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3) wart. 81 w ust. 3: 
a) skreśla się pkt 3, 
b) dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

,,4a) organizację i tryb działania Komisji Egzami
nacyjnej powoływanej przez Ministra Fi 
nansów dla sprawdzenia kwalifikacji osób, 
o których mowa w pkt 4, oraz wzór świadec
twa stwierdzającego ich kwalifikacje i wy
magania,"; 

4) wart. 82 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

,,3) określić dla niektórych jednostek, o których 
mowa wart. 80 ust. 3, szczególne zasady ra 
chunkowości . " 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia, z tym że przepis art. 1 pkt 2 doty
czy również sprawozdań finansowych sporządzonych 
za rok obrotowy 1997. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dn ia 2 kwietn ia 1998 r. 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, 
Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, 
poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, 
poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, 
poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. 
Nr25, poz. 113, Nr34, poz. 146, Nr90, poz. 405, Nr 137, 
poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, 
Nr28, poz. 153, Nr79, poz. 484, Nr96, poz. 592, Nr 107, 
poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, 

poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 
i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141 , poz. 945) wart. 17 
w ust. 1 w pkt 6 po wyrazach "społeczno-zawodowych 
organizacji rolników" dodaje się wyrazy " izb rolni
czych " . 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życ i e po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do dochodów 
uzyskanych od dnia 1 stycznia 1998 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 kwietn ia 1998 r. 

w sprawie trybu i szczegółowych zasad współpracy Inspekcji Celnej z Urzędem Ochrony Państwa, Policją 
i Strażą Graniczną w zakresie korzystania z pomocy osób nie zatrudnionych w Inspekcji Celnej. 

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 6 czerw
ca 1997 r. o Inspekcj i Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449) za
rządza si ę, co następuje: 

§ 1. 1. Współpraca Inspekcji Celnej z Urzędem 
Ochrony Państwa , Policją i Strażą Graniczną, zwanymi 
dalej "służbami współpracującymi" , w zakresie korzy
stania z pomocy osób nie zatrudnionych w Inspekcji 
Celnej, zwanej dalej " pomocą osób" , polega na: 

1) przekazywaniu przez organy Inspekcji Celnej wła 

ściwym miejscowo i rzeczowo jednostkom organi
zacyjnym służb współpracujących, pozostających 
w zakresie ich ustawowych zadań, informacji uzy
skanych w wyn iku pomocy osób, 

2) podejmowaniu przez Inspekcję Celną, na wniosek 
służb współpracujących , przedsięwzięć obejmują

cych wykorzystanie pomocy osób, jeżeli rodzaj i za
kres tych przedsięwzięć pozostaje w obrębie usta
wowych zadań Inspekcji Celnej . 

2. Wnioski wymien ione w ust. 1 pkt 2 kieruje się do 
Generalnego Inspektora Celnego, który wyznacza jed
nostki organizacyjne Inspekcj i Celnej wykonujące dane 
przedsięwzięcie oraz okreś l a warunki i sposób jego re
al izacji. 

§ 2. Generalny Inspektor Celny wskazuje adresata 
informacji uzyskanych przez Inspekcję Celną w wyniku 
pomocy osób, w wypadku niemożnośc i bezstronnego 
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ustalenia przez regionalnych inspektorów celnych wła
ściwych rzeczowo służb współpracujących . 

§ 3. 1. Służby współpracujące powiadamiają wła
ściwe organy Inspekcji Celnej o sposobie wykorzysta
nia informacji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz 
o końcowych rezultatach działań podjętych na podsta
wie tych informacji. 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Inspekcji 
Celnej wykonujących przedsięwzięcia, o których mo
wa w § 1 ust. 1 pkt 2, powiadamiają właściwe organy 
służb współpracujących o rezultatach tych przedsię
wzięć. 

§ 4. 1. Informacje i wnioski, o których mowa w § 1 
i 3, przekazuje się właściwym organom, z zachowa
niem wymogów ustalonych w przepisach o ochronie 

wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub 
służbową· 

2. Przy wykonywaniu czynności związanych ze 
współpracą w zakresie korzystania z pomocy osób sto
suje się, w miarę potrzeb, kryptograficzną ochronę 
przekazu wiadomości, przewidzianą wart. 1 ust. 2 pkt 7 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony 
Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, 
Nr 107, poz. 461,z 1992 r. Nr54, poz. 254, z 1994 r. Nr53, 
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, 
poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 
i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, 
poz. 443, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 maja 1998 r. 

w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy - Prawo energetyczne do jednostek organizacyjnych pod
ległych Ministrowi Obrony Narodowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostek woj
skowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednostek organizacyjnych Urzędu 
Ochrony Państwa, jednostek organizacyjnych więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz 

organów właściwych w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach. 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwiet
nia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, 
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042) zarządza się , co następu
je: 

§ 1. W jednostkach organizacyjnych podległych Mi
nistrowi Obrony Narodowej, Policji, Państwowej Stra
ży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkach wojsko
wych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, jednostkach organizacyjnych Urzędu 
Ochrony Państwa oraz jednostkach organizacyjnych 
więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości 
w odniesieniu do urządzeń i instalacji oraz obiektów 
związanych z obronnością i bezpieczeństwem pań 

stwa, stanowiących integralne części systemów: 

1) techniki wojskowej lub uzbrojenia, 

2) ratowniczo-gaśniczych oraz ochrony granic lub sto-
sowanych w więziennictwie, 

przepisów art. 52 i 53 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 
i Nr 158, poz. 1042) nie stosuje się. 

§ 2. Organami właściwymi w sprawach regulacji 
gospodarki paliwami i energią, dla jednostek organiza
cyjnych określonych w § 1, są inspekcje gospodarki 
energetycznej, powoływane przez właściwych mini
strów w porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji 
Energetyki. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 maja 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych, 
w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz określenia organów uprawnio

nych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczeń. 

Na podstawie art. 11 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 następu 

je: 


