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TREŚĆ: 
Poz.: 

USTAWY: 

1231 - z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Pol
ską a Republiką Białorusi, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania po
wstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 
31 marca 1965 r. . 6426 

1232 - z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Pol
ską a Republiką Czeską, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosło
wacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego 
obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. . 6426 

1233 - z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania 
zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego po-
wstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. 6427 

1234 - z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Pol
ską a Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czecho
słowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego 
obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. . 6427 

1235 - z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską 
a Ukrainą, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związ
ku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypad-
ków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. 6427 

1236 - z dnia 3 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym 6428 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

1237 - z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy 
samorządom wojewódzkim i powiatowym . 6428 

1238 - z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetu pań-
stwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego . 6431 

ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 

1239 - z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji 6436 
1240 - z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kan-

celarii Prezesa Rady Ministrów. 6437 
1241 - z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyj-

nych pracowników Rządowego Centrum Legislacji. 6437 

ROZPORZĄDZENIA: 

1242 - Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie określenia podatników nie mają-
cych obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego 6439 

1243 - Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru 
podatku od towarów i usług 6439 

1244 - Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu 
Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz kwoty przewidywanych 
wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji 6440 

1245 - Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym . 6441 

1246 - Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okre
ślenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach 
sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imienne
go dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz pie-
częci potwierdzającej na dokumencie wywóz towarów 6463 

1247 - Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania 
i zwrotu opłaty skarbowej, sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty oraz przypadków, 
w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez nabycie urzę-
dowego blankietu wekslowego 6463 

(ciąg dalszy spisu treści na stronie następnej) 
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1248 - Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wy-
konania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych . 6468 

1249 - Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie kryteriów i warunków technicz-
nych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas 
przez podatników . . . . . . . . . . . . . . .. 6469 

1250 - Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu 
oraz sposobu ustalania różnicy podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi 
w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży niektórych towarów lub świadczenia 
niektórych usług . . . . . . . . . . . . 6488 

1251 - Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od 
towarów i usług oraz podatku akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzę
dom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także 
innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów między-
narodowych. .......... .... .. 6489 

1252 - Ministra Łączności z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości i za
kresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wyko-
rzystania . . . ... . ... .... .. .. .. 6490 

1253 - Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom za
stępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamienioło
mach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organa-
mi . .. . . .. .... 6558 

1254 - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie szcze
gółowych warunków ustalania uposażenia przyjmowanego za podstawę wymiaru 
świadczeń emerytalnych strażaków, którzy nie zostali powołani lub mianowani na sta-
nowiska służbowe w Państwowej Straży Pożarnej . 6559 

1231 

USTAWA 

z dnia 18 listopada 1999 r. 

Poz. 1231 i 1232 

o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi, Konwencji między 
Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w spra

wie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 
31 marca 1965 r. 

Art. 1. 1. Upoważnia się Prezydenta Rzeczypospoli
tej Polskiej do wypowiedzenia, w stosunkach między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi, Kon
wencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Ra
dzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przy
padków podwójnego obywatelstwa, podpisanej 
w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. 

2. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem prze
pisów o wypowiedzeniu, zawartych w Konwencji. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

1232 

USTAWA 

z dnia 18 listopada 1999 r. 

o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Konwencji między Pol
ską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczą

cych podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. 

Art. 1. 1. Upoważnia się Prezydenta Rzeczypo
spolitej Polskiej do wypowiedzenia, w stosunkach 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, 
Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregu
lowaniu zagadnień dotyczących podwójnego oby
watelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 
1965 r. 

2. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem prze
pisów o wypowiedzeniu, zawartych w Konwencji, nie 
później niż do dnia 19 listopada 2000 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 




