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lendarzowego, za który przysługują nagrody, uwzględ 

niając składniki wynagrodzeń przyjmowane do obli 
czania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynko
wy, a także wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe. 

2. Dyrektor placówki naukowej w porozumieniu 
z działającymi w tej placówce zakładowymi organiza
cjami związkowymi ustala regulam in przyznawania na
gród. 

§ 15. Zasady tworzenia i gospodarowania zakłado

wym funduszem świadczeń socjalnych regulują odręb

ne przepisy. 

§ 16. 1. Placówka naukowa tworzy fundusz wdroże
niowy z wpłat przekazywanych przez przedsiębiorców 
wdrażających wyniki jej prac naukowych lub badaw
czo-rozwojowych, w wysokości uzgodnionej w umo
wach z tymi przedsiębiorcami . 

2. Fundusz wdrożeniowy przeznacza się na nagro
dy indywidualne dla osób uczestniczących wosiągnię

ciu wyników, o których mowa w ust. 1. 

3. Nagrody z funduszu wdrożeniowego wypłaca się 
na podstawie regulaminu przyznawania nagród, usta
lonego przez dyrektora placówki naukowej. 

§ 17. Działalność lecznicza i usługowa placówek na
ukowych prowadzona na rzecz społecznego systemu 
ochrony zdrowia jest finansowana na zasadach okre
ślonych w odrębnych przepisach. 

§ 18. 1. Inwestycje placówki naukowej, w tym także 
obiektów służących potrzebom badań naukowych 
i prac badawczo-rozwojowych, mogą być - na zasa
dach określonych w odrębnych przepisach - finanso
wane ze środków budżetowych, w tym również ze 
środków ustalonych w budżecie państwa na naukę . 

2. Inwestycje placówki naukowej są finansowane 
również ze środków własnych oraz z innych żródeł, 

w tym także ze środków Akademii gromadzonych na 
odrębnym rachunku bankowym, o którym mowa 
w § 5. 

3. Zakładowe inwestycje socjalne placówki nauko
wej są finansowane zgodnie z przepisami dotyczącymi 
finansowania działalności socjalnej. 

§ 19. 1. Placówka naukowa prowadzi księgi rachun
kowe i sporządza sprawozdania finansowe według za
sad określonych w przepisach o rachunkowości. 

2. Sprawozdanie finansowe placówki naukowej 
podlega badaniu według zasad określonych w przepi
sach o rachunkowości . Sprawozdanie finansowe (rocz
ne) zatwierdza Prezes Akademii. 

3. Placówka naukowa przeznacza zysk netto na za
silenie funduszu zasadniczego. 

4. Stratę placówka naukowa pokrywa z zysku osią
ganego w latach następnych lub z funduszu zasadni
czego, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 20. Wyodrębnione organizacyjnie zakłady do
świadczalne placówek naukowych stosują przepisy 
rozporządzen ia . 

§ 21. 1. Fundusz placówki naukowej staje się jej 
funduszem zasadniczym. 

2. Zachowują ciągłość następujące fundusze two
rzone przez placówkę naukową przed wejściem w życie 
rozporządzenia: 

1) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

2) zakładowy fundusz nagród, 

3) fundusz wdrożeniowy. 

3. Nie wykorzystane do dnia wejścia w życie rozpo
rządzenia środki własnego funduszu stypendialnego 
zwiększają fundusz zasadniczy placówki naukowej. 

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 styczn ia 1999 r. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 24 grudnia1998 r. 

w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej Oddziału Centralnego 
i oddziałów terenowych Urzędu Regulacji Energetyki. 

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwiet
nia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, 
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, 
poz. 594 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. Zasięg terytorialny Oddziału Centralnego 
w Warszawie Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego 
dalej "Odziałem Centralnym", i oddziałów terenowych 
Urzędu Regulacji Energetyki, zwanych dalej "oddziała
mi terenowymi" , obejmuje: 
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1) Oddziału Centralnego w Warszawie - obszar wo
jewództwa mazowieckiego, 

2) oddziału północno-zachodniego z siedzibą w Szcze
cinie - obszar województw: zachodniopomorskie
go i lubuskiego, 

3) oddziału północnego z siedzibą w Gdańsku - ob
szar województw: pomorskiego i warmińsko-ma
zurskiego, 

4) oddziału zachodniego z siedzibą w Poznaniu - ob
szar województw: wielkopolskiego i kujawsko-po
morskiego, 

5) oddziału wschodniego z siedzibą w Lublinie - ob
szar województw: lubelskiego i podlaskiego, 

6) oddziału środkowozachodniego z siedzibą w Łodzi 
- obszar województw: łódzkiego i świętokrzyskie

go, 

7) oddziału południowo-zachodniego z siedzibą we 
Wrocławiu - obszar województw: dolnośląskiego 
i opolskiego, 

8) oddziału południowego z siedz i bą w Katowicach -
obszar województwa śląskiego, 

9) oddziału południowo-wschodniego z siedzibą 

w Krakowie - obszar województw: małopolskiego 
i podkarpackiego. 

§ 2. Do właściwości rzeczowej Oddziału Centralne
go i oddziałów terenowych należy: 

1) wszczynanie i prowadzenie postępowania admini 
stracyjnego w sprawach dotyczących: 

a) udzielenia albo odmowy udzielenia koncesji lub 
promesy koncesji, a także zmiany i cofnięcia 
koncesji na wykonywanie działalności, o której 
mowa wart. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
- Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 
i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594 
i Nr 106, poz. 668). zwanej dalej "ustawą", 

b) zatwierdzenia, odmowy zatwierdzenia lub zwol
nienia z obowiązku zatwierdzenia taryf paliw ga
zowych i ciepła, 

c) rozstrzygania sporów w zakresie określonym 
wart. 8 ust. 1 ustawy oraz określania warunków 
podjęcia lub kontynuowania dostaw, energii 
elektrycznej. paliw gazowych lub ciepła do cza
su ostatecznego rozstrzygnięcia tych sporów, 

d) nakładania kar pieniężnych, o których mowa 
wart. 56 ustawy, 

2) współdziałanie z delegaturami Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w przeciwdziałaniu 

praktykom monopolistycznym przedsiębiorstw 

energetycznych, 

3) uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsię
biorstw energetycznych, 

4) występowanie do właściwego zarządu wojewódz
twa o udzielenie opinii w sprawach dotyczących 
koncesji i planów rozwoju przedsiębiorstw energe
tycznych, 

5) kontrolowanie przestrzegania warunków prowa
dzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania 
koncesji, 

6) kontrolowanie prawidłowości stosowania taryf pa
liw gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz cen 
węgla brunatnego, 

7) kontrolowanie parametrów jakościowych dostaw 
i obsługi odbiorców w zakresie obrotu paliwami 
gazowymi i energią elektryczną, 

8) kontrola kwalifikacji osób, o których mowa wart. 54 
ustawy, 

9) współpraca z właściwymi samorządami woje
wództw i wojewodami w zakresie planowania za
opatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe, 

10) kontrolowanie przestrzegania przez przedsiębior
stwa energetyczne obowiązku utrzymywania zapa
sów paliw w ilości zapewniającej utrzymanie cią
głości dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych 
i ciepła do odbiorców, 

11) kontrolowanie przestrzegania ograniczeń w do
starczaniu i poborze paliw gazowych i energii elek
trycznej, w razie wprowadzenia takich ograniczeń, 

12) współdziałanie z organami właściwymi w spra
wach regulacji gospodarki paliwami i energią 

w jednostkach organizacyjnych, o których mowa 
wart.2 ust. 1 ustawy. 

§ 3. 1. W sprawach określonych w § 2 dyrektor Od
działu Centralnego i dyrektorzy oddziałów terenowych 
dokonują wszystkich czynnoscl przewidzianych 
w przepisach o postępowaniu administracyjnym, z za
strzeżeniem ust. 2. 

2. Dyrektor Oddziału Centralnego i dyrektorzy od
działów terenowych mogą wydawać decyzje admini
stracyjne, po uzyskaniu odrębnego upoważnienia od 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 


