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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 
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lub ciepło w źródłach niekonwencjonalnych, w tym od
nawialnych, jeżeli energia elektryczna lub ciepło jest 
przedmiotem obowiązkowego zakupu nałożonego na 
przedsiębiorstwa energetyczne, w trybie przepisów wy
danych na podstawie art. 9 ust. 4 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). 

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

M inister Gospodarki: J. Steinhoff 

622 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 21 lipca 1998 r. 

w sprawie określenia trybu przekazywania informacji o realizacji obrotu specjalnego z zagranicą. 

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 11 grud
nia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą to
warami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1026) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Osoba, której udzielono pozwolenia na dokona
nie obrotu specjalnego z zagranicą, w terminie 7 dni od 
dnia pełnego wykorzystania pozwolenia lub w termi
nie 7 dni od upływu terminu ważności , na który pozwo
lenie zostało wydane, przekazuje Ministrowi Gospo
darki na piśmie informację o jego realizacji wraz z ory
ginałem pozwolenia. 

§ 2. W przypadku gdy realizacja obrotu specjalne
go z zagranicą wiąże się z obrotem towarami, niezależ-

nie od sposobu ich przemieszczania przez granicę, do 
informacji, o której mowa w § 1, należy dołączyć po
twierdzoną kopię zgłoszenia celnego zawierającego 
datę, pieczęć urzędu celnego, imienną pieczęć funkcjo
nariusza celnego, jego podpis oraz adnotację. 

§ 3. Adnotacja, o której mowa w § 2, powinna zawie
rać dane określone przepisami zarządzenia Prezesa 
Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w spra
wie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Monitor 
Polski Nr 72, poz. 690) . 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Gospodarki: J. Steinhoff 

623 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 20 lipca 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad wypłacania subwencji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie
pełnosprawnych prowadzącym zakłady pracy chronionej, w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. 

Na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierp
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, 
poz. 776 i Nr 160, poz. 1082) zarządza się, co następuje : 

§ 1.1. Prowadzący zakład pracy chronionej, zwany 
dalej "pracodawcą", może złożyć do Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

zwanego dalej "Funduszem", wniosek o wypłatę sub
wencji w związku z zatrudnianiem osób niepełno

sprawnych . 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za
wierać: 

1) nazwę i adres zakładu pracy chronionej, 

2) numer i datę decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych przyznającej status zakładu 
pracy chronionej, 

3) liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych 

(w tym także w systemie pracy nakładczej) w prze-

liczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z podaniem 
stopnia niepełnosprawności tych osób, 

4) kwotę wnioskowanej subwencji i jej przeznaczenie, 

5) okres, na jaki subwencja ma być przyznana, 

6) uzasadnienie. 

§ 2. 1. Fundusz powiadamia pracodawcę, w formie 
pisemnej, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania 
wniosku, o sposobie jego rozpatrzenia. 

2. Uwzględnienie wniosku w całości nie wymaga 
uzasadnienia . 

§ 3. 1. Wypłata subwencji następuje na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Funduszem a pracodawcą. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szcze
gólności: 

1) wysokość subwencji i okres, na który została przy
znana, 


