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Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 133, 
poz. 883) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lip
ca 1995 r. w sprawie określenia wypadków, w których 
wynagrodzenia w gospodarce pozabudżetowej, szko
tach wyższych i innych jednostkach prowadzących go
spodarkę finansową na zasadach określonych w usta
wie o szkolnictwie wyższym oraz jednostkach prowa
dzących gospodarkę finansową na zasadach ustalo
nych dla zakładów budżetowych mogą być wypłacane 
poza limitem (Dz. U. Nr 94, poz. 465 i Nr 136, poz. 669) 
w § 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
,,3) premii dla pracowników podległych Ministrowi 

Finansów, a w szczególności dla pracowników, 
którzy przyczynili się bezpośrednio do uzyska
nia dodatkowych wpływów - w ramach środ 

ków, o których mowa wart. 7 ustawy z dnia 
21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finan
sów oraz o urzędach i izbach skarbowych 
(Dz. U. Nr 106, poz. 489 oraz z 1997 r. Nr 121, 
poz. 770 i Nr 141, poz. 943) - do wysokości 
określonej w odrębnych przepisach, 

4) premii dla pracowników podległych Prezesowi 
Głównego Urzędu Ceł, w szczególności dla 
tych, którzy przyczynili się bezpośrednio do wy
krycia przestępstw lub wykroczeń celnych i de
wizowych - w ramach środków, o których mo
wa wart. 276 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r.
Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, 
poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 
i Nr 160, poz. 1084) - do wysokości określonej 
w odrębnych przepisach,"; 

2) skreśla się pkt 5 i 10; 

3) w pkt 11 po wyrazach "w sprawie najniższego wy
nagrodzenia" dodaje się wyrazy "za pracę"; 

4) skreśla się pkt 13; 

5) dodaje się pkt 14, 15 i 16 w brzmieniu: 
" 14) premii dla pracowników Państwowej Inspek

cji Ochrony Środowiska, a w szczególności 
dla tych, którzy przyczynili się do skutecznej 
realizacji zadań - w ramach środków, o któ
rych mowa wart. 18a ustawy z dnia 20 lipca 
1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Sro
dowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z 1996 r. 
Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770, 
Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943) - do wy
sokości określonej w odrębnych przepisach, 

15) premii dla pracowników urzędu Komisji Pa
pierów Wartościowych i Giełd, Przewodniczą
cego Komisji i jego zastępców oraz dla dyrek
tora generalnego urzędu Komisji - w ramach 
środków, o których mowa wart. 21 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicz
nym obrocie papierami wartościowymi 

(Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945)
do wysokości określonej w odrębnych przepi
sach, 

16) nagród dla funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, 
którzy przyczynili się bezpośrednio do uzyska
nia dodatkowych wpływów budżetowych lub 
ujawnienia przestępstw - w ramach środ
ków, o których mowa wart. 36 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. 
Nr 71, poz. 449) - do wysokości określonej 
w odrębnych przepisach." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 czerwca 1998 r. 

w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. 

Na podstawie art. 201 ust. 5 oraz w związku § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
z art. 203 ust. 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o or- szenia. 
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
(Dz. U. Nr 139, poz. 934) zarządza się , co następuje: 

§ 1. Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytal -
nymi nadaje się statut stanowiący załącznik do rozpo- Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
rządzenia. 

Załącznik do rozporządze nia Prezesa Ra
dy Ministrów z dnia 2 czerwca 1998 r. 
(poz. 449) 

STATUT URZĘDU NADZORU NAD FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI 

§ 1. 1. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalny- organem administracji rządowej. 
mi, zwany dalej "Urzędem Nadzoru ", jest centralnym 
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2. Urząd działa na podstawie ustawy z dnia 
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fun
duszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934) oraz ni
niejszego statutu. 

§ 2. Zadaniem Urzędu Nadzoru jest ochrona intere
sów członków funduszy emerytalnych oraz uczestni
ków pracowniczych programów emerytalnych. 

§ 3.1. Prezes Urzędu Nadzoru, zwany dalej " Preze
sem", kieruje Urzędem Nadzoru przy pomocy wicepre
zesów, Dyrektora Generalnego oraz dyrektorów komó
rek wymienionych w § 5. 

2. Prezes może upoważnić osoby wymienione 
w ust. 1, a także innych pracowników Urzędu Nadzoru, 
do wydawania w jego imieniu decyzji w określonych 
przez niego sprawach. 

§ 4. Prezes może tworzyć stałe lub doraźne komisje 
i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo
-doradcze, określając cel ich powołania, nazwę, skład 
osobowy, zakres zadań i tryb działania tych organów. 

§ 5. W skład Urzędu Nadzoru wchodzą następujące 
komórki organizacyjne: 

1) Sekretariat Prezesa, 

2) Departament Prawno-Licencyjny, 

3) Departament Nadzoru, 

4) Departament Pracowniczych Programów Emerytal-
nych, 

5) Departament Analiz i Komunikacji Społecznej, 

6) Departament Polityki Finansowej, 

7) Biuro Administracyjno- Budżetowe, 

8) Sekretariat Komitetu Doradczego Urzędu Nadzoru. 

§ 6. 1. Organizację wewnętrzną i szczegółowy za
kres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy 
Urzędu Nadzoru określa regulamin organizacyjny 
nadany przez Prezesa na wniosek Dyrektora General
nego Urzędu Nadzoru. 

2. Spory kompetencyjne między komórkami orga
nizacyjnymi Urzędu Nadzoru, o których mowa w § 5, 
rozstrzyga Prezes. 

§ 7. 1. Prezesowi, wiceprezesom oraz Dyrektorowi 
Generalnemu Urzędu Nadzoru premię ze środków sta
nowiących dochód środka specjalnego Urzędu Nadzo
ru przyznaje Prezes Rady Ministrów za okres półrocza 
kalendarzowego. Premia jest przyznawana na wniosek 
Prezesa w miesiącu następującym po ostatnim miesią
cu półrocza kalendarzowego. 

2. Prezes Rady Ministrów ustala i przyznaje premię, 
o której mowa w ust. 1, w wysokości do 150% wyna
grodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 25 maja 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwo
wych lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących własność osób 

fizycznych i prawnych. 

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 28 wrze
śnia 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. 
Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 
i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. 
Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, 
poz. 770 i Nr 160, poz. 1079) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Las lub grunt przeznaczony do zalesienia mo
że być nabyty w szczególności w przypadkach: 

1) bezpośredniej jego przyległości do gruntu pozosta
jącego w zarządzie Lasów Państwowych , 

2) zniesienia współwłasności , 

3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej. 

2. Inne nieruchomości, w tym zabudowane i prze
znaczone do zabudowy, mogą być nabywane, jeżeli 
jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej pro
wadzonej przez jednostki organizacyjne, o których mo
wa wart. 32 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, 
poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, 
poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, 

poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770 
i Nr 160, poz. 1079). 

§ 2. 1. Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do za
lesienia oraz innej nieruchomości może nastąpić po 
uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Lasów Pań
stwowych, wyrażonej na pisemny wniosek kierownika 
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za
wierać: 

1) uzasadnienie nabycia, 
2) oznaczenie lasu, gruntu przeznaczonego do zale

sienia lub innej nieruchomości według danych 
z ewidencji gruntów i budynków, 

3) oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu, 
gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innej nie
ruchomości, 

4) aktualny opis stanu prawnego lasu, gruntu prze
znaczonego do zalesienia lub innej nieruchomości, 
a w szczególności : obciążenia i spory graniczne, 

5) części składowe gruntu z przynależnościami, 


