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3) edukacja wczesnoszkolna, 

4) edukacja opiekuńczo-wychowawcza, 

5) zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, 

6) administracja publiczna. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

619 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 lipca 1998 r. 

w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 sierp
nia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach 
własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 
98, poz. 473, z 1996 r. Nr 152, poz. 724 i z 1997 r. Nr 121, 
poz. 770) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Dla producentów cukru minimalna cena zbytu 
cukru na rynku krajowym, obowiązująca od dnia 1 paź
dziernika 1998 r. do dnia 30 września 1999 r., wynosi 
1,71 zł/kg. 

§ 2. Przez cenę minimalną, o której mowa w § 1, ro
zumie się cenę loco magazyn cukrowni, bez podatku 
od towarów i usług . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

620 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 6 lipca 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej. 

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz 
o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 
i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 141, poz. 943) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie nadania 
statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. 
Nr 42, poz. 265 i Nr 145, poz. 975) w § 5 w ust. 1: 

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,, 5) Departament Polityki Sektorowej i Restruktury
zacji,"; 

2) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu : 

,, 5a) Departament Polityki Strukturalnej i Regional 
nej". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

621 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 17 lipca 1998 r. 

w sprawie określenia szczególnych rodzajów i zakresu działalności gospodarczej nie wymagających 
uzyskania koncesji. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwiet
nia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, 
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, 
poz. 594) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Nie wymaga uzyskania koncesji, prowadzona 
przez przedsiębiorstwa energetyczne, działal ność go
spodarcza w zakresie : 

1) wytwarzania energii elektrycznej w źródłach o łącz
nej mocy znamionowej nie większej niż 50 MW, 

2) wytwarzania ciepła w źródłach o łącznej mocy zna
mionowej nie większej niż 5,8 MW. 

§ 2. Przepisów § 1 nie stosuje się do przedsiębiorstw 
energetycznych wytwarzających energię elektryczną 


