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tetycznych włókien ciętych z poliestrów po cenach 
dumpingowych i wyrządzenia przez ten przywóz szko
dy przemysłowi krajowemu. 

Syntetyczne włókna cięte z poliestrów oznaczone 
są w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Han
dlu Zagranicznego kodem PCN: 55032000 O. 

Z danych zawartych we wniosku o wszczęcie postę
powania antydumpingowego wynika, że: 
- przywóz towaru objętego postępowaniem realizo

wany jest po cenach dumpingowych. Po porówna
niu wartości normalnej z ceną eksportową margi
nes domniemanego dumpingu wynosi około 4% 
ceny CIF; 

- w 1996 r. import (w tonach) syntetycznych włókien 
ciętych z poliestrów z Republiki Białoruś stanowił 
63,3% importu ogółem oraz 91% importu tego to
waru na polski obszar celny po domniemanych ce
nach dumpingowych; 

- w 1997 r. i w okresie l-IX 1998 r. wielkość impor
tu z Republiki Białoruś malała, jednak była w dal
szym ciągu znacząca. W okresie 9 miesięcy 1998 r. 
import ten stanowił 33% importu ogółem. W tym 
samym okresie udział importu dumpingowego 
z Republiki Białoruś w konsumpcji wynosił 17,6%, 
a w odniesieniu do produkcji krajowej 15,5%; 

- tendencja spadkowa importu syntetycznych włó
kien ciętych z poliestru jest następstwem zwiększo-

nego importu kabla z włókna syntetycznego. Krajo
wi konsumenci przetwarzają, przez pocięcie, im
portowany kabel z włókna syntetycznego z poliest
rów, otrzymując syntetyczne włókna cięte z polie
strów; 

- w wyniku importu po cenach dumpingowych za
równo wyżej wmienionego kabla, jak i syntetycz
nych włókien ciętych sprzedaż krajowych synte
tycznych włókien ciętych od 1996 r. systematycznie 
malała. Przyjmując rok 1996 jako bazowy, w 1997 r. 
sprzedaż wynosiła 90,6%, a w okresie 9 miesięcy 
1998 r. - 62,9%; 

- przemysł krajowy poniósł szkodę w związku z ko
niecznością dostosowania swoich cen krajowych 
na towar objęty postępowaniem do cen tego towa
ru z importu po cenach dumpingowych z Białorusi. 

Okres badany dla wszczętego postępowania ustala 
się od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 30 września 1998 r. 

W sprawach mających znaczenie dla postępowania 
antydumpingowego strony zainteresowane powinny 
złożyć informacje i opinie oraz wnioski o złożenie wy
jaśnień ustnych nie póżniej niż w terminie 30 dni od 
dnia ogłoszenia niniejszego postanowienia. 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Minister Gospodarki: J. Steinhoff 

248 
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 21 maja 1999 r. 

w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty 
na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na III kwartał 1999 r. 

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody 
osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776) określa się, co nastę
puje: 

Określa się kwoty rekompensat obowiązujących 
w III kwartale 1999 r., o których mowa wart. 1 ust. 1 
pkt 1 i 2 oraz wart. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody 
osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776): 

1) 7 829,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na 
samochód marki Fiat 126p, 

2) 11 089,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na 
samochód marki FSO 1500. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 

249 
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 14 maja 1999 r. 

w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych. 

Na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z dnia 14 grud
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo
ciu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, 
Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, 
poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 oraz 
z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, 
poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 

i 1126) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 czerwca 
1999 r. do dnia 31 sierpnia 1999 r. wysokość zasiłku dla 
bezrobotnych, o którym mowa wart. 24 ust. 1 powoła
nej ustawy, wynosi 393,90 zł. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komofowski 


