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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 czerwca 1999 r. 

w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Urzędowi Ochrony Państwa informacji o osobie, 
uzyskanych przez Policję i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet
nia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. 
z 1999 r. Nr 51, poz. 526) zarządza się, co nastę

puje: 

§ 1. Policja i Straż Graniczna przekazują informacje 
o osobie, uzyskane w czasie wykonywania czynności 
operacyjno-rozpoznawczych, zwane dalej "informacja
mi", Urzędowi Ochrony Państwa w zakresie niezbęd
nym do realizacji zadań określonych w art. 1 ust. 2 
pkt 1-5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie 
Ochrony Państwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526) i za
pobieżenia lub wykrycia przestępstw ściganych na mo
cy umów i porozumień międzynarodowych, a także 
w celu porównania, czy posiadane informacje są kom
pletne i zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

§ 2. Policja i Straż Graniczna mogą nie przekazać 
lub ograniczyć zakres przekazywanych informacji, 
w przypadku gdy mogłoby to uniemożliwić wykrywa
nie przestępstw i ściganie ich sprawców. 

§ 3. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych pro
wadzących czynności operacyjno-rozpoznawcze, do
chodzeniowo-śledcze lub ewidencyjno-archiwalne 
w Urzędzie Ochrony Państwa albo ich upoważnieni za
stępcy oraz szefowie delegatur Urzędu Ochrony Pań
stwa albo ich upoważnieni zastępcy występują, w for
mie pisemnej, do właściwej jednostki organizacyjnej 
Komendy Głównej Policji lub właściwej jednostki orga
nizacyjnej Straży Granicznej o udzielenie informacji. 
W wystąpieniu zawiera się dane: o osobie, o zdarze
niach lub o zagadnieniach, umożliwiające wyszukanie 
informacji w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych 
oraz aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych. 

2. Przed wystąpieniem o udzielenie informacji 
w Urzędzie Ochrony Państwa dokonuje się niezbęd
nych sprawdzeń we własnych zbiorach ewidencyjnych 
i archiwalnych. 

§ 4. Informacje udokumentowane w aktach spraw 
operacyjno-rozpoznawczych lub w zbiorach ewiden
cyjnych i archiwalnych, z zastrzeżeniem § 2, przeka
zują: 

1) w Komendzie Głównej Policji i Komendzie Głównej 
Straży Granicznej - kierownicy jednostek organi
zacyjnych prowadzących czynności operacyjno
-rozpoznawcze lub ewidencyjno-archiwalne albo 
ich upoważnieni zastępcy, 

2) komendanci wojewódzcy Policji i komendanci od
działów Straży Granicznej albo ich upoważnieni za
stępcy. 

§ 5. Przekazanie informacji dokumentuje się: 

1) w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych - no
tatką służbową zawierającą w szczególności dane 
dotyczące: 

a) daty i miejsca wystąpienia o udzielenie informa-
cji, 

b) osoby występującej o udzielenie informacji, 

c) czasu i miejsca przekazania informacji, 

d) udzielonych informacji, 

e) sposobu przekazania informacji, 

f) w przypadku odmowy przekazania informacji lub 
ograniczenia zakresu przekazywanych informa
cji - powodów odmowy lub ograniczenia, 

g) osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmo
wę lub ograniczenie zakresu przekazywanych in
formacji, 

2) w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych: 

a) w teczkach materiałów archiwalnych - notatką 

służbową zawierającą dane, o których mowa 
w pkt 1, 

b) w kartotekach, skorowidzach, księgach, wyka
zach i w innych zbiorach ewidencyjnych - do
stosowaną do metodycznych wymagań tych 
zbiorów, adnotacją zawierającą dane, o których 
mowa w pkt 1. 

§ 6. 1. Do przekazywania Urzędowi Ochrony Pań
stwa informacji przez Policję i Straż Graniczną stosuje 
się przepisy o przyjmowaniu, przewożeniu, wydawa
niu i ochronie informacji niejawnych. 

2. Do przekazywania Urzędowi Ochrony Państwa 
informacji przez Policję i Straż Graniczną za pośrednic
twem systemów i sieci teleinformatycznych stosuje się 
przepisy o wymaganiach bezpieczeństwa -teleinforma
tycznego, jakim powinny odpowiadać systemy i sieci 
teleinformatyczne służące do wytwarzania, przetwa
rzania, przechowywania lub przekazywania informacji 
niejawnych. 

3. Koszty przekazania informacji ponosi przekazują
cy te informacje. W przypadku gdy przekazanie infor-
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macji będzie połączone ze znacznymi kosztami, Policja 
lub Straż Graniczna oraz Urząd Ochrony Państwa 
uzgadniają sposób ponoszenia i podziału tych kosz
tów. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 czerwca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. 
Nr 106, poz. 494) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 2 października 1996 r. w sprawie 
nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europej
skiej (Dz. U. Nr 116, poz. 555, z 1997 r. Nr 81, poz. 516 
i Nr 130, poz. 861 oraz z 1998 r. Nr 5, poz. 16 i Nr 66, poz. 
434) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. W skład urzędu Komitetu wchodzą następujące 
komórki organizacyjne: 
1) Gabinet Polityczny Przewodniczącego Komi-

tetu, 
2) Sekretariat Urzędu Komitetu, 
3) Departament Harmonizacji Prawa, 
4) Departament Polityki Integracyjnej, 

5) Departament Analiz Stosunków Europej
skich, 

6) Departament Informacji i Kształcenia Euro
pejskiego, 

7) Departament Koordynacji i Monitorowania 
Pomocy Zagranicznej, 

8) Departament Programów Rozwoju Instytu
cjonalnego, 

9) Departament do Spraw Obsługi Negocjacji 
Akcesyjnych, 

10) Biuro Dyrektora Generalnego, 
11) Biuro Administracyjno-Finansowe." 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 31 maja 1999 r. 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych. 

Na podstawie art. 81 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, 
poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, 
poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, 
Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, 
poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, 
poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 9, poz. 75) zarządza się, co 
następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczególne zasady rachunkowości funduszy emery
talnych, 




