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1) spadku udziału ilości sprzedanych ciągników na 
rynku krajowym: w 1998 r. wynosił on 36,0% w po
równaniu z 43,9% w 1997 r., 

2) spadku wolumenu produkcji w 1998 r., który obni
żył się w stosunku do roku 1996 o ponad 44% 
(w stosunku do 1997 r. 035%), 

3) spadku wykorzystania mocy produkcyjnych do 
31,3% w 1998 r. z 48,3% w 1997 r., 

4) wzroście zapasów o 48% w 1998 r. w porównaniu 
z rokiem 1997, 

5) ograniczeniu zatrudnienia: w 1998 r. zmniejszyła się 
liczba zatrudnionych o 18% w stosunku do roku 
1996, w tym o około 16% pracowników bezpośred
nio związanych z produkcją, 

6) niekorzystnych zmianach wskaźnika stopy zwrotu 
z zaangażowanego kapitału (w roku 1997 była ona 
dodatnia, podczas gdy w 1998 r. - ujemna). 

Nadmienić należy, że import ciągników używanych 
utrudnia restrukturyzację krajowego przemysłu ciągni
kowego. Największy polski producent ciągników ZPC 
"URSUS" S.A. realizuje program restrukturyzacji , po
legający na obniżeniu kosztów własnych , zmniejszeniu 
zatrudnienia oraz zmianach organizacyjno-technicz
nych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, uznać należy, iż dane 
zawarte we wniosku uzasadniają domniemanie, że 
znaczące i ogólne pogorszenie sytuacji przemysłu kra
jowego spowodowane zostało w istotnym stopniu 
nadmiernym importem ciągników używanych, wyrzą
dzającym poważną szkodę przemysłowi krajowemu. 

Minister Gospodarki: w z. H. Ogryczak 

598 

OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO 

z dnia 19 listopada 1999 r. 

o treści oświadczeń złożonych przez osoby ubiegające się o nominację prokuratorską. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwiet
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w la
tach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, 
poz. 681 i Nr 63, poz. 701) podaje się do publicznej wia
domości, co następuje: 

1) Andrzej Ficoń, s. Jana, urodzony 23 czerwca 1961 r. 
w Wieprzu, zamieszkały w Warszawie, 

2) Zenon Kuźmicki, s. Stanisława, urodzony 1 sierpnia 
1960 r. w Piszu, zamieszkały w Toruniu, 

oświadczyli, że pełnili służbę w organach bezpieczeń
stwa państwa w rozumieniu art. 1 i 2 powołanej ustawy. 

Prokurator Generalny: H. Suchocka 
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OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

z dnia 7 grudnia 1999 r. 

w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2000 r. 

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 
z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 
756 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636) ogłasza się, co nastę
puje: 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie od jednej osoby w I kwartale 2000 r. 
wynosi 54,00 zł. 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 
M.Delekta 
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