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biologiczny w rolnictwie

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

Poz. 243 i 244

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem
z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

ogłoszenia

Kwaśniewski
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ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 marca 1999 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie organizacji i zasad

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 Prezydialnego kierują dyrektorzy, pracami Biura Prasowego - 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 Orzecznictwa spełnia Biuro Nadzoru Pozainstancyjnego. Członkami Biura Nadzoru Pozainstancyjnego są: sędziowie sądów wojskowych i inne osoby o kwalifikacjach sędziowskich zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
4. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, w porozumieniu 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:

wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego.

,,§ 8. Biuro Prezydialne dzieli się na zespoły:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

administracji ogólnej,
finansowo-budżetowy,

gospodarczy,
informatyki,
organizacyjny,
spraw pracowniczych.";

6) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:
,,§ 8a. 1. Biuro Prasowe składa się z rzecznika prasowego, jego zastępców oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Rzecznikiem prasowym i zastępcą rzecznika prasowego może być sędzia Sądu
Najwyższego, członek Biura Orzecznictwa
lub inna osoba zatrudniona na tym stanowisku przez Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego." ;
7)

w

§ 11:
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 zastępców spośród sędziów Sądu Najwyższe

go lub członków Biura Orzecznictwa albo
zatrudnia rzecznika prasowego i jego zastępców 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 Pozainstancyjnego nie będącymi sędziami - na wniosek Prezesa kierującego pracami Izby Wojskowej,
c) pracownikami administracyjnymi i obsłu
gi Sądu Najwyższego; do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami
administracyjnymi i obsługi może upoważnić dyrektora Biura Prezydialnego,";
8) § 19 otrzymuje brzmienie:
,,§ 19. 1. Zespół administracji ogólnej wykonuje
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czynności związane z administracją obiektu - Kompleks Urbanistyczny Wymiaru
Sprawiedl iwości.
2. Do zespołu finansowo-budżetowego należy gospodarka finansowa Sądu Najwyż
szego.
3. Zespół gospodarczy wykonuje czynności
związane z zaopatrzeniem, administracją
i wyposażeniem pomieszczeń, zarządem
środkami transportu oraz administracją
mieszkań pozostających w zarządzie Sądu
Najwyższego.

4.

Zespół

informatyki wykonuje czynności
związane z obsługą informatyczną Sądu

Poz. 244, 245 i 246
dzeń pełnego składu Sądu Najwyższego

6.

9) w § 21
§ 2.
szenia.

organizacyjny wykonuje czynności
w zakresie spraw związanych z biurem podawczym, halą maszyn, biblioteką i archiwum, a ponadto sprawuje obsługę posie-

skreśla się

zdanie drugie.

Rozporządzenie

Najwyższego.

5.

i prowadzi Sekretariat Trybunału Stanu.
Zespół spraw pracowniczych prowadzi
sprawy osobowe i socjalne sędziów,
członków Biura Orzecznictwa, pracowników administracyjnych i obsługi oraz wykonuje czynności administracyjne związa
ne z działalnością sądów dyscyplinarnych.";

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. Kwaśniewski

Zespół

Prezes Rady Ministrów:
J. Buzek
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z dnia 18 marca 1999 r.
w sprawie

wyodrębnienia

akcji Skarbu Państwa przeznaczonych na zaspokojenie
i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 maja
1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U.
Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511) zarządza się, co nastę
puje:
§ 1. 1. Wyodrębnia się do zasobu majątkowego
Skarbu Państwa przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa 51.094 akcje spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu.

roszczeń

z tytułu

poręczeń

2. Akcje, o których mowa w ust. 1, są akcjami zwyna okaziciela serii A o numerach od 289532 do
340625 i o wartości nominalnej 160 zł każda.
kłymi

3. Łączna wartość akcji, o których mowa w ust. 1,
wynosi 77.498.153,90 zł i jest ustalona na podstawie
wartości księgowej sumy kapitałów własnych spółki
Zespół Elektrociepłowni Wrocław SA, według stanu na
dzień 31 grudnia 1997 r.
§ 2.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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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 zgłoszeń mienia.
Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160,
poz. 1063) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób, zakres i terminy realizacji

obowiązków:

a) przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu, zwanemu dalej "NBP", danych niezbęd
nych do sporządzania bilansu płatniczego oraz

