
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 kwietnia 1998 r. 

TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

330 - z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzen i e w sprawie zakresu i t rybu stosowa
nia przepisów ustawy o badaniach i certyfikacji do wyrobów produkowanych w kraju 
i importowanych wyłącznie na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a także 
właściwości organów w tych sprawach 2093 

ROZPORZĄDZENIA: 

331 - Prezesa Rady Min istrów z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 2094 

332 - Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wielkości, sposobu gromadze
nia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących 
się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją 
paliw gazowych 2094 

333 - Ministra Łączności z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadze
nia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadcze
nie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwolen iem na zakładanie i używanie urządzeń 
i sieci telekomunikacyjnych 2096 

334 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie kryteriów, 
form i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu 
Kombatantów 2097 

335 - Ministra Pracy i Polityk i Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa 2099 

336 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy 
zarobkowej przez cudzoziemców. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2100 

337 - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie szcze
gółowych zasad przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących 
przeciwko wściekliźnie 2106 

338 - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administ racji z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie 
uposażenia zasadniczego policjantów 2106 

339 - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie 
uposaźenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych policjantów, jego wzrostu 
z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków 
do uposażenia policjantów 2107 

340 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielen ie 
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami 
kolejowymi i wykonywaniu przewozów kolejowych 2110 

341 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegó
łowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego 
oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalno-
ścią ośrodka 2111 

330 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 kwietnia 1998 r. 

Nr 53 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o badaniach i certyfika
cji do wyrobów produkowanych w kraju i importowanych wyłącznie na potrzeby obronności i bezpieczeń

stwa państwa, a także właściwości organów w tych sprawach. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. 
o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, 
z 1994 r. Nr 27, poz. 96 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661 
i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
21 czerwca 1994 r. w sprawie zakresu i trybu stosowa
nia przepisów ustawy o badaniach i certyfikacji do wy
robów produkowanych w kraju i importowanych wy-
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łącznie na potrzeby obronności i bezpieczeństwa pań
stwa, a także właściwości organów w tych sprawach 
(Dz. U. Nr 80, poz. 370) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Badania i certyfikacja wyrobów o przeznacze
niu specjalnym w jednostkach podległych 
Ministrom Obrony Narodowej, Spraw We
wnętrznych i Administracji oraz Szefowi 
Urzędu Ochrony Państwa mogą być dokony
wane przez laboratoria i jednostki certyfikują
ce wskazane przez ministrów albo Szefa Urzę
du Ochrony Państwa w porozumieniu z Dy-

rektorem Polskiego Centrum Badań i Certyfi
kacji ." ; 

2) w § 4 po wyrazach "Obrony Narodowej" wyraz "i" 
zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach "Spraw 
Wewnętrznych" dodaje się wyrazy "i Administracji 
oraz Szefowi Urzędu Ochrony Państwa"; 

3) w § 5 po wyrazach "Obrony Narodowej" wyraz "i" 
zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach "Spraw 
Wewnętrznych" dodaje się wyrazy ..i Administra
cji, Szefowi Urzędu Ochrony Państwa". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dn i od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: J . Buzek 

331 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 kwietnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz 
o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 
i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 141, poz. 943) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie nadania 
statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska , Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. Nr 47, poz. 308) w § 6 
ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. W skład Ministerstwa wchodzą następujące ko
mórki organizacyjne: 

1) Gabinet Polityczny Ministra, 

2) Sekretariat Ministra, 

3) Departament Legislacyjno-Prawny, 

4) Departament Polityki Ekologicznej i Integra
cji Europejskiej, 

5) Departament Ochrony Środowiska, 

6) Departament Leśnictwa , Ochrony Przyrody 
i Krajobrazu , 

7) Departament Zasobów Wodnych, 

8) Departament Geologii, 

9) Departament Ekonomiczny, 

10) Departament Współpracy z Zagranicą, 

11) Biuro Orzecznictwa Administracyjnego, 

12) Biuro Kontroli, 

13) Biuro Edukacji i Komunikacji Społecznej , 

14) Biuro Administracyjno-Budżetowe." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

332 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 20 kwietnia 1998 r. 

w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energe
tycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją 

paliw gazowych. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwiet
nia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 
i Nr 158, poz. 1042) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa : 

1) wielkości obowiązkowych zapasów paliw, jakie po
winny utrzymywać przedsiębiorstwa energetyczne 
zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej 
lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw 
gazowych, 


