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znaczonych pracowników, łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne tych pracowników, Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
§ 13. 1. Wysokość wynagrodzenia wyznaczonych

pracowników z tytułu organizowania i dozorowania
pracy skazanych jest uzależniona od liczby skazanych
pozostających pod ich dozorem.
2. Wyznaczony pracownik, dozorujący pracę skazanych w liczbie do 10 osób, otrzymuje dodatkowo zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości
od 2% do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. W razie konieczności dozorowania skazanych
w liczbie powyżej 10 osób, można powierzyć wyznaczonemu pracownikowi dozorowanie skazanych bez
dodatkowego wynagrodzenia, zwalniając go jednocześnie od innych obowiązków pracowniczych.
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wykonywanych zadań i liczby skazanych
cych pod dozorem.

pozostają

5. Z kwot, o których mowa w § 12 ust. 1, za zgodą
orzeczenie, mogą być wypłacane
wyznaczonym pracownikom nagrody za wyróżniające
wykonywanie swoich obowiązków, jak również z tytułu osiąganych wyników pracy przez skazanych .
sądu wykonującego

§ 14. Pracodawcom, u których jest wykonywana
praca, o której mowa wart. 85 § 1 Kodeksu karnego,
przysługuje ulga w podatku dochodowym w wysokości 30% kwot, o których mowa w § 12 ust. 1.
§ 15. Przepisy § 4-14 stosuje się odpowiednio do
instytucji użyteczności publicznej, z uwzględnieniem
ich statusu prawnego i zadań.
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogłoszenia.

4. Wysokość wskaźnika procentowego, o którym
mowa w ust. 2, powinna być uzależniona od zakresu
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 23 czerwca 1997 r.
w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przywozu z zagranicy paliw mineralnych, olejów mineralnych i produktów ich destylacji, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.

Na podstawie art. 20 ust. 3a ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41,
poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198
i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41,
poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106,
poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127,
Nr 47, poz. 212, i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310,
Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700
i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45,
poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117,
Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348 i Nr 60, poz. 369) zarzą
dza się, co następuje:
§ 1. Podmioty składające wniosek o udzielenie kon-

cesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przywozu z zagranicy paliw mineralnych, olejów
mineralnych i produktów ich destylacji, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, wymienionych
w rozporządzeniu Ministra Współpracy Gospodarczej
z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga
koncesji (Dz. U. Nr 155, poz. 769), obowiązane są dołą
czyć do wniosku następujące dokumenty i informacje:

1) dokument potwierdzający prowadzenie działalno
ści gospodarczej, wraz z jej zakresem przedmiotowym, odpis z właściwego rejestru - od osób prawnych, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działal
ności gospodarczej od osób nie będących osobami prawnymi, wraz z zaznaczeniem osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu,
2) udokumentowane informacje o wielkości posiadanego kapitału (zakładowego, akcyjnego, udziało
wego), a w przypadku osób fizycznych - o posiadanych nieruchomościach i środkach finansowych
(w tym udziały w spółkach),
3) w przypadku spółek prawa handlowego:
a) kopię umowy (statutu) spółki,
b) listę wspólników posiadających co najmniej
10% udziałów (akcji),
c) wykaz członków zarządu i rady nadzorczej z podaniem ich adresów zamieszkania,
d) oświadczenia osób wymienionych w lit.
b) i c) o członkostwie w organach innych spółek
oraz o posiadanych udziałach (akcjach) w tych
spółkach,
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zaświadczenie

o nadaniu przez urząd skarbowy numeru identyfikacji podatkowej NIp,

wraz z dokumentem stwierdzającym posiadanie
własnych instalacji rafineryjnych; w przypadku
nieposiadania takich instalacji, wnioskodawca
przedkłada umowę z polską rafinerią, potwierdzającą, że rafineria upoważnia podmiot do zakupu na potrzeby rafinerii wskazanych ilości i gatunków ropy naftowej, wraz z określeniem warunków dostaw,

5) kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym

(RE GON), wydanego przez
styczny,

właściwy urząd

staty-

6) kopię bilansu z ostatnich dwóch lat kalendarzo-

wych, w przypadku podmiotów nie zobowiązanych
do sporządzania bilansu - rachunek wyników
działalności gospodarczej za ostatnie dwa lata kalendarzowe, a jeżeli podmiot prowadzi działała 1ność gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata
- za cały okres działalności,
7) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest

rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność płatniczą i kredytową podmiotu,
8) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego,
stwierdzające, iż podmiot
leżności budżetowych,

nie zalega z wpłatami na-

9) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, iż

nie zalega z opłacaniem

składek

podmiot
na ubezpieczenie

społeczne,

10)

zaświadczenie Głównego Urzędu Ceł

potwierdzawnioskodawca nie zalega z wpłatami należ
ności celnych i podatków pobieranych przez urzę
dy celne,

jące, że

11) w przypadku ubiegania się o koncesję na przywóz
paliw płynnych - oświadczenie podmiotu o posiadanych warunkach magazynowania paliwo pojemności co najmniej 1000 m 3 (z określeniem rodzaju i wielkości zbiorników), wraz z dokumentem
stwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości
przeznaczonej na cele ich magazynowania (prawo
własności, najmu, dzierżawy, użytkowania),
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13) w przypadku ubiegania się o koncesję na przywóz
napojów alkoholowych - kopię zezwolenia wydanego przez Ministra Gospodarki na obrót hurtowy
wyrobami spirytusowymi w kraju, wraz z decyzją
określającą dopuszczalną w danym roku wielkość
sprzedaży hurtowej tych wyrobów, a w przypadku
ubiegania się o koncesję na przywóz preparatów
alkoholowych lub alkoholi do rozlewu - dodatkowo kopię koncesji wydanej przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na wyrób i rozlew
wódek,
14) w przypadku ubiegania się o koncesję na przywóz
gazu ziemnego, podmiot obowiązany jest przedło
żyć dokument potwierdzający tytuł własności sieci
przesyłowej i dystrybucyjnej gazu lub odpowiednią umowę o przesył i dystrybucję gazu z dysponentem takiej sieci.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Współpracy
Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r.
w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie przywozu z zagranicy paliw płynnych, alkoholu skażonego, niektórych napojów alkoholowych
oraz wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 2,
poz. 7).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogłoszenia.

12) w przypadku ubiegania się o koncesję na przywóz olejów ropy naftowej surowej - oświad
czenie o zdolnościach przerobu ropy naftowej
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW

WEWNĘTRZNYCH

I ADMINISTRACJI

z dnia 16 czerwca 1997 r.

w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni
ślonych

stanowiskach

służbowych,

posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na okresłużbowych dla poszczególnych stanowisk.

oraz etatów stopni

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88,
poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254,
z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34,
poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 49F : Nr 152, poz. 723
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarząaza się, co następu
je:

winni odpowiadać strażacy Państwowej Straży Pożar
nej na określonych stanowiskach służbowych, oraz
etaty stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk
w Państwowej Straży Pożarnej określa taryfikator kwalifikacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego rozpo-

§ 1. 1. Wymagania w zakresie wykształcenia ogólnego, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim po-

2. Do wymaganego stażu służby dla określonego
stanowiska nie wlicza się służby kandydackiej.

rządzenia.

