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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 29 grudnia 1999 r.

w sprawie wejÊcia w ˝ycie Umowy ramowej mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Europejskim Bankiem Inwe-
stycyjnym dotyczàcej dzia∏alnoÊci EBI w Polsce, sporzàdzonej w Warszawie dnia 1 grudnia 1997 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e zgodnie
z artyku∏em 13 Umowy ramowej mi´dzy Rzeczàpospo-
lità Polskà a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym do-
tyczàcej dzia∏alnoÊci EBI w Polsce, sporzàdzonej

w Warszawie dnia 1 grudnia 1997 r., dokonane zosta∏y
przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wesz∏a w ˝ycie dnia 8 grudnia 1999 r.

Minister Spraw Zagranicznych: B. Geremek
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 2000 r.

w sprawie zasad ustalania rozk∏adu i wymiaru czasu pracy pracowników urz´dów administracji rzàdowej.

Na podstawie art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 18 grud-
nia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255) oraz
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych (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, z 1999 r.
Nr 49, poz. 483 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 69) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. W urz´dach administracji rzàdowej, o któ-
rych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255) oraz
w art. 1 ust. 1 pkt 9a, 12, 14 i ust. 2 ustawy z dnia 16
wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwo-
wych (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, z 1999 r.
Nr 49, poz. 483 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 69), zwanych dalej „urz´dami”, obowiàzuje 

8-godzinny dzieƒ pracy od poniedzia∏ku do piàtku, z za-
strze˝eniem ust. 2 oraz § 3 i § 4.

2. Dyrektorzy generalni urz´dów (kierownicy urz´-
dów) mogà ustaliç dniem wolnym od pracy dla cz∏on-
ków korpusu s∏u˝by cywilnej oraz pracowników urz´-
dów nie b´dàcych cz∏onkami korpusu s∏u˝by cywilnej,
zwanych dalej „pracownikami”, dzieƒ pracy przypada-
jàcy mi´dzy dniami wolnymi od pracy, pod warunkiem
wyznaczenia dniem pracy najbli˝szej soboty, z zastrze-
˝eniem ust. 3 oraz § 3 i § 4.

3. Je˝eli sobota, o której mowa w ust. 2, wypada po
wolnym od pracy piàtku lub przed wolnym od pracy
poniedzia∏kiem, dyrektorzy generalni urz´dów (kie-
rownicy urz´dów) powinni wyznaczyç dniem pracy so-
bot´ nast´pnà.

4. O ustaleniu dnia wolnego od pracy oraz o sobo-
cie wyznaczonej dniem pracy dyrektorzy generalni
urz´dów (kierownicy urz´dów) informujà pracowni-
ków oraz interesantów urz´dów co najmniej z 14-dnio-
wym wyprzedzeniem, w sposób przyj´ty w danym
urz´dzie, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Dyrektorzy generalni (kierownicy urz´dów) w mi-
nisterstwach i urz´dach centralnych o ustaleniu dnia
wolnego od pracy oraz o sobocie wyznaczonej dniem
pracy informujà równie˝ Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, a dyrektorzy generalni urz´dów wojewódz-
kich — ministra w∏aÊciwego do spraw administracji
publicznej.

§ 2. 1. Pracownicy rozpoczynajà prac´ o godzinie
815, a koƒczà o godzinie 1615, z zastrze˝eniem ust. 2
i 3.
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2. Dyrektorzy generalni urz´dów (kierownicy urz´-
dów) mogà okreÊliç inne ni˝ przewidziane w ust. 1 go-
dziny rozpocz´cia i zakoƒczenia pracy dla wszystkich
lub cz´Êci pracowników, je˝eli jest to uzasadnione po-
trzebà zorganizowania sprawnej obs∏ugi interesantów
lub wymaga tego szczególny charakter wykonywa-
nych zadaƒ.

3. W urz´dach, w których utworzono komórki orga-
nizacyjne do obs∏ugi interesantów, powinien zostaç
wyznaczony co najmniej jeden dzieƒ w tygodniu,
w którym praca w tych komórkach b´dzie wykonywa-
na w godzinach popo∏udniowych, nie d∏u˝ej jednak ni˝
do godziny 1800.

§ 3. Dyrektorzy generalni urz´dów (kierownicy
urz´dów) ustalajà harmonogram pracy w dni tygodnia
nie b´dàce dniami pracy w urz´dzie w niektórych ko-
mórkach organizacyjnych i na niektórych stanowi-

skach pracy, je˝eli praca w te dni jest niezb´dna ze
wzgl´du na szczególny charakter wykonywanych za-
daƒ lub interes spo∏eczny.

§ 4. W rozk∏adzie czasu pracy pracowników wy-
konujàcych czynnoÊci kontrolne dyrektorzy general-
ni urz´dów (kierownicy urz´dów) mogà ustalaç pra-
c´ w dni tygodnia nie b´dàce dniami pracy w urz´-
dzie.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie zasad ustala-
nia rozk∏adu i wymiaru czasu pracy pracowników urz´-
dów paƒstwowych (Dz. U. Nr 14, poz. 74 i Nr 158,
poz. 1054 oraz z 1999 r. Nr 5, poz. 35 i Nr 51, poz. 522).

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 11 kwietnia 2000 r.

sygn. akt K.15/98.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Wies∏aw Johann  — przewodniczàcy,

Krzysztof Kolasiƒski — sprawozdawca,

Andrzej Màczyƒski,

Ferdynand Rymarz,

Jadwiga Skórzewska-¸osiak,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2000 r. na roz-
prawie sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatel-
skich, z udzia∏em umocowanych przedstawicieli
uczestników post´powania: wnioskodawcy, Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego,
o stwierdzenie:

1) niezgodnoÊci art. 182 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 z póên. zm.), w cz´Êci uprawniajàcej na-
czelnika urz´du skarbowego do ˝àdania w zwiàzku
z post´powaniem podatkowym wszcz´tym przez
urzàd skarbowy przekazania przez bank, dom ma-
klerski, towarzystwo powiernicze i fundusze inwe-
stycyjne informacji dotyczàcych — nie b´dàcych
rachunkami rozliczeniowymi podmiotów gospo-
darczych prowadzonymi na podstawie art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia∏alnoÊci go-
spodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 z póên. zm.) — ra-
chunków podatnika, w stosunku do którego nie jest
prowadzone post´powanie karne lub karne skar-
bowe, w zakresie:

a) posiadanych rachunków bankowych lub ra-
chunków oszcz´dnoÊciowych oraz rachunków
pieni´˝nych lub rachunków papierów warto-
Êciowych, liczby tych rachunków, a tak˝e obro-
tów i stanów tych rachunków, zawartych

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


