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muje o tym odbiorcę. Niezależnie od obowiązujących terminów dane osobowe należy zatrzeć niezwłocznie, gdy 
przestaną być niezbędne dla celu, w którym zostały przekazane. 

8. Instytucje przekazujące i odbierające dane odnotowują w aktach przekazanie i odbiór danych osobowych. 

9. Instytucje przekazujące i odbierające dane, podczas przekazywania danych osobowych, są obowiązane do 
ich skutecznej ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych, przed dokonywaniem niedozwolonych zmian 
w treści oraz przed podaniem do wiadomości bez odpowiedniego upoważnienia. 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 
- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, 
- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 
- będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 24 września 1997 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
L.S. 

Minister Spraw Zagranicznych: D. Rosati 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 28 grudnia 1998 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Fede
ralną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, 

sporządzonej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
z artykułem 16 ustęp 1 Umowy między Rzecząpospoli
tą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej 
pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub in
nych poważnych wypadków, sporządzonej w Warsza
wie dnia 10 kwietnia 1997 r., nastąpiła w Bonn dnia 

2 grudnia 1998 r. wymiana dokumentów ratyfikacyj
nych powyższej umowy. 

Umowa wchodzi w życie z dniem 1 marca 1999 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. A. Ananicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 4 marca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, 
przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. 

Na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy 
z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbroj
nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, 
poz. 506 i Nr 106, poz. 678 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konser-

wacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przy
sługujących osobom uprawnionym do osobnych kwa
ter stałych i najemcom lokali mieszkalnych (Dz. U. 
Nr 37, poz. 165, z 1997 r. Nr 52, poz. 331 i z 1998 r. Nr 45, 
poz. 275), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 wyrazy" w 1998 r. wynosi 47,86 zł" zastępuje 
się wyrazami "w 1999 r. wynosi 51,93 zł"; 

2) § 9 otrzymuje brzmienie: 
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,,§ 9. Stawka równoważnika mieszkaniowego za 
1 m 2 powierzchni mieszkalnej w 1999 r. wyno
si dla kwater i lokali mieszkalnych: 
1) wyposażonych w centralne ogrzewanie: 

a) bez pieca kąpielowego - 10,96 zł, 
b) z piecem kąpielowym - 11,69 zł, 

2) ogrzewanych piecami akumulacyjnymi -
13,72 zł." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r. 

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻVWNOŚCIOWEJ 

z dnia 5 marca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatko
wych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu. 

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 25 listo
pada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i ży
wienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, 
z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. 
Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456, z 1997 r. Nr 43, 
poz. 272, Nr 60, poz. 369 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. 
Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospo
darki Żywnościowej z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie 

znakowania środków spożywczych, używek i substan
cji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do ob
rotu (Dz. U. Nr 86, poz. 402 i z 1995 r. Nr 92, poz. 461) 
w § 2 w ust. 1 skreśla się pkt 17. 

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

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
J. Janiszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 26 lutego 1999 r. 

w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń sędziów 
i prokuratorów. 

Na podstawie art. 784 § 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 
i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, 
poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, 
poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, 
poz. 751-753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 
i Nr 133, poz. 882 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, 
poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125) oraz art. 62a usta
wy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. 
z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, 
poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 90, 
poz. 557, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, 
poz. 752 i 753, Nr 124, poz. 782 i Nr 141, poz. 944 oraz 
z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, 
poz. 1123 i 1125) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady 
waloryzacji składek na ubezpieczenie społeczne, zwa
nych dalej "składkami", od wynagrodzeń wypłaco
nych sędziom i prokuratorom w okresie służby, od któ
rych nie odprowadzono tych składek - w razie rozwią
zania lub wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego 

lub prokuratora, utraty przez nich uprawnień do stanu 
spoczynku i uposażenia oraz utraty uprawnień do upo
sażenia rodzinnego przez członków ich rodzin. 

§ 2. Waloryzacji składek dokonuje się wskaźnikiem 
wynikającym ze wzrostu prognozowanego przeciętne
go wynagrodzenia, określanego corocznie w ustawie 
budżetowej, stanowiącego podstawę do ustalania 
środków i limitów na wynagrodzenia dla sędziów i pro
kuratorów. 

§ 3. 1. Sądy i prokuratury przekazują zwaloryzowa
ne składki Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w okre
sie 60 dni od zaistnienia zdarzeń określonych w § 1. 

2. Waloryzacji składek dokonuje się odrębnie za 
każdy rok następujący po roku, za który składki te po
winny być odprowadzone. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do skła
dek należnych od dnia 15 sierpnia 1998 r. 

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka 




