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1172 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 grudnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków. 

Na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 13 paź
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz 
z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802 
i Nr 78, poz. 875) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie trybu zgłaszania 
kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzor
czej i zasad wynagradzania jej członków (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1167) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 w ust. 3 dodaje się drugie zdanie w brzmie
niu: 

"W uzasadnionych przypadkach termin ten może 
zostać skrócony do 7 dni."; 

2) w § 10 w ust. 2 dodaje się drugie zdanie w brzmie
niu: 

"W uzasadnionych przypadkach termin ten może 
zostać skrócony do 5 dni."; 

3) § 12 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 12. 1. Członkom Rady, z wyjątkiem przewodni

czącego Rady i jego zastępcy, w okresie 
pełnienia funkcji przysługuje miesięczne 
wynagrodzenie w wysokości 1/3 przecięt
nego miesięcznego wynagrodzenia w go
spodarce narodowej ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-

go, a przewodniczącym zespołów -
1/2 przeciętnego miesięcznego wynagro
dzenia w gospodarce narodowej. 

2. Przewodniczącemu Rady w okresie pełnie
nia funkcji przysługuje miesięczne wyna
grodzenie równe pięciokrotności przecięt
nego miesięcznego wynagrodzenia w go
spodarce narodowej ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne
go, a jego zastępcy-wynagrodzenie rów
ne trzykrotności tego wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1 
i 2 przysługuje od pierwszego dnia mie
siąca następującego po miesiącu, w któ
rym nastąpiło ogłoszenie przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospoli
tej Polskiej "Monitor Polski" wysokości 
przeciętnego miesięcznego wynagrodze
nia w gospodarce narodowej."; 

4) § 13 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 13. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 

ust. 1 i 2, należne za dany miesiąc, jest wy
płacane nie póżniej niż ostatniego dnia tego 
miesiąca." 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

1173 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 19 listopada 1999 r. 

w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych innych niż banki jed
nostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami 

papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu. 

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, 
poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, 
poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, 
Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, 
poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, 
poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do 
sprawozdań finansowych innych niż banki jednostek bę
dących emitentami papierów wartościowych dopuszczo
nych do publicznego obrotu oraz do sprawozdań finanso
wych innych niż banki jednostek będących emitentami pa
pierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszcze
nie do publicznego obrotu, zwanych dalej "emitentami". 

§ 2. 1. Dodatkowe informacje w sprawozdaniach fi
nansowych emitentów podaje się, z zastrzeżeniem 
ust. 2, w zakresie i formie określonej odpowiednio 
przepisami: 

1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 
1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informa
cji bieżących i okresowych oraz terminów ich prze
kazywania przez emitentów papierów wartościo
wych dopuszczonych do publicznego obrotu 
(Dz. U. Nr 163, poz. 1160), 

2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 
1998 r. w sprawie obowiązków informacyjnych 
i publikacyjnych emitentów papierów wartościo
wych wprowadzanych wyłącznie do wtórnego ob-
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rotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, a tak
że terminów ich przekazywania (Dz. U. Nr 163, 
poz. 1161), 

3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 
1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim 
powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót 
prospektu emisyjnego oraz memorandum infor
macyjne i skrót memorandum informacyjnego 
(Dz. U. Nr 163, poz. 1162). 

2. W informacji dodatkowej, o której mowa wart. 48 
ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo
ści (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 
43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, 
poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, 
z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, 
poz. 669 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 9, poz. 75 
i Nr 83, poz. 931), zwanej dalej "ustawą", obejmującej 
w sprawozdaniu finansowym emitenta: wstęp, noty ob
jaśniające i dodatkowe noty objaśniające, podaje się 
również, nie objęte zakresem określonym w ust. 1, in
formacje: 

1) określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Mi
nistra Finansów z dnia 29 grudnia 1994 r. w spra
wie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpie
czycieli (Dz. U. Nr 140, poz. 791 i z 1995 r. Nr 90, 
poz. 448) - w przypadku emitentów będących za
kładami ubezpieczeń, 

2) określone w załączniku regulującym zakres infor
macji dodatkowej do sprawozdania finansowego 
domu maklerskiego, zamieszczonym w przepisach 
wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 5 ustawy, 

3) określone w § 37 ust. 2 oraz w załączniku nr 5 do 
fozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 wrze
śnia 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachun
kowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 77, 
poz. 868) - w przypadku emitentów będących fun
duszami inwestycyjnymi. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Ko
misji Papierów Wartościowych z dnia 5 kwietnia 1995 r. 
w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawa
nych w sprawozdaniach finansowych innych niż banki 
jednostek będących emitentami papierów wartościo
wych dopuszczonych lub ubiegających się o ich do
puszczenie do publicznego obrotu (Monitor Polski 
Nr 21, poz. 257). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do spra
wozdań finansowych sporządzanych na dzień bilanso
wy przypadający po tym dniu. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 

1174 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 30 listopada 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obo
wiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne. 

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 20 listo
pada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fi
zyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
29 marca 1999 r. w sprawie określenia wzorów dekla
racji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących 
w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycz
ne (Dz. U. Nr 28, poz. 260) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 1 po pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem 
i dodaje pkt 11 i 12 w brzmieniu: 
" 11) informacji o odliczeniach od dochodu (przy

chodu) i od podatku w 1999 r., stanowiący za
łącznik nr 11 do rozporządzenia; 

12) informacji o odliczeniach wydatków mieszka
niowych poniesionych w 1999 r., stanowiący 
załącznik nr 12 do rozporządzenia."; 

2) załączniki nr 6,7,9 i 10 do rozporządzenia otrzymu
ją brzmienie ustalone w załącznikach nr 1-4 do ni
niejszego rozporządzenia; 

3) dOdaje się załączniki nr 11 i 12 do rozporządzenia 
w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 5 i 6 do 
niniejszego rozporządzenia. 

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

Minister Finansów: w z. J. Bauc 




