-

Monitor Polski Nr 30

Poz. 460, 461 i 462

660-

amonową

jest w stanie całkowicie zaspokoić popyt krajowy. Łączne moce produkcyjne wszystkich zakładów produkujących saletrę amonową
wynoszą 2412 tys. ton, a więc więcej niż konsumpcja krajowa w badanym okresie.
Zagrożenie wyrządzenia poważnej szkody
słowi krajowemu spotęgowane jest faktem, iż

przemyprzywóz
saletry amonowej na polski obszar celny dokonywany
jest na warunkach utrudniających rodzimym ,producentom konkurowanie z towarem rosyjskim. Srednie
ceny stosowane w imporcie saletry amonowej z Federacji Rosyjskiej w roku 1996 były niższe o ok. 20% od

średnich cen produkcji krajowej, w roku 1997 były niż
sze o 23%, w roku 1998 - o ok. 40%, a w pierwszym
kwartale roku 1999 - 041%.

Z uwagi na powyższe fakty należy uznać, iż mimo
wciąż wysokiego poziomu produkcji krajowej oraz
utrzymującego się stanu zatrudnienia dane dotyczące
ostatnich miesięcy, w tym znaczny wzrost importu saletry pochodzenia rosyjskiego, uzasadniają domniezagrożenia wyrządzenia poważnej
mysłowi krajowemu.

manie

szkody prze-
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OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 6 września 1999 r.
w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w czwartym kwartale 1998 r. oraz w pierwszym i drugim kwartale 1999 r. na potrzeby określenia średnio",!iesięcznej
składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczeń
Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112) ogłasza się,
iż wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego wynosiła:
-

w IV kwartale 1998 r. ubruttowieniem,

2057,79

zł

brutto przed

-

w II kwartale 1999 r. ubruttowieniu.

2 520,06

zł

brutto po

na potrzeby określenia wysona ubezpieczenia społeczne oraz składki
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świad
czeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom
spoza górnictwa.
Niniejsze

ogłasza się

kości składki

-w I kwartale 1999 r. - 2464,18 zł brutto po ubruttowieniu,
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OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻVWNOŚCIOWEJ

z dnia 31 sierpnia 1999 r.
w sprawie wykazu

środków

farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych
dopuszczonych do obrotu w kraju.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 49 ust.1
ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105
poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43,
poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) ogłasza się wykaz środków farmaceutycznych i materiałów medycz-

wyłącznie

u

zwierząt,

nych stosowanych wyłącznie u zwierząt, dopuszczonych do obrotu w kraju na podstawie wpisów do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych Stosowanych Wyłącznie u Zwierząt, według stanu na dzień 1 lipca 1999 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej:
A. Ba/azs

