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Na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94,
poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254,
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 59, poz. 269
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80,
poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123,
poz. 779 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz
z 1999 r. Nr 110, poz. 1255) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. WielokrotnoÊç kwoty bazowej, stanowiàcà
przeci´tne uposa˝enie policjantów, ustala si´ na 1,78.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie okreÊlenia wielo-
krotnoÊci prognozowanego przeci´tnego wynagrodze-
nia w paƒstwowej sferze bud˝etowej, stanowiàcej
przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy Policji, Stra˝y
Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 8,
poz. 70), w cz´Êci dotyczàcej policjantów.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 2000 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

465
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 maja 2000 r.

w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej, stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie policjantów.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 maja 2000 r.

w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej, stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.

Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y 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, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz
z 1999 r. Nr 110, poz. 1255) zarzàdza si´, co nast´puje:

464
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 maja 2000 r.

w sprawie ustalenia Êwiadczeƒ przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczàcych zak∏adu
pracy z przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”, obj´tego programem restrukturyzacji

Polskich Kolei Paƒstwowych.

Na podstawie art. 37k ust. 9 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153,
Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107,
poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r.
Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz 668, Nr 108, poz. 684,
Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126,
z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 31, poz. 384) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Osoby spe∏niajàce warunki do uzyskania sta-
tusu bezrobotnego i prawa do zasi∏ku dla bezrobot-
nych, okreÊlone w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r.
o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U.
z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255,
Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692,
Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66,
poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137,
poz. 887 i Nr 162, poz. 1112,1118 i 1126, z 1999 r. Nr 60,
poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 31, poz. 384),
zwanej dalej „ustawà”, zatrudnione w przedsi´bior-
stwie paƒstwowym „Polskie Koleje Paƒstwowe” obj´-
tym programem restrukturyzacji Polskich Kolei Paƒ-
stwowych, które do dnia rozwiàzania stosunku pracy
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy przez przedsi´-
biorstwo paƒstwowe „Polskie Koleje Paƒstwowe”

osiàgn´∏y okres uprawniajàcy do emerytury, wynoszà-
cy co najmniej 33 lata dla kobiet i 38 lat dla m´˝czyzn,
sà uprawnione do Êwiadczenia przedemerytalnego,
o którym mowa w art. 37k ust. 9 pkt 1 ustawy, w wyso-
koÊci kwoty emerytury okreÊlonej w decyzji organu
rentowego ustalajàcej wysokoÊç emerytury w celu
ustalenia Êwiadczenia przedemerytalnego, z zastrze˝e-
niem art. 37j ust. 2 i 3 ustawy, w wysokoÊci nie ni˝szej
ni˝ wysokoÊç zasi∏ku przedemerytalnego.

2. Uprawnienie do Êwiadczenia przedemerytalne-
go, o którym mowa w ust. 1, dotyczy osób zatrudnio-
nych w przedsi´biorstwie paƒstwowym „Polskie Kole-
je Paƒstwowe”, obj´tych programem restrukturyzacji
Polskich Kolei Paƒstwowych, z którymi w okresie re-
strukturyzacji  zatrudnienia przewidzianej tym progra-
mem, po dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia i przed
dniem 1 stycznia 2001 r., zosta∏ rozwiàzany stosunek
pracy z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy przez
przedsi´biorstwo paƒstwowe „Polskie Koleje Paƒ-
stwowe”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego
1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442,
z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348
i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Ustala si´ urz´dowe ceny zbytu, hurtowe
i detaliczne leków gotowych, surowic i szczepionek
produkcji krajowej, w wysokoÊci okreÊlonej w „Wyka-
zie urz´dowych cen leków gotowych, surowic i szcze-
pionek produkcji krajowej”, zwanym dalej „Wyka-
zem”, stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia.

2. Ceny, o których mowa w ust. 1, zawierajà podatek
od towarów i us∏ug, okreÊlony odr´bnymi przepisami.

3. Ceny zbytu okreÊlone w Wykazie sà stosowane
przez jednostki szczebla zbytu na warunkach loco ma-
gazyn sprzedawcy.

4. Ceny hurtowe okreÊlone w Wykazie sà stosowa-
ne przez jednostki szczebla hurtu na warunkach loco
magazyn odbiorcy. W przypadku wyst´powania kilku
poÊredników dzia∏ajàcych na szczeblu hurtu, ró˝nica
mi´dzy cenà hurtowà a cenà zbytu ulega podzia∏owi
mi´dzy stronami w sposób okreÊlony w umowie.

5. Ceny detaliczne okreÊlone w Wykazie sà stoso-
wane przez jednostki obrotu detalicznego na warun-
kach loco punkt sprzeda˝y detalicznej.

6. Jednostki obrotu towarowego, prowadzàce zin-
tegrowanà dzia∏alnoÊç handlowà (hurtowà i detalicz-
nà), w przypadku zakupów dokonywanych bezpoÊred-
nio u producenta, majà prawo do zachowania ró˝nicy
mi´dzy cenà detalicznà a cenà zbytu, okreÊlonymi
w Wykazie.

7. Przy sprzeda˝y towarów przez producenta bez-
poÊrednio jednostkom obrotu detalicznego (z pomini´-
ciem magazynu hurtowego) ró˝nica mi´dzy cenà hur-
towà a cenà zbytu ulega podzia∏owi mi´dzy stronami
w sposób okreÊlony w umowie.

§ 2. 1. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urz´-
dowych leków gotowych, surowic i szczepionek pro-
dukcji krajowej (Dz. U. Nr 105, poz. 1198 i z 2000 r.
Nr 15, poz. 184).

2. Do leków nie wymienionych w Wykazie, na któ-
re obowiàzujà ceny urz´dowe, do czasu wyprzeda˝y
zapasów stosuje si´ ceny urz´dowe dotychczas obo-
wiàzujàce, powi´kszone o podatek od towarów i us∏ug.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 czerwca 2000 r.

Minister Finansów: w z. J. Bauc
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 kwietnia 2000 r.

w sprawie ustalenia cen urz´dowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 88,
poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254,
z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34,
poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106,
poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 45,
poz. 436 i Nr 110, poz. 1255) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. WielokrotnoÊç kwoty bazowej, stanowiàcà
przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, ustala si´ na 1,58.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie okreÊlenia wielo-
krotnoÊci prognozowanego przeci´tnego wynagrodze-
nia w paƒstwowej sferze bud˝etowej, stanowiàcej
przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy Policji, Stra˝y
Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 8,
poz. 70).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 2000 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 maja 2000 r.

w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej, stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej.

§ 1. WielokrotnoÊç kwoty bazowej, stanowiàcà
przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy Stra˝y Granicz-
nej, ustala si´ na 1,82.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia
25 stycznia 1999 r. w sprawie okreÊlenia wielokrotnoÊci
prognozowanego przeci´tnego wynagrodzenia w paƒ-
stwowej sferze bud˝etowej, stanowiàcej przeci´tne

uposa˝enie funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej
i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 8, poz. 70),
w cz´Êci dotyczàcej funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 2000 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


