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UCHWAŁA Nr 142 RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 grudnia 1996 r. 

w sprawie udostępnienia należących do Skarbu Państwa akcji Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu 
"Kopex" Spółka Akcyjna w Katowicach. 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 lutego 1993 r. 
o przekształceniach własnościowych niektórych przed
siębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla 
gospodarki państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 69 i z 1994 r. 
Nr 43, poz. 161) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu 
wyraża się zgodę na udostępnienie należących do 
Skarbu Państwa akcji Przedsiębiorstwa Eksportu i Im
portu "Kopex" SA w Katowicach w ilości do 74% 
ogólnej liczby akcji spółki, w tym 15% ogólnej liczby 
akcji - na zasadach preferencyjnych dla pracowni
ków. 

2. Akcje, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem akcji 
dla pracowników, zostaną zbyte na podstawie oferty 
ogłoszonej publicznie oraz w wyniku rokowań podję
tych na podstawie publicznego zaproszenia. 

§ 2. Udostępnienie należących do Skarbu Państwa 
akcji spółki, o której mowa w § 1 ust. 1, powinno nastą
pić w terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia 
uchwały w życie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia 
i podlega ogłoszeniu. 
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ZARZĄDZENIE Nr 80 PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 24 grudnia 1996 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy 
doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową. 

Zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 1 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 11 stycznia 1996 r. w sprawie ustanowienia nagród 
Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktor
skie i habilitacyjne oraz działalność naukową (Monitor 
Polski Nr 5, poz. 43) § 9-11 otrzymują brzmienie: 

,,§ 9. Członkom Komisji za udział w posiedzeniu 
oraz osobom opiniującym wnioski o przyzna
nie nagród przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości i na zasadach określonych przez 
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

§ 10. Obsługę finansową i organizacyjną Komisji 
zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Mini
strów. 

§ 11 . Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ujmu
je w projekcie budżetu państwa w części do
tyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
środki na nagrody określone w § 1." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1997 r. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 23 grudnia 1996 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego 
i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych 

oraz zwolnień od tego podatku. 

Na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz 
o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, 

poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, 
z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703 oraz 
z 1996 r. Nr 137, poz. 640) zarządza się, co następuje: 
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§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 li
stopada 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowe
go dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżo
wego, niektórych innych napojów alkoholowych, pa-

liw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień 
od tego podatku (Monitor Polski Nr 61, poz. 684 i Nr 68, 
poz. 765 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 253 i Nr 33, poz. 337) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 3 po poz. 1 dodaje się poz. 1a w brzmieniu: 

Poz. 

Symbol 
Systematycznego 
wykazu wyrobów 

SWW 

2 

"la 0243 

2) w załączniku nr 4: 

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) 

3 

Oleje smarowe i specjalne: 

1) oleje silnikowe, z wyjątkiem olejów DS-M do silników 
okrętowych (SWW: 0243-135), olejów DS-H do silników 
okrętowych (SWW: 0243-136), olejów SC22 do silników 
okrętowych (SWW: 0243-137), olejów do silników z za
płonem samoczynnym (wysokoprężnych) pozosta
łych (SWW: 0243-139), olejów do silników lotni
czych (SWW: 0243-14), olejów silnikowych pozostałych 
(SWW: 0243-19) oraz olejów do silników okrętowych 
określonych przez Polską Normę PN-75C-96089/01-04 
jako Marinol typu CA, CB, CC, CD 

2) pozostałe, w tym także oleje silnikowe wytwarzane 
z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji 
zużytych olejów smarowych, w których udział kompo
nentów z regeneracji w produkcie gotowym stanowi mi
nimum 10% 

a) w poz. 2 w kolumnie 3 skreśla się wyrazy"o symbolu 2710 00 691", 

b) po poz. 2 dodaje się poz. 2a w brzmieniu: 

Poz. Kod PCN 
Nazwa grupy towarów (towaru) 

1 2 3 

,,2a ex 2710 00 87 O Oleje silnikowe 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. 

Stawka podatku 
akcyzowego w zł 

na jednostkę wyrobu 
lub w % obrotu 

4 

15 

wolne od podatku" 

Stawka podatku 
akcyzowego w zł 

na jednostkę wyrobu 
lubw% 

podstawy 
opodatkowania*) 

4 

20" 
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