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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 lipca 1999 r. 

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków komisji Komitetu Badań Naukowych 
pochodzących z wyboru. 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych 
(Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. 
Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. 
Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, 
poz. 590 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Pochodzący z wyboru członkowie komisji Ko
mitetu Badań Naukowych, zwanego dalej "Komite
tem", otrzymują, w związku z wykonywaniem swoich 
obowiązków, miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 

1) 82% maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadni
czego przewidzianego dla profesora zwyczajnego 
zatrudnionego w uczelni, w grupie nauczycieli aka
demickich, zwanej dalej "stawką" - dla: 

a) przewodniczącego komisji Komitetu, 

b) członków komisji pełniących funkcję zastępcy 
przewodniczącego Komitetu; 

2) 61% stawki - dla członków komisji: 

a) pełniących funkcję przewodniczącego zespołu 
komisji Komitetu, 

b) będących przedstawicielami komisji Komitetu, 
wybranymi w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań 

Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, 
poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. 
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, 
poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, 
poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668); 

3) 49% stawki - dla członków komisji Komitetu, nie 
wymienionych w pkt 1 i 2. 

§ 2. W razie zbiegu uprawnień do wynagrodzeń, 
o których mowa w § 1, przysługuje jedno, najwyższe 
wynagrodzenie. 

§ 3. Członkom komisji Komitetu, o których mowa 
w § 1, w związku z udziałem w pracach Komitetu, przy
sługują należności z tytułu podróży na zasadach okre
ślonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz 
wysokości należności przysługujących pracownikom 
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Mini
strów z dnia 15 czerwca 1991 r. w sprawie określenia 
wysokości wynagrodzenia członków komisji Komitetu 
Badań Naukowych pochodzących z wyboru (Monitor 
Polski Nr 20, poz. 142 i z 1992 r. Nr 35, poz. 250). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 września 1999 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 lipca 1999 r. 

w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych 
przez Policję i Urząd Ochrony Państwa w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

Na podstawie art. 9 ust. lb ustawy z dnia 12 paź
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, 
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, 
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, 
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, 
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, 
poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Policja i Urząd Ochrony Państwa przekazują 
Straży Granicznej informacje o osobie, zwane dalej 
"informacjami", w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań określonych wart. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 paź
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, 
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, 
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, 
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, 
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, 
poz. 770) i zapobiegania lub wykrywania przestępstw 
ściganych na mocy umów i porozumień międzynaro
dowych, a także dla porównania, czy posiadane infor
macje są kompletne i aktualne lub zgodne ze stanem 
faktycznym. 
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§ 2. Policja i Urząd Ochrony Państwa mogą odmó
wić przekazania informacji lub ograniczyć zakres prze
kazywanych informacji w przypadku, gdy mogłoby to 
uniemożliwić wykrywanie przestępstw i ściganie ich 
sprawców. 

§ 3. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych pro
wadzących czynności operacyjno-rozpoznawcze, do
chodzeniowo-śledcze lub ewidencyjno-archiwalne 
w Komendzie Głównej Straży Granicznej albo upoważ
nione przez nich osoby oraz komendanci oddziałów 
Straży Granicznej albo upoważnione przez nich osoby 
występują, w formie pisemnej, do właściwej jednostki 
organizacyjnej Policji lub właściwej jednostki organiza
cyjnej Urzędu Ochrony Państwa o udzielenie informa
cji. W wystąpieniu zawiera się dane umożliwiające wy
szukanie informacji w zbiorach ewidencyjnych i archi
walnych oraz aktach spraw operacyjno-rozpoznaw
czych. 

2. Przed wystąpieniem o udzielenie informacji, 
w Straży Granicznej dokonuje się niezbędnych spraw
dzeń we własnych zbiorach ewidencyjnych i archiwal
nych. 

§ 4. Informacje udokumentowane w aktach spraw 
operacyjno-rozpoznawczych lub w zbiorach ewidencyj
nych i archiwalnych, z zastrzeżeniem § 2, przekazują: 

1) w Komendzie Głównej Policji i Urzędzie Ochrony 
Państwa - kierownicy jednostek organizacyjnych 
prowadzących czynności operacyjno-rozpoznaw
cze lub ewidencyjno-archiwalne albo upoważnio
ne przez nich osoby, 

2) komendanci wojewódzcy Policji i szefowie delega
tur Urzędu Ochrony Państwa albo upoważnione 
przez nich osoby. 

§ 5. Przekazanie informacji dokumentuje się: 

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

a) występującego o udzielenie informacji, 

b) czasu i miejsca przekazania informacji, 

c) udzielonych informacji, 

d) sposobu przekazania informacji, 

e) w przypadku odmowy przekazania informacji 
lub ograniczenia zakresu przekazanych informa
cji - powodów odmowy lub ograniczenia, 

f) osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmowę 
lub ograniczenie zakresu przekazanych informa
cji, 

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 - ad
notacją dostosowaną do metodycznych wyma
gań tych zbiorów, zawierającą dane, o których 
mowa w pkt 1. 

§ 6. 1. W zakresie przekazywania Straży Granicznej 
informacji przez Policję i Urząd Ochrony Państwa sto
suje się przepisy o przyjmowaniu, przewożeniu, wyda
waniu i ochronie informacji niejawnych. 

2. W zakresie przekazywania Straży Granicznej in
formacji przez Policję i Urząd Ochrony Państwa za po
średnictwem systemów i sieci teleinformatycznych 
stosuje się przepisy o wymaganiach bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, jakim powinny odpowiadać sys
temy i sieci teleinformatyczne służące do wytwarzania, 
przetwarzania, przechowywania lub przekazywania in
formacji niejawnych. 

3. Koszty przekazywania informacji ponosi przeka
zujący te informacje. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 27 lipca 1999 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego 
i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Na podstawie art. 59 ust. 14 ustawy z dnia 25 czerw
ca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 
Nr 60, poz. 636) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdol
ności do pracy z powodu choroby lub konieczności 
osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad 
chorym członkiem rodziny, zwane dalej "zaświadcze-




