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12) Departament Spraw Obronnych,
13) Biuro Informacji i Promocji,
14) Biuro Organizacji i Kadr,
15) Biuro Administracyjno-Gospodarcze.”

Poz. 895, 896 i 897

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

896
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 wrzeÊnia 2000 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at uiszczanych na podstawie ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141,
poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715
oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270 i Nr 60, poz. 702 i 703) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 26
lutego 1998 r. w sprawie op∏at uiszczanych na podstawie ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi (Dz. U. Nr 32, poz. 170) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w § 11 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) 0,005% wartoÊci transakcji zawieranych poza sesjà gie∏dowà, je˝eli przedmiotem transakcji sà akcje, z zastrze˝eniem pkt 3a,”
b) dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) 0,001% wartoÊci transakcji, których przedmiotem sà akcje, zawieranych poza sesjà
gie∏dowà, je˝eli wartoÊç tych transakcji
przekracza 100 mln z∏,”;
2) w § 13 w ust. 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) 0,001% wartoÊci transakcji zawieranych poza sesjà gie∏dowà, z zastrze˝eniem pkt 5 oraz
ust. 2 pkt 2,”
b) dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) 0,0005% wartoÊci transakcji, których przedmiotem sà akcje, zawieranych poza sesjà
gie∏dowà, je˝eli wartoÊç tych transakcji przekracza 100 mln z∏.”
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Finansów: J. Bauc
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 31 sierpnia 2000 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu
i przechowywaniu leków cytostatycznych w zak∏adach opieki zdrowotnej.
Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Spo∏ecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 80, poz. 376)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 skreÊla si´ przecinek i wyrazy „wyposa˝onym
w wyciàg”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Pomieszczenia, w których przygotowuje
si´ leki cytostatyczne, powinny byç wyposa˝one w lo˝´ laminarnà do pracy z lekami
cytostatycznymi.
2. W pomieszczeniach, o których mowa
w ust. 1, powinno znajdowaç si´ wydzielone miejsce na Êrodki ochrony indywidualnej przeznaczone do zniszczenia (r´kawicz-

ki, fartuchy, czepki lub maski) i oczyszczenia (okulary).
3. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1,
nie mogà byç usytuowane w bezpoÊrednim sàsiedztwie pomieszczeƒ s∏u˝àcych do
przechowywania Êrodków spo˝ywczych
oraz przyrzàdzania i spo˝ywania posi∏ków,
a tak˝e przy ciàgach komunikacyjnych s∏u˝àcych do ruchu pacjentów i odwiedzajàcych.”
§ 2. W zak∏adach istniejàcych w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia i posiadajàcych w pomieszczeniach, w których przygotowuje si´ leki cytostatyczne, wentylacj´ mechanicznà zapewniajàcà 10-krotnà wymian´ powietrza w ciàgu godziny i dygestorium, dopuszcza si´ stosowanie tej wentylacji i dygestorium.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Zdrowia: w z. M. Piróg

