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USTAWA 

243 - z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kre-
dytów bankowych 1473 

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

244 - z dnia 23 marca 1999 r. zmieniające rozporządzen ie w sprawie orGanizacji i zasad we-
wnętrznego postępowania Sądu Najwyższego . 1474 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

245 - z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie wyodrębnienia akcj i Skarbu Państwa przeznaczonych 
na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 1475 

246 - z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów realizacji obowiązków 
przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania 
bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa oraz zgło-
szeń mienia 1475 

ROZPORZĄDZENIA: 

247 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
nadania statutu Ministerstwu Finansów . 1521 

248 - Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie wynagradzania nauczycieli . 1521 

249 - Ministra Finansów z dnia 22 m,arca 1999 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli dewi-
zowej przez Narodowy Bank Polski 1528 

250 - Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie powołania Kom isji do Spraw 
Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań , składu 
i trybu działania 1531 

251 - M inistra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważn i ka pieniężnego 
w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie 
chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej . 1531 

252 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie uposażenia zasadniczego 
funkcjonariuszy Służby Więziennej 1532 

253 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. w .sprawie dodatków do uposażenia 
funkcjonariuszy Służby Więziennej 1540 

254 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz zasad ich 
wynagradzania 1542 
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USTAWA 

z dnia 4 marca 1999 r. 

o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopła

tach do oprocentowania niektórych kredytów banko
wych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. 
Nr 152, poz. 719 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, 
poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044) po art. 10 
dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

"Art. 10a. Dopłaty do oprocentowania kredytów za
ciągniętych w 1998 r. przez krajowych 

przedsiębiorców prowadzących produkcję 
rolniczą, L przeznaczeniem na: 
1) zakup rzeczowych środków obrotowych 

do produkcji rolniczej, 
2) zakup rzeczowych środków obrotowych 

do produkcji żywności metodami ekolo
gicznymi i przystosowanie gospodarstw 
rolnych do tej produkcji , 
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3) postęp biologiczny w rolnictwie 

- mogą być stosowane za okres nie dłuż
szy niż 20 miesięcy od dnia otrzymania kre
dytu." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 23 marca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego. 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 września 
1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 1994 r. Nr 13, 
poz. 48, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 
oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, 
poz. 679 i Nr 124, poz. 782) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 29 marca 1991 r. w sprawie organizacji 
i zasad wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższe
go (Dz. U. Nr 34, poz. 153) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 3. W Sądzie Najwyższym czynne są: 

1) Biuro Orzecznictwa, 
2) Biuro Prezydialne, 
3) Biuro Prasowe, 
4) Sekretariat Pierwszego Prezesa."; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 5. Pracami Biura Orzecznictwa i Biura Prezydial

nego kierują dyrektorzy, pracami Biura Praso
wego - rzecznik prasowy, a pracami działów 
i zespołów - kierownicy."; 

3) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Rzecznik prasowy może być członkiem Biura 

Orzecznictwa, choćby nie posiadał kwalifikacji 
określonych w ust. 2."; 

4) w § 7: 
a) skreśla się ust. 2, 
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

,,3. W Izbie Wojskowej funkcje Biura Orzecznic
twa spełnia Biuro Nadzoru Pozainstancyjne
go. Członkami Biura Nadzoru Pozainstancyj
nego są: sędziowie sądów wojskowych i in
ne osoby o kwalifikacjach sędziowskich za
trudnione na podstawie umowy o pracę. 

4. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, w poro
zumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, na 
wniosek Prezesa kierującego pracami Izby 
Wojskowej, określa zakres działania Biura 
Nadzoru Pozainstancyjnego oraz wyznacza 
szefa Biura i członków Biura będących sę
dziami sądów wojskowych."; 

5) § 8 otrzymuje brzmieniu: 

,,§ 8. Biuro Prezydialne dzieli się na zespoły: 
1) administracji ogólnej, 
2) finansowo-budżetowy, 
3) gospodarczy, 
4) informatyki, 
5) organizacyjny, 
6) spraw pracowniczych."; 

6) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: 
,,§ 8a. 1. Biuro Prasowe składa się z rzecznika pra

sowego, jego zastępców oraz pracowni
ków administracyjnych i obsługi. 

7) w § 11: 

2. Rzecznikiem prasowym i zastępcą rzecz
nika prasowego może być sędzia Sądu 
Najwyższego, członek Biura Orzecznictwa 
lub inna osoba zatrudniona na tym stano
wisku przez Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego." ; 

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5) wnosi rewizje nadzwyczajne w wypadkach 

przewidzianych w odrębnych przepisach," 
b) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

,,3a) powołuje rzecznika prasowego i jego za
stępców spośród sędziów Sądu Najwyższe
go lub członków Biura Orzecznictwa albo 
zatrudnia rzecznika prasowego i jego za
stępców spQśród innych osób," 

c) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z: 

a) członkami Biura Orzecznictwa nie będący
mi sędziami, 

b) członkami Biura Nadzoru Pozainstancyj
nego nie będącymi sędziami - na wnio
sek Prezesa kierującego pracami Izby Woj
skowej, 

c) pracownikami administracyjnymi i obsłu
gi Sądu Najwyższego; do nawiązania i roz
wiązania stosunku pracy z pracownikami 
administracyjnymi i obsługi może upo
ważnić dyrektora Biura Prezydialnego,"; 

8) § 19 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 19. 1. Zespół administracji ogólnej wykonuje 




