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2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporzą
dzenia, szczególny tryb i warunki wprowadzania 
listów zastawnych do publicznego obrotu. Rozpo
rządzenie powinno w szczególności określać za
kres obowiązków informacyjnych tak, aby umożli
wić inwestorom rzetelną ocenę sytuacji finanso
wej i gospodarczej emitenta." 

\rt. 4.1. Rada Ministrów określi na 1998 r., w dro
dzerozporządzenia, maksymalną wartość emitowa
nycl przez podmioty zagraniczne, mające siedzibę 
w k~jach należących do Organizacji Współpracy Go
spoQrczej i Rozwoju (OECD), papierów wartościo
wyd które mogą być wprowadzone do publicznego 
obro~ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 
sposC) ich przeliczania na złote polskie. Rozporządze
nie pwinno uwzględniać zobowiązania wynikające 

z umów międzynarodowych, jak również wpływ, jaki 
może mieć na gospodarkę narodową wprowadzenie 
tych papierów wartościowych do publicznego obrotu. 

2. Określona w ust. 1 wartość papierów wartościo

wych obejmuje także tytuły do uczestnictwa w instytu
cjach wspólnego inwestowania w krajach należących 
do OECD, o ile są one papierami wartościowymi w ro
zumieniu ustawodawstwa kraju siedziby emitenta. 

Art. 5. Do czasu wydania przepisów wykonawczych 
przewidzianych w ustawie zachowują moc przepisy 
dotychczas obowiązujące. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 sierpnia 1998 r. 

OJ sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie. 

Na pOistawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerw- 2. Siedzibą Uczelni jest miasto Sulechów. 
ca 1997 r.D wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. 
Nr 96, poz.j90 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, § 2. Uczelnia prowadzi specjalność zawodową: ad-
co następu;!: ministracja publiczna. 

§ 1. 1. Tvorzy się z dniem 1 września 1998 r. pań - § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
stwową wyż'zą szkołę zawodową pod nazwą "Wyższa 7 dni od dnia ogłoszenia. 
Szkoła Zawolowa Administracji Publicznej w SuIecho-
wie", zwaną \alej "Uczelnią". Prezes Rady Ministrów: w z. J. Tomaszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 6 sierpnia 1998 r. 

w sprawie harm<nogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z usług 
przesyłowych. 

Na podstawie crt. 65 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo en\rgetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 
i Nr 158, poz. 1042 onz z 1998 r. Nr 94, poz. 594 i Nr 106, 
poz. 668) zarządza się co następuje: 

§ 1. Rozporządzenił określa harmonogram uzyski 
wania przez poszczegóne grupy odbiorców prawa do 
korzystania z usług p~esyłowych, polegających na 
przesyłaniu paliw lub er'ergii wydobywanych lub wy
twarzanych w kraju, zal~nie od wielkości dokonywa
nych rocznych zakupów pa~w gazowych, energii elek
trycznej lub ciepła. 

. § 2. 1. Odbiorcy dokonujlcy rocznych zakupów pa
lIW gazowych w wielkości ni( mniejszej niż: 

1) 25 mln m 3 w przeliczeniu na gaz ziemny wysoko m e
tanowy - uzyskują prawo do korzystania z usług 
przesyłowych z dniem 1 lipca 2000 r. , 

2) 15 mln m3 w przeliczeniu na gaz ziemny wysoko
metanowy - uzyskują prawo do korzystania 
z usług przesyłowych z dniem 1 stycznia 2004 r. 

2. Odbiorcy, dokonujący rocznych zakupów paliw 
~azo,":,ych w wielk?ści mniejszej niż 15 mln m3 w prze
lIczenIu na gaz ziemny wysokometanowy, uzyskują 
prawo do korzystania z usług przesyłowych z dniem 
5 grudnia 2005 r. 

. . § 3. 1. Odbiorcy dokonujący rocznych zakupów ener
gII elektrycznej w wielkości nie mniejszej niż: 




