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I 
Pozycja I Kod PCN 

I 
Wyszczególnienie 

ex 84194000 O Piece, kolumny frakcyjne i reaktory katalityczne odpowiadające 
standardom nr 8 Amerykańskiego Towarzystwa Inżynierów 
i Mechaników 

841990 - Części : 

84199080 O - - Pozostałe 

ex 84199080 O Części do wyżej wymienionych urządzeń z pozycji 8419 

8907 8907 Pozostałe konstrukcje pływające (np. tratwy, zbiorniki, 
koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne): 

89079000 O - Pozostałe 

ex 89079000 O Boje przeładunkowe i cumownicze 

9026 9026 Przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, 
ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (np. 
przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, 
liczniki energii cieplnej) z wyjątkiem aparatów i przyrządów 
objętych pozycjami nr 9014,9015, 9028 lub 9032: 

ex 9026 Przyrządy do zespołowej kontroli rurociągu 

9032 9032 Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli: 

ex 9032 Przyrządy do zespołowej kontroli rurociągu 

dział 84 dział 84 REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY~ MASZYNY I URZĄDZENIA 
MECHANICZNE ORAZ ICH CZĘSCI 

ex dział 84 Urządzenia do oczyszczania (tzn. do zatrzymywania spadku 
zawartości węgla) , od 406,4 mm wzwyż 

Urządzenia dozujące wysokiej wydajności (0,28 m3/s lub więcej) 

ex 8481 Części zamienne do wszystkich wyżej wymienionych pozycji 
towarowych 

ex 8482 Części zamienne do wszystkich wyżej wymienionych pozycji 
towarowych 

ex 8483 ' Części zamienne do wszystkich wyżej wymienionych pozycji . towarowych 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 sierpnia 1998 r. 

w sprawie wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw oraz do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. 

I 

Na podstawi'e art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca tów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602) za-
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gm in, rad powia- rządza si ę, co n astępuje : 
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§ 1. Określa się wzór wykazu osób popierających li - § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło -
stę kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików szenia. 
województw oraz Rady Miasta Stołecznego Warszawy, 
stanowiący załącznik do rozporządzenia. Prezes Rady Ministrów: w z. J. Tomaszewski 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 14 sierpnia 1998 r. (poz. 660) 

WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH 

- listę kandydatów do rady gminy (miasta, miasta stołecznego Warszawy)l) .................................. ...... ............... , 
(nazwa) 

- każdą kandydaturę na liście kandydatów do rady powiatul ) .. ........ ................................ .... ............ ...... ........ ...... .. , 
(nazwa) 

- listę kandydatów do sejmiku województwa 1) .................. ..... ......... ...... .................... ......... .. .. .... ...... .. ... ......... ..... ... . , 
(nazwa) 

zgłaszaną przez ...... ........ ... ..... ..... ..... .. ...... ......... .... ....... ....... ...... ... .... ..... ..... .. .... ..... ....... .... .. ....... ... .. .... .... .......... .. ... ....... 2) 

w okręgu wyborczym nr .... .... .... ........ .... .. .... .... .. .......... .. 

Lista kandydatów 

Lp. Imię i nazwisko kandydata 

Osoby popierające listę kandydatów 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer PESEL Podpis 

11 Niepotrzebne skreś li ć 
21 Nazwa statutowego org an u parti i politycznej. stowarzyszenia lub organizacji spo łecznej bądź nazwa komitetu wyborczego utworzonego 

przez koa l icję wyborczą lub w yborców. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 27 l ipca 1998 r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania odszkodowania przysługującego w razie utraty życia lub poniesienia 
uszczerbku na zdrowiu w czasie udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy pracownikom operacyjnym 

zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej. 

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 28 w rze
śnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100, 
poz. 442, z 1992 r. Nr 21 , poz. 85, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 i Nr 152, poz. 720 oraz z 1997 r. Nr 18, poz. 105, 
Nr 71, poz. 449, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926) za
rządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Odszkodowanie określone w rozporządze niu 
przysługuje, jeżeli wskutek zdarzenia w czasie udziela
nia lub w związku z udzielaniem pomocy pracownikom 

operacyjnym zatrudnionym w jednostkach organiza
cyjnych kontroli skarbowej, w wykonywaniu zadań, 
o których mowa wart. 36 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100, poz. 442, 
z 1992 r. Nr 21 , poz. 85, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 
i Nr 152, poz. 720 oraz z 1997 r. Nr 18, poz. 105, Nr 71, 
poz. 449, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926), zwanego 
dalej "w ypadkiem" , nastąpiły utrata życia albo 
uszczerbek na zdrowiu. 


