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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 grudnia 1994 r. 

w sprawie zasad ustalania ryczałtu dla nieetatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych. 

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 
1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. 
Nr 122, poz. 593) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Członkom samorządowych kolegiów odwoław
czych nie będącym pracown ikami kolegium przysługuje 
ryczałt którego wysokość uzależniona jest od liczby spraw 
przygotowywanych i prowadzonych przez członka kolegium. 

2. Maksymalna wysokość ryczałtu nie może przekro
czyć 75% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego, przewidzianych dla członka kolegium będące
go pracownikiem. 

3. Wysokość ryczałtu , o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala 
przewodniczący kolegium. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 grudnia 1994 r. 

w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. 

Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się , co 
następuje: 

§ 1. Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego na 
daje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia . 

§ 2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może 
w uzasadnionych wypadkach łączyć , likwidować lub prze-

kształcać departamenty (komórki równorzędne) wymienione 
w statucie, zawiadamiając o tym Ministra - Szefa Urzędu 
Rady Ministrów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 styczn ia 
1995 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Ra 
dy Ministrów z dnia 30 grudnia 1994 r. 
(poz. 784) 

STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO 

§ 1. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, zwany dalej 
"Głównym Urzędem", jest aparatem wykonawczym Głów
nego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zwanego dalej 
"Głównym Inspektorem", i działa zgodnie z zarządzeniami , 
wytycznymi, decyzjami i poleceniami Głównego Inspektora 
oraz pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem. 

§ 2. 1. Główny Inspektor (w randze podsekretarza sta
nu) kieruje Głównym Urzędem przy pomocy zastępców 
Głównego Inspektora i dyrektorów departamentów (komó
rek równorzędnych) . 

2. Główny Inspektor może upoważnić osoby, o których 
mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Głównego Urzędu 
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do po
dejmowania decyzji w jego imieniu w określonych przez 
niego sprawach. 

§ 3. W zależności od potrzeb Główny Inspektor może 
powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i dorad
cze, określając ich nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb 
działania . 

§ 4. W skład Głównego Urzędu wchodzą następujące 
komórki organizacyjne: 

1) Departament Organizacyjny, 

2) Biuro Finansowe, 

3) Departament Prawny, 

4) Departament Orzeczn ictwa Architektoniczno-
-Budowlanego, 

5) Departament Inspekcji i Kontroli Architektoniczno-Bu 
dowlanej, 

6) Departament Orzecznictwa Specjalistycznych Nadzo
rów Budowlanych, 

7) Departament Inspekcji i Kontroli Specjalistycznych 
Nadzorów Budowlanych. 

§ 5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres za
dań Głównego Urzędu oraz tryb jego pracy określa Główny 
Inspektor w regulaminie organizacyjnym. 


