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982
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 października 1999 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich
placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 16 września
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U.
Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19,
poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182,
z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88,
poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254
i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r.
Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155,
poz. 1016 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 49,
poz. 483) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych (Dz. U. Nr 71,
poz. 307 i Nr 119, poz. 519, z 1992 r. Nr 64, poz. 323
i Nr 101, poz. 505, z 1994 r. Nr 18, poz. 64, z 1995 r. Nr 31,
poz. 158 i Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 56, poz. 252,
z 1997 r. Nr 44, poz. 275 oraz z 1998 r. Nr 76, poz. 500)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Wynagrodzenie bazowe wynosi od dnia 1 listopada 1999 r. 716 USD.";

2) w § 4:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "z dniem 1 stycznia
każdego roku",
b) d d' .
t 3 b
. .
o aJe Się us. w rzmlenlu:
,,3. Zmiana wynagrodzenia walutowego następuje począwszy od 2000 r. corocznie z dniem
1 maja.";
3) po § 24b dodaje się § 24c w brzmieniu:
,,§ 24c. Z dniem 1 listopada 1999 r. pracownikowi
przysługuje jednorazowy dodatek walutowy stanowiący różnicę między wynagrodzeniem
walutowym
przysługującym
zgodnie z § 3 ust. 1 w wysokości określonej
na podstawie § 4 ust. 1 z uwzględnieniem
dodatków, o których mowa w § 3 ust. 7, § 8
ust. 1, § 9a ust. 1 oraz § 15 ust. 1, a wynagrodzeniem walutowym wypłaconym wraz
z wymienionymi dodatkami w okresie od
dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 paździer
nika 1999 r. lub do dnia wcześniejszego zakończenia pracy w placówce."
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

ogło

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

983
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 29 października 1999 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w
dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.

ciąży

oraz

wychowującym

Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie pło
du ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334,
z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 r. Nr 141, poz. 943
i Nr 157, poz. 1040 oraz z 1999 r. Nr 5, poz. 32) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 paź
dziernika 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form
oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej
i prawnej (Dz. U. Nr 97, poz. 441, z 1994 r. Nr 44,
poz. 172 i z 1996 r. Nr 123, poz. 577) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2a w ust. 1 po wyrazach "pomocy społecznej"
wyrazy w nawiasie zastępuje się wyrazami ,,(Dz. U.
z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r.
Nr 20, poz. 170 i Nr 79, poz. 885)",
2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu :
,,§ 6a. Osobie uprawnionej do zasiłku pieniężnego,
o którym mowa w § 2 ust. 1, jeżeli miała prawo do tego zasiłku w okresie od dnia 1 lipca
do dnia 31 grudnia 1999 r., przysługuje dodatkowo jeden miesięczny zasiłek pieniężny
za okres siódmego miesiąca ciąży."
§ 2.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

984
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19

października

1999 r.

w sprawie warunków, jakie musi spełniać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadków,
w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w tym miejscu.
Na podstawie art. 288 ustawy z dnia 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

