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USTAWA 

z dnia 18 marca 1999 r. 

o ratyfikacji Umowy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o przekazywaniu informacji technicznych 
dla celów obronnych, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 1970 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy- Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy Or- nia. 
ganizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o przekazy-
waniu informacji technicznych dla celów obronnych, 
sporządzonej w Brukseli dnia 19 pażdziernika 1970 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 18 marca 1999 r. 

o ratyfikacji Umowy w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonej w Brukseli dnia 14 września 1994 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy 
w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli 
państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północno-

atlantyckiego, sporządzonej w Brukseli dnia 14 wrze
śnia 1994 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 18 marca 1999 r. 

o ratyfikacji Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzonej 
w Brukseli dnia 6 marca 1997 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy- Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy nia. 
między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego 

o ochronie informacji, sporządzonej w Brukseli dnia 
6 marca 1997 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 19 marca 1999 r. 

o zmianie ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. 

Art. 1. W ustawie z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warun
kach wykonywania międzynarodowego transportu 

drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677) wprowadza się na
stępujące zmiany: 
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1) wart. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) międzynarodowym transportem drogowym na 
potrzeby własne jest niezarobkowy przewóz 
osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsię
biorcę pomocniczo w stosunku do podstawo
wej działalności gospodarczej pojazdami sa
mochodowymi będącymi jego własnością lub 
do których posiada udokumentowane prawo 
dysponowania; nie obejmuje to przewozu osób 
w ramach prowadzonej działalności turystycz
nej,"; 

2)wart.10wust.1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1) śmierci osoby fizycznej posiadającej konce
sję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, 
w tym również osoby fizycznej będącej 
wspólnikiem spółki cywilnej, spółki jawnej 
lub spółki komandytowej," 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) przejęcia przez innego przedsiębiorcę w ca
łości lub w części działalności w zakresie 
międzynarodowego transportu drogowe
go."; 

3) wart. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Krajowy przedsiębiorca wykonujący międzyna
rodowy transport drogowy uiszcza opłatę za 
wydanie zezwolenia zagranicznego na jednora
zowe lub wielokrotne przewozy."; 

4) wart. 31 ust 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Minister właściwy do spraw transportu w poro
zumieniu z ministrem właściwym do spraw fi
nansów publicznych określi, w drodze rozpo
rządzenia, wysokość prowizji oraz sposób jej 
pobierania i rozliczania z jednostkami, o któ
rych mowa w ust. 1 oraz wart. 27 ust. 2-4." 

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 12 kwietnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administra
cyjnych i obsługi Sądu Najwyższego. 

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 2 
pkt 1, art. 7 ust. 6, art. 21 ust. 3, art. 24 ust. 2, art. 30 
ust. 1 oraz art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 
Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, 
poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, 
z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, 
poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 
i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 
132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496, 
z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883 i Nr 141, 
poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155, 

poz. 1016 i Nr 162, poz. 1118) zarządza się, co następu-o 
je: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia 
niektórych praw i obowiązków pracowników admini
stracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego (Dz. U. Nr 58, 
poz. 367) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
A. Kwaśniewski 

Prezes Rady Ministrów: 
J. Buzek 

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 12 kwietnia 1999 r. (poz. 311) 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO* 

Kategoria zaszeregowania Miesięczna kwota w złotych 

1 2 

I 650- 780 
II 660- 810 
III 670- 840 
IV 680- 870 




