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3) wart. 31f w ust. 1 po wyrazie "zdrowotnego" doda
je się wyrazy "lub felczera ubezpieczenia zdrowot
nego"; 

4) wart. 35 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

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

5) wart. 43 po wyrazie "zdrowotnego" dodaje się wy
razy "lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego"; 

6) wart. 44 w ust. 3 po wyrazie "lekarzowi" dodaje się 
wyrazy "lub felczerowi"; 

7) wart. 50: 

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

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

8) wart. 58: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Na podstawie skierowania: 

1) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub 
felczera ubezpieczenia zdrowotnego -
udzielane są ubezpieczonemu świadcze
nia z zakresu diagnostyki oraz zabiegi am
bulatoryjne, 

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

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

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 10 kwietnia 1999 r. 

o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych 
w sprawach cywilnych i handlowych. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy- Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji nia. 
o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych 
w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Lu-
gano dnia 16 września 1988 r. 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 usta
wy 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, 
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poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883, Nr 141, poz. 943 oraz 
z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, 
poz. 1118) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa zasady wynagradza
nia oraz wymagania kwalifikacyjne w zakresie wy
kształcenia i praktyki zawodowej pracowników Biura 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwanych dalej 
"pracownikami" . 

2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym rozpo
rządzeniem stosuje się przepisy § 8-12 i 15 rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. 
w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzę
dów administracji rządowej i innych jednostek (Dz. U. 
Nr 49, poz. 306 i Nr 126, poz. 830 oraz z 1999 r. Nr 13, 
poz. 113 i Nr 36, poz. 339). 

§ 2. Ustala się: 

1) tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pra
cowników zatrudnionych na stanowiskach urzęd
ników państwowych, stanowiącą załącznik nr 1 do 
rozporządzenia, 

2) tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pra
cowników zatrudnionych na stanowiskach robotni
czych i obsługi, stanowiącą załącznik nr 2 do rozpo
rządzenia, 

3) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasad
niczego, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządze
nia, 

4) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą za
łącznik nr 4 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Zaszeregowania pracownika, jego przeszere
gowania w ramach wynagrodzenia przewidzianego 
dla danego stanowiska oraz awansowania na stanowi
sko wyższe od dotychczas zajmowanego dokonuje 
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
na uzasadniony wniosek dyrektora Biura Krajowej Ra
dy Radiofonii i Telewizji, zgłoszony przez dyrektora de
partamentu lub kierownika innej samodzielnej jed
nostki organizacyjnej. 

2. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Tele
wizji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mo
że skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wy
magany na danym stanowisku, nie więcej jednak niż 
o 1/3 tego okresu. 

§ 4. 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowi
skach związanych z kierowaniem zespołem przysługu
je dodatek funkcyjny. Dodatek ten przysługuje również 
pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nie zwią-

zanych z kierowaniem zespołem, dla których w załącz
nikach nr 1 i 2 do rozporządzenia przewiduje się doda
tek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodat
ku, przewidzianą dla danego stanowiska, z zastrzeże
niem ust. 2, obniża się o jedną stawkę. 

2. Obniżenie maksymalnej stawki dodatku, o któ
rym mowa w ust. 1, nie dotyczy radców prawnych. 

§ 5. 1. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, w ramach posiadanych środków na wyna
grodzenia, może przyznać pracownikowi dodatek służ" 
bowy w wysokości do 80% wynagrodzenia zasadnicze
go. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od 
charakteru, złożoności i efektów pracy. 

2. Obniżenie wysokości dodatku służbowego przy 
jednoczesnym podwyższeniu stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nie wymaga wypowiedzenia warunków 
płacy, jeżeli nie powoduje to zmniejszenia ogólnej 
kwoty wszystkich składników wynagrodzenia. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pracowników za
trudnionych na stanowiskach pomocniczych, technicz
nych, robotniczych i obsługi. 

§ 6. 1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowi
skach robotniczych i obsługi tworzy się fundusz pre
miowy - w wysokości proporcjonalnej do funduszu 
premiowego ogółu pracowników Biura Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji - w ramach posiadanych środ
ków na wynagrodzenia. 

2. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Tele
wizji określa wysokość funduszu premiowego, o któ
rym mowa w ust. 1, oraz zasady przyznawania premii. 

3. Wysokość premii indywidualnej uzależniona jest 
od stopnia i sposobu realizacji wykonywanych przez 
pracownika zadań. 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie za
sad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych 
pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewi
zji (Dz. U. Nr 73, poz. 463). 

§ 8. 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 




