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722 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych 
przez pracodawców w związku z ~atrudnianiem osób niepełnosprawnych . . . . 3532 

723 - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie określe-
nia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy . 3533 

724 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie wykonywania nadzoru admi-
nistracyjnego nad kolegiami do spraw wykroczeń . . . . . . . . . . 3544 

725 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 1999 r. zmieniające rozporzą
dzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów 
na drogach 3546 

726 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świad-
czeń zdrowotnych 3546 

OBWIESZCZENIE 

727 - Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między 
Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 3547 

700 

USTAWA 

z dnia 8 lipca 1999 r. 

o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. 

Poz. 700 i 701 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o po
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, 
poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, 
Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 
oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439 i Nr 49, poz. 483) 
wart. 169c w ust. 2 wyrazy ,,30 czerwca 1999 r." zastę
puje się wyrazami ,,31 grudnia 1999 r.". 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zalicza się na po
czet kwot przewidzianych w planie finansowym spo
rządzonym przez Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Wprowadzenia Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

Art. 2. Środki finansowe przekazane właściwym 
Kasom Chorych w okresie od dnia 1 lipca 1999 r. do 

701 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

USTAWA 

z dnia 8 lipca 1999 r. 

o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi 
w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne. 

Art. 1. W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujaw
nieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 
osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. 
Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618 i Nr 62, poz. 681) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) wart. 17f w ust. 2 wyrazy" 14 grudnia 1982 r. 
o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz. 
U. Nr 40, poz. 271, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1990 r. 
Nr34, poz. 198, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. 
Nr 110, poz. 714)." zastępuje się wyrazami ,,22 
stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. Nr 11, poz. 95)."; 

2) wart. 18 wyrazy" 14 grudnia 1982 r. o ochronie ta
jemnicy państwowej i służbowej" zastępuje się 

wyrazami ,,22 stycznia 1999 r. o ochronie informa
cji niejawnych"; 

3) w art. 33: 

a) w ust. 1 po wyrazie "zastępcy" dodaje się wyra
zy Iloraz w zakresie określonym przez Rzecznika, 
upoważnieni pracownicy Biura", 

b) w ust. 2 wyrazy" 14 grudnia 1982 r. o ochronie 
tajemnicy państwowej i służbowej" zastępuje 
się wyrazami ,,22 stycznia 1999 r. o ochronie in
formacji niejawnych". 

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 




