
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 października 1999 r. 

TREŚĆ: 
Poz.: 

USTAWA 

980 - z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne . 4686 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

981 - z dnia 26 października 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów 
kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organiza-
cyjne w 1999 r. 4686 

982 - z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia 
i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzę-
dów konsularnych 4689 

983 - z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu 
i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w za-
kresie opieki socjalnej i prawnej 4689 

ROZPORZĄDZENIA: 

984 - Ministra Finansów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie warunków, jakie musi speł
niać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadków, w których czyn-
ności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w tym miejscu 4689 

985 - Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej 
dodatkowej na niektóre towary przywożone z zagranicy 4691 

986 - Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów 
przywożonych z zagranicy 4691 

987 - Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1999 r. w sprawie zwalniania żołnie-
rzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania pobo
rowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r. 4696 

988 - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 września 1999 r. zmieniające roz
porządzenie w sprawie sposobu i wymaganych kwalifikacji do znakowania oraz wzorów 
znaków identyfikacyjnych, wzoru świadectwa miejsca pochodzenia i wzoru świadectwa 
zdrowia zwierząt 4698 

989 - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm 4702 

990 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych 4711 

991 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku 
do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych 4711 

992 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu, 
warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i tro-
lejbusów oraz jednostek wykonujących te badania 4712 

993 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie warun-
ków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 4732 

994 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie kiero
wania na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 4747 

995 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 października 1999 r. zmieniające roz
porządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w mię
dzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnio-
nych do ich pobierania 4752 
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Dziennik Ustaw Nr 88 - 4686- Poz. 980 i 981 

980 

USTAWA 

z dnia 10 września 1999 r. 

o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. 

Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Pra
wo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, 
poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 
i Nr 162, poz. 1126) wart. 70 ust. 2 otrzymuje brzmie
nie: 

,,2. Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane na podsta
wie przepisów dotychczasowych zachowują moc 
przez okres w nich oznaczony." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

981 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 października 1999 r. 

w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagro
dzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wyna
grodzenia w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. 
z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 
i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 133, poz. 883, z 1998 r. 
Nr 117, poz. 756, Nr 155, poz. 1014 i 1016 i Nr 160, 
poz. 1059 oraz z 1999 r. Nr 62, poz. 684 i Nr 72, poz. 802) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rezerwę na zmiany organizacyjne, o której 
mowa wart. 26 ust. 1 pkt 3 lit. a) i c) ustawy budżeto
wej na rok 1999 z dnia 17 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 17, 
poz. 154), pomniejszoną o kwoty ujęte w rozporządze
niu Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie 
częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalku
lacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, prze
znaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r. (Dz. U. 
Nr 49, poz. 487), oraz rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie częściowego roz
dysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środ
ków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na 
zmiany organizacyjne w 1999 r. (Dz. U. Nr 59, poz. 624), 
rozdysponowuje się następująco: 

1) z rezerwy środków na wynagrodzenia dla państwo
wych jednostek budżetowych rozdysponowuje się 
1 701 687 zł, 

2) z rezerwy limitów wynagrodzeń dla jednostek go
spodarki pozabudżetowej nie dotowanej rozdyspo
nowuje się 2 266 297 zł. 

2. Rozdysponowanie środków i limitów, o których 
mowa w ust. 1, według poszczególnych części budże
tu i działów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem 
kalkulacyjnej liczby etatów i terminu ich uruchomienia, 
określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Kwoty środków i limitów, o których mowa 
w § 1, zostały, stosownie do art. 27 pkt 1 ustawy budże
towej na rok 1999, przeliczone w związku z włączeniem 
do wynagrodzeń części składki na ubezpieczenie spo
łeczne - zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 13 paź
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz 
z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636 i Nr 72, 
poz. 802). 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 




