
Dziennik Ustaw Nr 92 - 5012 - Poz. 1060 i 1061 

1060 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 29 października 1999 r. 

w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

Na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 12 paź- 2. Wysokość funduszu może być podwyższana 
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, przez jego dysponenta w ramach łącznej sumy środ
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, ków na uposażenia zasadnicze funkcjonariuszy Straży 
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, Granicznej wraz z dodatkami o charakterze stałym. 
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, 
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, 
poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wysokość funduszu na nagrody roczne, na
grody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Stra
ży Granicznej, zwanego dalej "funduszem", wynosi
w ramach środków na uposażenia funkcjonariuszy 
Straży Granicznej - 9,5% planowanych na dany rok 
kalendarzowy środków na uposażenia zasadnicze wraz 
z dodatkami o charakterze stałym, w tym środki do wy
sokości 0,1% środków na uposażenia zasadnicze wraz 
z dodatkami o charakterze stałym pozostające w dys
pozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe i zapomogi 
uzasadnione szczególnymi okolicznościami. 

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 66 Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1996 r. w sprawie wy
sokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjo
nariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa oraz Straży 
Granicznej (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 63) w części doty
czącej funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i ma zastosowanie przy ustalaniu wysokości 
funduszu od dnia 1 stycznia 1999 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
M. Biernacki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 3 listopada 1999 r. 

w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach 
narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, oraz sposobu jej wy

pełnienia i aktualizacji. 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 czerw
ca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierają
cych azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 i z 1998 r. Nr 156, 
poz. 1018) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wzór książeczki badań profilaktycz
nych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w wa
runkach narażenia zawodowego w zakładach stosują
cych azbest w procesach technologicznych, wymienio
nych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy z dnia 19 czerw
ca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierają
cych azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 i z 1998 r. Nr 156, 
poz. 1018), zwanej dalej "książeczką badań profilak
tycznych". 

2. Wzór książeczki badań profilaktycznych stanowi 
załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. 1. Pracodawca, który zatrudnia lub zatrudniał 
osobę w warunkach narażenia zawodowego na działa
nie pyłów zawierających włókna azbestu, wpisuje i ak
tualizuje w książeczce badań profilaktycznych tej oso-

by dane osobowe oraz dane dotyczące okresu zatrud
nienia w tych warunkach. 

2. W razie likwidacji lub upadłości pracodawcy da
ne, o których mowa w ust. 1, wpisuje i aktualizuje wła
ściwy ze względu na miejsce położenia zakładu, o któ
rym mowa w § 1 ust. 1, wojewódzki ośrodek medycy
ny pracy na podstawie posiadanej dokumentacji, 
a w przypadku jej braku - na podstawie danych uzy
skanych z właściwej stacji sanitarno-epidemiologicz
nej, która sprawowała nadzór nad warunkami pracy 
u pracodawcy. 

§ 3. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktycz
ne osoby, o której mowa w § 2 ust. 1, zobowiązany jest 
dokonywać odpowiednich wpisów w książeczce badań 
profilaktycznych. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
60 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: F. Cegielska 




