
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 czerwca 1999 r. Nr 57 
TREŚĆ: 
Poz.: 

USTAWA 

596 - z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym 3086 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

597 - z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngen-
tów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy 3087 

ROZPORZĄDZENIA: 

598 - Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas 
rejestrujących 3087 

599 - Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie po-
datku akcyzowego 3088 

600 - Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sposobu realizacji przepisów o ho
mologacji urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i używanych przez jednostki orga
nizacyjne podległe Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, organy, jed
nostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa 3093 

601 - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozpo
rządzenie w sprawie określenia przejść granicznych, na których jest dokonywana wetery-
naryjna kontrola graniczna 3094 

602 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazy-
wania ich archiwom państwowym 3095 

603 - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie nada-
nia osobowości prawnej Ewangelicko-Reformowanemu Duszpasterstwu Imigrantów 
z siedzibą w Warszawie 3095 

604 - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie orga-
nów inspekcyjnych dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz trybu prze-
prowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów 3096 

605 - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 1999 r. zmieniające rozpo
rządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów po
licjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów 
w tych dokumentach 3097 

606 - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające roz
porządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkanio
wego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom 
lokali mieszkalnych 3097 

607 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie gospodarowania żywymi zasobami morza i ich ochrony 3098 

608 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 
drogowego materiałów niebezpiecznych 3100 

609 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie kursów 
dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne 3103 

610 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozpo
rządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierują-
cych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów 3108 

611 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysoko-
ści opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) re-
jestracyjnych pojazdu 3114 

612 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysoko-
ściopłat za wydanie karty pojazdu 3114 

613 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu 
upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykony
wania w imieniu inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawa-
nia decyzji 3115 

614 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie recept lekarskich 3116 

(ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie) 
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615 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządze
nie w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości le
ku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu 
sporządzania leku recepturowego 3117 

OBWIESZCZENIA: 

616 - Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1999 r. o sprostowaniu błędu w Decyzji 
nr 1/99 Rady Stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Człon
kowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony, z dnia 25 stycznia 
1999 r. wprowadzającej zmiany w Protokole nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiają
cego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, 
z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony 3119 

617 - Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 czerwca 1999 r. o sprostowaniu błędu 3120 
618 - Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 1999 r. o utracie mocy obowiązują-

cej art. 27 ust. 2 pkt 2 lit. b) oraz art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnie-
niu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 
1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne 3120 

596 
USTAWA 

z dnia 20 maja 1999 r. 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. 

Art. 1. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat- śli, w drodze zarządzenia" zastępuje się wyraza-
ku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym mi "Minister właściwy do spraw finansów pu-
(Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, blicznych w porozumieniu z ministrem właści-
z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 wym do spraw zagranicznych określi, w drodze 
i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, rozporządzenia " ; 
z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, 
poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. 
Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, 
poz. 499) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 5 w ust. 5, wart. 6 w ust. 10, wart. 10 w ust. 4, 
wart. 14 w ust. 11, wart. 21 w ust. 9, wart. 23, 
wart. 24 w ust. 2, wart. 29 w ust. 3 i 4, wart. 32 
w ust. 5, wart. 34 w ust. 3, wart. 35 w ust. 4, 
wart. 36 w ust. 5, wart. 37 w ust. 2 i 4, wart. 38 
w ust. 2, wart. 39 w ust. 2, wart. 50 w ust. 4, 
wart. 51 w ust. 6 wyrazy "Minister Finansów" za
stępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw 
finansów publicznych"; 

2) wart. 9 w ust. 11 zdanie wstępne otrzymuje brzmie
nie: 

"Minister właściwy do spraw finansów publicz
nych, w drodze rozporządzenia:"; 

3) wart. 14a w ust. 4 wyrazy "Ministra Pracy i Polity
ki Socjalnej" zastępuje się wyrazami "ministra wła
ściwego do spraw pracy"; 

4) w art. 40: 

a) w ust. 1 wyrazy "Minister Finansów w porozu
mieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych" za
stępuje się wyrazami "Minister właściwy do 
spraw finansów publicznych w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw zagranicz
nych", 

b) w ust. 2 wyrazy "Minister Finansów w porozu
mieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych okre-

5) wart. 47 wyrazy "Minister Finansów do 31 grudnia 
1999 r." zastępuje się wyrazami "Minister właści
wy do spraw finansów publicznych do dnia 
31 grudnia 2000 r."; 

6) w art. 50: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Minister właściwy do spraw finansów pu
blicznych, w okresie do dnia 31 grudnia 
2000 r., w drodze rozporządzenia, może obni
żać stawki podatku do wysokości 0% lub 7% 
dla niektórych towarów i usług oraz określać 
warunki stosowania obniżonych stawek." , 

b) w ust. 3 wyrazy ,,31 grudnia 1999 r." zastępuje 
się wyrazami "dnia 31 grudnia 2000 r.", 

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

,,6. Minister właściwy do spraw finansów pu
blicznych, wydając rozporządzenie, o którym 
mowa w ust. 1, uwzględnia: 

1) założenia ustawy budżetowej, w szczegól
ności dotyczące dochodów z tytułu podat
ku od towarów i usług, 

2) przebieg realizacji budżetu państwa, 

3) sytuację gospodarczą państwa oraz po
szczególnych grup podmiotów będących 
podatnikami podatku od towarów i usług, 
a także sytuację dochodową producentów 
rolnych, 

4) sytuację rynkową w obrocie niektórymi 
towarami i usługami."; 
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7) wart. 51 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy ,,31 grudnia 
1999 r." zastępuje się wyrazami "dnia 31 grudnia 
2000 r."; 

8) wart. 54: 

a) w ust. 1 wyrazy "Do dnia 31 grudnia 1998 r." za
stępuje się wyrazami "Do dnia 31 grudnia 
2000 r.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Do celów poboru podatku od towarów 
i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie 
minister właściwy do spraw finansów pu
blicznych, w porozumieniu z ministrem wła
ściwym do spraw gospodarki, w uzgodnie
niu z Prezesem Głównego Urzędu Staty
stycznego, określi, w drodze rozporządzenia, 
wykazy towarów wymienionych w załączni
kach nr 1 i 3-6 ustawy w układzie odpowia
dającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze 
Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).", 

c) w ust. 3 wyrazy "Ministra Finansów w porozu
mieniu z Prezesem" zastępuje się wyrazami "mi
nistra właściwego do spraw finansów publicz
nych w uzgodnieniu z Prezesem", 

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. Do celów poboru podatku od towarów 
i usług oraz podatku akcyzowego w okresie 
do dnia 31 grudnia 2000 r. stosuje się klasy
fikacje statystyczne obowiązujące przed 
dniem 1 lipca 1997 r." 

Art. 2. Akty wykonawcze wydane na podstawie do
tychczasowych upoważnień zawartych w ustawie, 
o której mowa wart. 1, zachowują moc do czasu wyda
nia nowych aktów wykonawczych, nie dłużej jednak niż 
do dnia 31 grudnia 1999 r. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 
1999 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

597 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 czerwca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne 
przywożone z zagranicy. 

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 1) w pkt 1 skreśla się wyraz ,,0203", 
9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, 
poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, 
poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 
i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngen
tów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone 
z zagranicy (Dz. U. Nr 158, poz. 1037 i z 1999 r. Nr 12, 
poz. 98) w § 3 w ust. 2 wprowadza się następujące 
zmiany: 

2) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 
,,1a) pozycji towarowej 0203 - mogą dotyczyć 

przywozu nie więcej niż 100 ton łącznie dla 
wszystkich pozycji towarowych określonych 
9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozy
cją,". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip
ca 1999 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

598 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 21 czerwca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. 

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia (Dz. U. Nr 146, poz. 953) wprowadza się następujące 
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku ak- zmiany: 
cyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, 
poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, 
poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, 
poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 
i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, 
poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 
oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499 i Nr 57; poz. 596) zarządza 
się, co następuje: . 

§ 1. W rozporządzeniu MinistIla Finansów z dnia 
27 listopada 1998 r. w sprawie kas rejestrujących 

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Podatnicy rozpoczynający działalność go
spodarczą w okresie od dnia 1 stycznia 
1999 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. obowiąza
ni są do rozpoczęcia ewidencjonowania 
z dniem przekroczenia w roku podatkowym 
obrotu z działalności określonej wart. 29 
ust. 1 ustawy w wysokości 20 000 zł, z za
strzeżeniem § 4.", 




