-

Dziennik Ustaw Nr 45

e) dodaje się lit. g) w brzmieniu:
"g) pochodzące ze składek na ubezpieczenie
zdrowotne," ;

4) w art. 50

skreśla się

ust. 4;

5) w art. 51 w ust. 1 skreśla

się wyrazy" , chyba że
chodzą przesłanki określone w art. 27b ust. 1

zapkt

5";

2) w art. 4 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne,"
b) w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
,,9) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne ubezpieczenia zdrowotnego oraz Krajowy Związek Kas
Chorych w zakresie nie uregulowanym odrębnymi przepisami.";

6) wart. 92 w ust. 1 wyrazy "Prezes Urzędu określa,
w drodze zarządzenia:" zastępuje się wyrazami
"Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:" .
wykonawcże zamoc do czasu wydania nowych przepisów
wykonawczych, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą usta-

Art. 2. Dotychczasowe przepisy

chowują

wą·

Art. 3. Ustawa wchodzi w
od dnia

3) w art. 33 w ust. 5 wyrazy "art. 15 ust. 2"
się wyrazami "art. 15 ust. 1";

Poz. 437, 438 i 439

2516-

życie

po

upływie

14 dni

ogłoszenia.

zastępuje

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

Kwaśniewski
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USTAWA
z dnia 10 kwietnia 1999 r.
o

Art. 1.

Wyższą

przekształceniu Wyższej Szkoły

Szkołę

Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.

Rolniczo-Pedagogiczną

w Siedlcach przekształca się w akademię, której nadaje się nazwę "Akademia Podlaska".

Art. 2. Ustawa wchodzi w
nika 1999 r.

życie

z dniem 1 paździer

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

Kwaśniewski
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USTAWA
z dnia 10 kwietnia 1999 r.
o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Art. 1. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28,
poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756,
Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116)
wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 7 po pkt 9 dodaje

się

pkt 9a w brzmieniu:

,,9a) felczerze ubezpieczenia zdrowotnego - rozumie się przez to felczera lub starszego felczera udzielającego świadczeń zdrowot-

nych, w zakresie ustalonym ustawą z dnia
20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz.U.
Nr 36, poz. 336, z 1954 r. Nr 57, poz. 284
i z 1998 r. Nr 143, poz. 916), w zakładzie
opieki zdrowotnej, który zawarł z Kasą Chorych umowę o udzielanie ubezpieczonym
świadczeń zdrowotnych,";
2) wart. 31c w ust. 1 po wyrazie "zdrowotnego" dodaje się wyrazy "Iub felczera ubezpieczenia zdrowotnego";

Dziennik Ustaw Nr 45

-

2517 8) wart. 58:

3) wart. 31f w ust. 1 po wyrazie "zdrowotnego" dodaje się wyrazy "lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego";

4) wart. 35 po ust. 2 dodaje

się

Poz. 439, 440 i 441

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Na podstawie skierowania:

ust. 3 w brzmieniu:

1) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub

felczera ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są ubezpieczonemu świadcze
nia z zakresu diagnostyki oraz zabiegi ambulatoryjne,

,,3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do
felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera.";

5) wart. 43 po wyrazie "zdrowotnego" dodaje się wyrazy "lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego";
6) wart. 44 w ust. 3 po wyrazie "lekarzowi" dodaje
wyrazy "lub felczerowi";

2) lekarza

ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są ubezpieczonemu świadcze
nia z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz
świadczenia innych niż lekarze świadcze
niodawców." ,

się

7) wart. 50:

a) w ust. 1 po wyrazie "lekarza" dodaje
"lub felczera",

się

b) w ust. 5 po wyrazie "zdrowotnego" dodaje się
wyrazy "lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego".

wyrazy

b) w ust. 2 po wyrazie "zdrowotnego" dodaje się
wyrazy "lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego";

Art. 2. Ustawa wchodzi w
dnia ogłoszenia.

życie

po

upływie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

7 dni od

Kwaśniewski
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USTAWA
z dnia 10 kwietnia 1999 r.
o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń
w sprawach cywilnych i handlowych.
Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji
o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych
w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Lugano dnia 16 września 1988 r.

sądowych

Art. 2. Ustawa wchodzi w

życie

z dniem

ogłosze-

nia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

Kwaśniewski
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ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 maja 1999 r.

w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji.
Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23
ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 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,

