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Po zapoznaniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 

- została ona uznana za słuszną w całości, jak i każde z, postanowień w niej zawartych, 

- jest ona przyjęta , ratyfikowana i potwierdzona, 

- będzie niezmiennie zachowywana . 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 20 października 1992 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
L.S. 

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 

688 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 9 pażdziernika 1995 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularn·ej między Rzecząpospolitą Polską 
a Federacją Rosyjską, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
z artykułem 50 ustęp 1 Konwencji konsularnej między 
Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, sporządzo
nej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r., dokonana została 
w Warszawie dnia 27 wrześn i a 1995 r. wymiana doku
mentów ratyfikacyjnych wymienionej konwencji. 

Zgodnie z postanowieniem artykułu 50 ustęp 1 po
wyższej konwencji , wchodzi ona w życie dnia 28 paź-
dziernika 1995 r. . 

Minister Spraw Zagranicznych: W Bartoszewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 listopada1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych 
energii cieplnej. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 
lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, 
z 1993 r. Nr 11 , poz. 50 i z 1994 r. Nr 111, poz. 536) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 
kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia okresowego 
zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej 
(Dz. U. Nr 44, poz. 227) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 1 w ust. 1 wyrazy ,,31 grudnia 1995 r. " zastę
puje się wyrazami ,, 31 grudnia 1996 r."; 

2) w § 2: 

a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "jednak w wysokości 
nie wyższej niż określona na podstawie danych 
publikowanych przez Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu lub upoważnioną przez nie jednostkę" 
zastępuje się wyrazami " na podstawie doku-

mentów źródłowych zakupu, jednakże pod wa
runkiem ich zakupu z tego samego źródła i od 
tego samego dostawcy", 

b) w ust. 1 w pkt 6 po wyrazach ,, 1 stycznia 
1995 r." dodaje się wyrazy "oraz od nowo wpro
wadzanych środków trwałych w 1996 r. związa
nych z opomiarowaniem zużycia energii ciepl
nej " , 

c) w ust. 1 w pkt 7 wyrazy ,,(Dz. U. z 1995 r. Nr 1, 
poz. 2)" zastępuje się wyrazami ,, (Dz. U. 
z 1995 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 43, poz. 221). oraz na
rzutów do płac", 

d) w ust. 3 wyrazy " 1994 r. " zastępuje się wyraza
m i ,,1995 r.", 

e) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

,,5. W cenie umownej energii cieplnej w 1996 r. 
sprzedawca może uwzględnić 1/12 różnicy 
między kwotą odpisów amortyzacyjnych od 
środków trwałych za rok 1995 (obciążającą 
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koszty), obliczoną od stanu tych środków na 
dzień 1 stycznia 1995 r., a kwotą odpisów 
amortyzacyjnych od tych środków uwzględ
nionych w przychodach ze sprzedaży energii 
cieplnej w 1995 r. 

6. Ceny umowne energii ci eplnej mogą być 
podwyższane z tytułu zmiany stawki podat
ku od towarów i usług . " ; 

3) w § 3 w ust. 2 wyrazy " 1994 r. " zastępuje się wyra
zami ,, 1995 r.; w przypadku dokonywania podwy-

żek cen energii cieplnej w I kwartale 1996 r. sprze
dawca może przyjmować strukturę rodzajową 

kosztów za 1994 r."; 
4) w załączniku do rozporządzenia dwukrotnie użyte 

wyrazy" 1994 r." zastępuje się wyrazami" 1995 r.". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1996 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 listopada 1995 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na prywatyzację przedsiębiorstwa państwowego Śląskie Zakłady Rafineryjne 
"Rafineria Czechowice" z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 
1990 r. o prywatyzacji przedsięb iorstw państwowych 
(Dz. U. Nr 51 , poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i 
Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121 , poz. 591 i Nr 133, 
poz. 685) oraz w związku z § 1 pkt 3 rozporządzenia Ra
dy Ministrów z dnia 29 października 1991 r. w sprawie 
określenia przedsiębiorstw państwowych o szczegól
nym znaczeniu dla gospodarki państwa, których pry
watyzacja wymaga zgody Rady Ministrów (Dz. U. 
Nr 99, poz. 441), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na prywatyzację przedsię
biorstwa państwowego Sląskie Zakłady Rafineryjne 
"Rafim j Czechowice" z siedzibą w Czechowicach
-Dziedzicach . 

§ 2. 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 28 listopada 1995 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na prywatyzację przedsiębiorstwa państwowego Rafineria Nafty "Jedlicze" 
z siedzibą w Jedliczu. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 
1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 
(Dz. U. Nr 51 , poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i 
Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 
i Nr 133, poz. 685) oraz w związku z § 1 pkt 3 rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 
1991 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw pań
stwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki 
państwa, których prywatyzacja wymaga zgody Rady 

Ministrów (Dz. U. Nr 99, poz. 441), zarządza się , co 
następuje : 

§ 1. Wyraża się zgodę na prywatyzację p rzedsię
biorstwa państwowego Rafineria Nafty " Jedlicze" 
z s i edzibą w Jedliczu. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 
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