Proszek molibdenowy 700000 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 listopada 1995 r. 

w sprawie zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego w okresie od dnia 1 października 1995 r. 
do dnia 30 września 1996 r. oraz określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru. 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 26 sierp
nia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach 
własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. 
Nr 98, poz. 473) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Opłaty wnoszone przez podmioty nabywa
jące cukier od producentów cukru na zaopatrzenie 
rynku krajowego, przeznaczone na dopłaty do eks
portu producentom cukru, wynoszą w okresie od 
dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30 
września 1996 r. - 2,0% wartości zakupionego cu
kru. 

2. Wartością zakupionego cukru, o której mowa 
w ust. 1, jest jego cena wraz z kwotą należnego podat
ku od towarów i usług . 

§ 2. Dopłata do eksportu 1 tony cukru stanowi iloraz 
otrzymany przez podzielenie łącznej kwoty zgromadzo
nych opłat, o których mowa w § 1, przez ilość wyeks
portowanego w okresie od dnia 1 października 1995 r. 
do dnia 30 września 1996 r. cukru w ramach kwoty B, 
z tym że od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 30 września 
1996 r. dopłata przysługuje maksymalnie do 122,9 tys. 
ton wyeksportowanego cukru, z zastrzeżeniem § 3. 
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§ 3. Dopłata do eksportu 1 tony cukru dla konkret
nego producenta cukru nie może być wyższa niż różni
ca między aktualnie obowiązującą producenta cukru 
minimalną ceną zbytu cukru na rynku krajowym 
a średnią ceną cukru na giełdzie londyńskiej w tygo
dniu poprzedzającym zawarcie transakcji. 

§ 4. Dopłaty dotyczą eksportu każdego asorty
mentu cukru, soku 'gęstego oraz cukru surowego 
w przeliczeniu na cukier biały. 

§ 5. Kwoty dopłat do zrealizowanego eksportu 
wypłaca się producentom cukru w wysokości 120 zł 
do każdej wyeksportowanej tony cukru w okresie jed
nego miesiąca od dnia złożenia dokumentów ekspor-

towych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol
nictwa, a końcowe rozliczenie dopłat do eksportu re
alizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic
twa do dnia 15 listopada 1996 r. 

§ 6. Odsetki bankowe od środków pieniężnych 
zgromadzonych na wydzielonym rachunku w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz odsetki 
ustawowe naliczane za nieterminowe pobieranie 
opłat, o których mowa w § 1, zwiększają kwotę dopłat. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 
dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 listopada 1995 r. 

uchylające rozporządzenie w sprawie przekazania składników majątkowych szkół podstawowych, których 
prowadzenie przechodzi do obowiązkowych zadań własnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r. 

Na podstawie art. 44 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, 
poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, 
poz. 253 i Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i 
Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, poz. 428 i Nr 100, 
poz. 499, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 122, 
poz. 593 oraz z 1995 r. Nr 74, poz. 368 i Nr 124, 
poz. 601) w związku z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, 
poz. 425, z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254, z 
1993 r. Nr 127, poz. 585, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 53, 
poz. 215 oraz z 1995 r. Nr 101, poz. 504) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 13 pażdziernika 1993 r. w sprawie przekazania 
składników majątkowych szkół podstawowych, 
których prowadzenie przechodzi do obowiązkowych 
zadań własnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r. 
(Dz. U. Nr 99, poz. 450). 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 listopada 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji. 

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 
1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 
i z 1994 r. Nr 27, poz. 96) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 1 lutego 1994 r. w sprawie nadania 
statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji (Dz. U. 
Nr 17, poz. 57) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 4. 1. Przy Centrum działają, za zgodą Dyrektora 
Centrum, kluby, których działalność doty
czy wyłącznie problematyki jakości, 
akredytacji, certyfikacji i badań . 

2. Centrum zapewnia obsługę organizacyjno
-biurową klubów, o których mowa w ust. 1."; 

2) w § 5: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3) Biuro Prawne," 

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
,,12) Dział Hotelarsko-Gastronomiczny,". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 




