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POSTANOWIENIE MINISTRA WSPOŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 20 października 1993 r. 

o wszczęciu postępowania w celu ochrony rynku krajowego przed przywozem mocznika i azotanu amonowe
go, zagrażającym interesom gospodarczym krajowych producentów. 

Na podstawie art. 98 ust. 1 i art. 99 ust. 1 w związku z art. 
1 06b ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne 
(Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 
320 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. 
Nr 60, poz. 279), zwanej dalej "ustawą", wszczyna się 
postępowanie w celu ochrony rynku przed przywozem 
mocznika (oznaczonego w polskiej Scalonej nomenklaturze 
towarowej handlu zagranicznego kodami PCN 
3102 10 10 O i 3102 10 90 O) i azotanu amonowego (o
znaczonego w polskiej Scalonej nomenklaturze towarowej 
handlu zagranicznego kodem PCN 3102 30 90 O) z Federa
cji Rosyjskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Re
publiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej i Ukrainy. 

Postępowanie wszczyna się na wniosek Zakładów Azo
towych PUŁAWY SA (ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 
13, 24-110 Puławy), występujących w imieniu przemysłu 
krajowego w rozumieniu art. 96 ustawy. 

Wnioskodawca stwierdza, że w porównaniu z rokiem 
1991 w roku 1992 miał miejsce masowy przywóz towarów 
będących przedmiotem postępowania . Przywóz ten był do
konywany po niskich cenach i stał się przyczyną spadku cen 
mocznika i azotanu amonowego na rynku polskim oraz 
konieczności sprzedaży produktu krajowego poniżej kosz
tów produkcji. Spowodowało to znaczące ograniczenie 
produkcji i niepełne wykórzystanie mocy produkcyjnych 
przez przemysł krajowy. 

Wniosek krajowych producentów nawozów azotowych 
zostanie poddany szczegółowej analizie, a w przypadku 
potwierdzenia zawartych w nich danych zastosowane zo
staną środki, o których mowa wart. 106d ustawy. 

Zgodn ie z art. 99 ust. 1 ustawy wszystkie zainteresowa
ne podmioty mogą nadsyłać pisemne uwagi dotyczące 

postępowania oraz zgłaszać wnioski o przedstawienie mate
riału dowodowego ustnie. Powyższe wnioski będą przyj
mowane w okresie 30 dni od daty opublikowan ia niniejszego 
postanowienia w przypadku wystąpień polskich podmiotów 
oraz w terminie 40 dni od opublikowania postanowienia 
w przypadku podmiotów zagranicznych. Stosownie do art. 
102 ustawy informacje przekazane przez strony w trakcie 
postępowania mogą zostać objęte klauzulą poufności . 

Zgodnie z art. '127 § 3 Kodeksu postępowania administ
racyjnego w związku z art. 144 tegoż kodeksu na niniejsze 
postanowienie nie służy zażalenie . Strona niezadowolona 
może jednak zwrócić się do Ministra Współpracy Gospodar
czej z Zagranicą z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy. 

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą : 

A. Arendarski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁOWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 6 listopada 1993 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej · w gospodarce 
narodowej w trzecim kwartale 1993 r. 

Na podstawie art. 71 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z1990r.Nr23,poz.138,Nr34,poz. 198,Nr53,poz.306iNr 
89, poz. 517, z 1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 100, poz. 443 oraz 
z 1993 r. Nr 47, poz. 213), art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 20 
września 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 1990 r. Nr 
26, poz. 153 i Nr 53, poz. 306, z 1991 r. Nr 83, poz. 371, Nr 
100, poz. 443 i Nr 113, poz. 491 oraz z 1993 r. Nr 47, poz. 
213), art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. 
o prokuraturze (Dz. U. z 1991 r. Nr 25, poz. 103, Nr 55, poz. 
234, Nr 100, poz. 443 i Nr 113, poz. 491 oraz z 1993 r. Nr 47, 
poz. 213) i art. 3a ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wyna-

grodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państ
wowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31 , poz. 214, 
z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 
123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 1 00, poz. 443 oraz 
z 1993 r. Nr 1, poz. 1) ogłasza się, iż przeciętne wyna
grodzenie miesięczne w sferze produkcji materialnej w gos
podarce narodowej, bez wypłat z zysku, w trzecim kwartale 
1993 r. "'wyniosło 4 067 tys. zł. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oleński 


