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czynności związane z administracją obiek
tu - Kompleks Urbanistyczny Wymiaru 
Sprawiedl iwości. 

2. Do zespołu finansowo-budżetowego na
leży 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 
Najwyższego. 

5. Zespół organizacyjny wykonuje czynności 
w zakresie spraw związanych z biurem po
dawczym, halą maszyn, biblioteką i archi
wum, a ponadto sprawuje obsługę posie-

dzeń pełnego składu Sądu Najwyższego 
i prowadzi Sekretariat Trybunału Stanu. 

6. Zespół spraw pracowniczych prowadzi 
sprawy osobowe i socjalne sędziów, 
członków Biura Orzecznictwa, pracowni
ków administracyjnych i obsługi oraz wy
konuje czynności administracyjne związa
ne z działalnością sądów dyscyplinar
nych."; 

9) w § 21 skreśla się zdanie drugie. 

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
A. Kwaśniewski 

Prezes Rady Ministrów: 
J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 18 marca 1999 r. 

w sprawie wyodrębnienia akcji Skarbu Państwa przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń 
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 rosz
czeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
Skarb Państwa 51.094 akcje spółki Zespół Elektrocie
płowni Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu. 

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

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. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 marca 1999 r. 

w sprawie sposobu, zakresu i terminów realizacji obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Pol
skiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagra

nicznych państwa oraz zgłoszeń mienia. 

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 18 grud
nia 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 Polskie
mu, zwanemu dalej "NBP", danych niezbęd
nych do sporządzania bilansu płatniczego oraz 




