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rzowym, w którym dokonywana jest odprawa celna 
lub w roku poprzedzającym tę odprawę . 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane 
przedstawić organowi celnemu oryginał zaświadcze
nia banku. 

Art. 7. Przepisów art. 4-6 nie stosuje się do samo
chodów, od których na podstawie odrębnych przepi
sów nie pobrano cła. 

Art. 8. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 
163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 
i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, 
poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, 

Nr 137, poz. 638 i Nr 147, poz. 686) wart. 21 w ust. 1 
IN pkt 51 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 
pkt 52 w brzmieniu: 

,,52) kwoty rekompensat otrzymanych na podsta
wie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na 
samochodowy osobowe (Dz. U. Nr 156, 
poz. 776).". 

Art. 9. Traci moc ustawa z dnia 21 stycznia 1994 r. 
o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobo
we (Dz. U. Nr 36, poz. 132). 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1997 r. 
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USTAWA 

z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych . 

Art. 1. 1. Tworzy się państwową jednostkę organi
zacyjną pod nazwą "Polski Instytut Spraw Międzynaro
dowych" z siedzibą w Warszawie. 

2. Po lski Instytut Spraw Międzynarodowych, zwany 
dalej ..Instytutem", ma osobowość prawną. 

Art. 2. Do zadań Instytutu należy: 

1) prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw 
międzynarodowych, 

2) przygotowywanie anal iz, ekspertyz i stud iów pro
gnostycznych z zakresu spraw międzynarodo

wych, 

3) doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zada
nia w zakresie stosunków międzynarodowych i po
lityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. 

4) upowszechnianie w społeczeństwie polskim wie
dzy z dziedziny współczesnych stosunków między
narodowych, 

5) utrzymywa nie kontaktów z ośrodkami szkolenio
wymi, naukowymi i politycznymi w Rzeczypospoli
tej Polskiej i za granicą, 

6) gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i do
kumentacji naukowej. a także prowadzenie otwar
tej działalności bibliotecznej. 

7) działa lność wydawnicza. 

Art. 3. Szczegółowy zakres działania i organizację 
Instytutu określa statut Instytutu, nadany, w drodze 
rozporządzenia, przez Radę Ministrów na wniosek Mi
nistra Spraw Zagranicznych. 

Art. 4. Organami Instytutu są: 

1) Dyrektor Instytutu, 

2) Rada Instytutu. 

Art. 5. 1. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem i re
prezentuje go na zewnątrz . 

2. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Prezes 
Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw 
Zag ranicznych . 

3. Kandydatów na stanowisko Dyrektora Instytutu 
wyłania się w drodze konkursu, którego warunki okre
śla statut Instytutu. 

4. Dyrektor Instytutu jest powoływany na kadencję 
określoną w statucie Instytutu. 

Art. 6. 1. Zadania, kompetencje i skład Rady Insty
tutu oraz czas trwania jej kadencj i określa statut Insty
tutu. 

2. Członków Rady Instytutu powołuje i odwołuje 
Minister Spraw Zagranicznych. 

Art. 7.1. W skład Instytutu mogą wchodzić oddzia
ły zamiejscowe jako wyodrębnione jednostki organ iza
cyjne. 

2. Oddział zamiejscowy Instytutu tworzy, w drodze 
rozporządzenia, Minister Spraw Zagranicznych, na 
wniosek Dyrektora Instytutu, po zasięgnięciu opinii Ra
dy Instytutu. 

3. Organizację oddziału zamiejscowego i zakres je
go zadań okreś l a, z zastrzeżeniem art. 3, regulam in od-
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działu nadany przez Ministra Spraw Zagranicznych na 
wniosek Dyrektora Instytutu . 

Art . 8. Dla realizacji celów określonych wart. 2 In
stytutowi przekazuje się majątek byłego Polskiego In
stytutu Spraw Międzynarodowych . 

Art. 9. Przychodami Instytutu są w szczególności : 

1) środki otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisa
mi na zadania, o których mowa wart. 2 pkt 1, 

2) dotacje z budżetu państwa na zadania, o których 
mowa wart. 2 pkt 2- 7, 

3) spadki i darowizny. 

Art. 10. Nadzór nad Instytutem w zakresie zgodno
ści jego działania z przepisami ustawowymi i postano
wieniami statutu sprawuje Minister Spraw Zagranicz
nych. 

Art. 11. Minister Spraw Zagranicznych określa, 
w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z Ministrem 
Pracy i Polityki Socjalnej, wykaz stanowisk w Instytu- . 
cie, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradza
nia pracowników Instytutu i przyznawania im innych 
świadczeń. 

Art. 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszą 
ustawą do Instytutu stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące jednostek badawczo-rozwojowych. Mini
strem właściwym, w rozumieniu tych przepisów, wod
niesieniu do Instytutu jest Min ister Spraw Zagranicz
nych . 

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1997 r. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 grudnia 1996 r. 

w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej. 

Na podstawie art . 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 261u
tego 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, z 1994 r. Nr 111, poz. 536 i 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496) za rządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się, na okres do dnia 31 grudnia 
1997 r. , zakaz podwyższa nia cen umownych energii 
cieplnej, z zastrzeżeniem § 2 i 4. 

2. Zakaz podwyższania cen dotyczy cen stosowa
nych przez producentów energii cieplnej i dystrybuto
rów tej energii, zakupywanej od producentów, jak i po
chodzącej z własnej produkcji , oraz cen stosowanych 
przez jednostki nowo utworzone, jak i nowo tworzone 
jednostki gospodarcze, kontynuujące działalność jed
nostek zlikwidowanych, podzielonych lub przekształ
conych. 

3. Za cenę energii cieplnej, w rozumieniu rozporzą

dzenia, uważa się także ceny za ogrzewanie i podgrza 
nie wody użytkowej, ustalone w formie opłat ryczałto

wych (np. opłata za 1 m 2 powierzchni, za jedną osobę). 

§ 2. 1. Ceny umowne energii cieplnej, o których 
mowa w § 1, mogą być podwyższane wyłącznie w przy
padku wzrostu, po dniu wejścia w życie rozporządze

nia, następujących czynników niezależnych od jed
nostki gospodarczej (sprzedawcy): 

1) cen paliw technologicznych na podstawie doku
mentów żródłowych zakupu, jednakże pod warun
kiem zakupu tych paliw: 

a) z tego samego źródła i od tego samego dostaw
cy lub 

b) w drodze przetargu, zgodnie z przepisami usta
wy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach pu
blicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 
645 oraz z 1995 r. Nr 99, poz. 488), 

2) kosztów składowania paliw technologicznych oraz 
kosztów składowania i wywozu odpadów paleni
skowych, 

3) cen energii elektrycznej oraz stawek taryfowych za 
wodę i wprowadzanie ścieków, 

4) cen usług transportowych, a w przypadku korzysta
nia z transportu własnego, cen paliw i olejów silni
kowych, 

5) stawek: podatków, opłat za gospodarcze korzysta
nie ze środowiska, obowiązkowych ubezpieczeń 
majątkowych oraz funduszy obciążających koszty, 
z wyjątkiem podwyższenia stawek o charakterze 
sankcyjnym (kary) - zaliczanych na podstawie od
rębnych przepisów do kosztów uzyskania przycho
dów, 

6) cen usług pocztowych i telekomunikacyjnych, 

7) odpisów amortyzacyjnych od nowo wprowadzo
nych do ewidencji księgowej, po dniu 1 stycznia 
1997 r., środków trwałych służących do bezpośred
niej produkcji, przesyłu i przetwarzania energii 
cieplnej (takich jak: kotły, zespoły i części kotłów, 
urządzenia regulacyjne i pomiarowe, kominy, urzą-


