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chodzenia chiƒskiego i zapalniczki jednorazowe pochodzenia chiƒskiego, na które Minister Gospodarki ustanowi∏ decyzjà z dnia 26 paêdziernika 1998 r. c∏o antydumpingowe, sà towarami podobnymi i w konsekwencji post´powanie zakoƒczone zosta∏o na∏o˝eniem c∏a
antydumpingowego na te zapalniczki. WysokoÊç tego
c∏a, zgodnie z wy˝ej wymienionà decyzjà Ministra Gospodarki, ustalono jako ró˝nic´ mi´dzy cenà minimalnà
w wysokoÊci 0,12 EUR/szt. a wartoÊcià celnà zapalniczki,
powi´kszonà o na∏o˝one c∏o wynikajàce z taryfy celnej,
jednak˝e wysokoÊç c∏a antydumpingowego nie mo˝e
byç ni˝sza ni˝ 0,09 EURO za sztuk´ niezale˝nie od deklarowanej wartoÊci celnej zapalniczki, w tym równie˝ gdy
importer deklaruje jej wartoÊç jednostkowà powy˝ej ceny minimalnej wynoszàcej 0,12 EUR/szt.
Zgodnie z ustaleniami przedstawionymi w cz. III
uzasadnienia zapalniczki jednorazowe pochodzenia
chiƒskiego, deklarowane jako pochodzenia tajwaƒskiego, oraz zapalniczki do wielokrotnego nape∏niania pochodzenia chiƒskiego deklarowane jako pochodzenia
tajwaƒskiego uznano jako pochodzenia chiƒskiego.
W konsekwencji post´powanie zakoƒczone zosta∏o na∏o˝eniem c∏a antydumpingowego na te zapalniczki.
WysokoÊç tego c∏a, zgodnie z wy˝ej wymienionà decyzjà Ministra Gospodarki z dnia 26 paêdziernika 1998 r.,
ustalono jako ró˝nic´ mi´dzy cenà minimalnà w wysokoÊci 0,12 EUR/szt. a wartoÊcià celnà zapalniczki, powi´kszonà o na∏o˝one c∏o wynikajàce z taryfy celnej,
jednak˝e wysokoÊç c∏a antydumpingowego nie mo˝e
byç ni˝sza ni˝ 0,09 EURO za sztuk´ niezale˝nie od deklarowanej wartoÊci celnej zapalniczki, w tym równie˝
gdy importer deklaruje jej wartoÊç jednostkowà powy˝ej ceny minimalnej wynoszàcej 0,12 EUR/szt.
2. Na∏o˝enie c∏a od daty wprowadzenia
obowiàzku ewidencjonowania przywozu zapalniczek obj´tych post´powaniem antydumpingowym
Zgodnie z art. 45 ustawy w przypadku stwierdzenia
w wyniku post´powania, ˝e obj´ty nim przywóz ma na
celu obejÊcie ustanowionych ce∏ antydumpingowych,
Minister Gospodarki ma obowiàzek na∏o˝enia ostatecznego c∏a antydumpingowego na towary podobne
lub ich cz´Êci od daty wprowadzenia obowiàzku ewidencjonowania przywozu tych towarów na polski obszar celny.
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Stosownie do powy˝szego, po stwierdzeniu, i˝
przywóz zapalniczek do wielokrotnego nape∏niania pochodzàcych i przywo˝onych z Chiƒskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu, oraz zapalniczek jednorazowych,
pochodzàcych i przywo˝onych z Tajwanu, mia∏ na celu
obejÊcie ustanowionego c∏a antydumpingowego, Minister Gospodarki na∏o˝y∏ ostateczne c∏o antydumpingowe na powy˝sze towary od daty wprowadzenia obowiàzku ewidencjonowania przywozu tych towarów, tj.
od dnia 16 lipca 1999 r. WysokoÊç tego c∏a, zgodnie
z wy˝ej wymienionà decyzjà Ministra Gospodarki
z dnia 26 paêdziernika 1998 r., ustalono jako ró˝nic´
mi´dzy cenà minimalnà w wysokoÊci 0,12 EUR/szt.
a wartoÊcià celnà zapalniczki, powi´kszonà o na∏o˝one
c∏o wynikajàce z taryfy celnej, jednak˝e wysokoÊç c∏a
antydumpingowego nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 0,09
EURO za sztuk´ niezale˝nie od deklarowanej wartoÊci
celnej zapalniczki, w tym równie˝ gdy importer deklaruje jej wartoÊç jednostkowà powy˝ej ceny minimalnej
wynoszàcej 0,12 EUR/szt.
VI. Wy∏àczenie do odr´bnego post´powania
W ramach niniejszego post´powania dotyczàcego
obejÊcia c∏a antydumpingowego, na∏o˝onego decyzjà
Ministra Gospodarki z dnia 26 paêdziernika 1998 r.,
przedmiotem ustaleƒ dowodowych by∏ przywóz zapalniczek jednorazowych oraz do wielokrotnego nape∏niania udokumentowany Êwiadectwami pochodzenia z Indonezji lub Wietnamu, a przy tym nie chcàc wstrzymywaç zakoƒczenia post´powania w cz´Êci, w której dokonano ostatecznych ustaleƒ — postanowiono wy∏àczyç do odr´bnego post´powania przywóz zapalniczek, o których mowa.
Pouczenie
Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu post´powania administracyjnego od niniejszej decyzji nie przys∏uguje odwo∏anie. Strona niezadowolona z decyzji mo˝e si´
zwróciç do Ministra Gospodarki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Minister Gospodarki: w z. B. B∏aszczyk

526
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ
z dnia 16 sierpnia 2000 r.
w sprawie wysokoÊci zasi∏ku dla bezrobotnych.
Na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (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, z 1998 r.
Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684,
Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126, z 1999 r.
Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 31,

poz. 384, Nr 48, poz. 550 i Nr 70, poz. 820) og∏asza si´,
˝e w okresie od dnia 1 wrzeÊnia 2000 r. do dnia 28 lutego 2001 r. wysokoÊç zasi∏ku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 24 ust. 1 powo∏anej ustawy, wynosi
446,70 z∏.
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: L. Komo∏owski

