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1026 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 listopada 1999 r. 

w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz szenia. 
o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, 
poz. 929) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Tworzy się Ministerstwo Transportu i Gospo-
darki Morskiej. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

1027 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 8 listopada 1999 r. 

w sprawie wykazu spółek realizujących obrót specjalny. 

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 paździer
nika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysło
wego potencjału obronnego i modernizacji technicznej 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, 
poz. 932) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wykaz spółek realizujących obrót 
specjalny, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 8 listopada 1999 r. (poz. 1027) 

WYKAZ SPÓŁEK REALIZUJĄCYCH OBRÓT SPECJALNY 

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "CENREX" Sp. z 0.0. w Warszawie 

2. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "CENZIN" Sp. z 0.0. w Warszawie 

3. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "BUMAR" Sp. z 0.0. w Warszawie 

1028 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 listopada 1999 r. 

w sprawie sposobu organizowania i szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów 
na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 18 grudnia 
1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 
i Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Kandydat przystępujący do konkursu na wyż
sze stanowisko w służbie cywilnej, zwanego dalej 
"konkursem", składa wymagane dokumenty bezpo-

średnio w siedzibie Urzędu Służby Cywilnej, zwanego 
dalej "Urzędem", w polskim urzędzie konsularnym al
bo drogą pocztową pod adresem Urzędu, z zaznacze
niem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o kon
kursie. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, 
za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowe
go polskiego urzędu pocztowego. 




