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TREŚĆ: 
Poz.: 

UMOWA MIĘDZYNARODOWA 

1086 ~ Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe 
przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. 5074 

1087 - Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospo
litą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących między
narodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz 
ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy 5074 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

1088 - z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w 2000 r. 5109 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

1089 - z dnia 22 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5109 

ROZPORZĄDZENIA: 

1090 - Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Pań-
stwowej Wyźszej Szkole Zawodowej w Krośnie 5109 

1091 - Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Wyż-
szej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie . 5110 

1092 - Ministra Finansów z dnia 29 pażdziernika 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków 
oraz sposobów i terminów przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego. 5110 

1093 - Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
określenia obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich, banków prowadzących 
działalność maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w zakresie obrotu papierami warto-
ściowymi emitowanymi przez Skarb Państwa . 5114 

1094 - Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie rozszerzenia za-
kresu świadczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 5118 

1095 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się 
bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy. 5120 

1096 - Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania 
pasiek na obszarach leśnych 5120 

1097 - Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowa-
nia nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jed-
nostkami transportu sanitarnego . 5120 

1098 - Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wy
magań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszcze-
nia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej . 5122 

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

1099 - z dnia 22 listopada 1999 r. sygn. akt U. 6/99 . . 5123 
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1086 
UMOWA EUROPEJSKA 

dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), 
sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 1 lipca 1970 r. została sporządzona w Genewie Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów 
wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR). Do umowy wprowadzono zmianę nr 1, która we
szła w życie dnia 3 sierpnia 1983 r. 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową i zmianą nr 1, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 
- umowa i zmiana nr 1 zostały uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich 

zawartych, 
- są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, przy czym Rzeczpospolita Polska nie podtrzymuje zastrzeżenia 

co do niestosowania artykułu 20 ustęp 2 i 3 powyższej umowy, złożonego przy jej podpisywaniu, 
- będą niezmiennie zachowywane. 
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dano w Warszawie dnia 15 maja 1992 r. 

L.S. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wafęsa 

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 

1087 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 30 sierpnia 1999 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wy
konujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz 

ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
z postanowieniem artykułu 14 ustęp 3' Umowy euro
pejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonują
cych międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), 
sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., został zło
żony dnia 14 lipca 1992 r. Sekretarzowi Generalnemu 
Narodów Zjednoczonych jako depozytariuszowi po
wyższej umowy dokument ratyfikacyjny Rzeczypospo
litej Polskiej do wspomnianej umowy. 

Zgodnie z postanowieniem artykułu 14 ustęp 5 po
wyższej umowy weszła ona w życie w stosunku do Pol
ski dnia 10 stycznia 1993 r. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co nastę
puje: 

1. Zgodnie z artykułem 14 ustęp 4 wskazanej wyżej 
umowy weszła ona w życie dnia 5 stycznia 1976 r. 

2. W oparciu o postanowienia i w trybie artykułu 21 
powyższej umowy przyjęto zmiany, które weszły w ży
cie w następujących terminach: 
- zmiana nr 1 - dnia 3 sierpnia 1983 r., 
- zmiana nr 2 - dnia 24 kwietnia 1992 r., 
- zmiana nr 3 - dnia 28 lutego 1995 r. 

3. Jednolity tekst wskazanej wyżej umowy, 
uwzględniający nowelizacje wprowadzone powyższy-

1 Według numeracji tekstu jednolitego. Również następne 
powoływanie się na postanowienia tej umowy podawane 
jest według numeracji tekstu jednolitego. 

mi zmianami, ogłasza się w załączniku do niniejszego 
oświadczenia rządowego. 

4. Zgodnie z artykułem 14 ustęp 4 i 5 powyższej 
umowy następujące państwa stały się jej stronami, 
składając dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia 
bądź oświadczenia o sukcesji w niżej podanych datach: 
Andora dnia 13 lutego 1997 r. 
Austria 
Azerbejdżan 

Belgia 
Białoruś 

Bośnia i Hercegowina 
Bułgaria 

Chorwacja 
Republika Czeska 
Dania 
Estonia 
Finlandia 
Francja 
Grecja 
Hiszpania 
Irlandia 
Jugosławia 

Kazachstan 
Liechtenstei n 
Litwa 

dnia 11 czerwca 1975 r. 
dnia 16 sierpnia 1996 r. 
dnia 30 grudnia 1977 r. 
dnia 5 kwietnia 1993 r. 

dnia 12 stycznia 1994 r. 
dnia 12 maja 1995 r. 

dnia 3 sierpnia 1992 r. 
dnia 2 czerwca 1993 r. 

dnia 30 grudnia 1977 r. 
dnia 3 maja 1993 r. 

dnia 16 lutego 1999 r. 
dnia 9 stycznia 1978 r. 

dnia 11 stycznia 1974 r. 
dnia 3 stycznia 1973 r. 

dnia 28 sierpnia 1979 r. 
dnia 17 grudnia 1974 r. 

dnia 17 lipca 1995 r. 
dnia 6 listopada 1996 r. 

dnia 3 czerwca 1998 r. 




