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3) używał aparatury i sprzętu medycznego oraz reha
bilitacyjnego niezgodnie z przeznaczeniem lub gdy 
sprzęt ten był użytkowany i zainstalowany niezgod
nie z obowiązującymi przepisami . 

Rozdział 8 

System taryf ubezpieczeniowych 

§ 23 . System taryf ustalany jest na podstawie oce
ny klasyfikacji ryzyka przyjmowanego przez zakład 
ubezp ieczeń w umowach ubezpieczenia OC, a także 
stosowanych w tym ubezpieczeniu obniżek składki z ty
tułu bezszkodowego okresu ubezpieczenia i podwyżek 
składki z uwagi na szkodowy przebieg ubezpieczenia. 

§ 24. 1. Przy ustalaniu sumy gwarancyjnej zakład 
ubezpieczeń dokonuje oceny ryzyka na podstawie da
nych statystycznych przebiegu szkodowości, a w razie 

braku tych danych - na podstawie opinii rzeczoznaw
ców. 

2. Klasyfikacja ryzyka powinna uwzględniać 

w szczególności zakres udzielanych świadczeń zdro
wotnych, w tym udzielanie świadczeń zdrowotnych 
połączonych z naruszeniem integralności ciała, oraz 
doświadczenie w prowadzeniu tej działalności, wpły
wające na zwiększenie lub zmniejszenie ryzyka ubez
pieczeniowego. 

Rozdział 9 

Przepis końcowy 

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dn ia ogłoszenia . 

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

z dnia 17 listopada 1998 r. 

w sprawie zasad i terminów przekazywania środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, 
dla których gmina nie jest zarządcą . 

Na podstawie art. 18 ust. 4 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 następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa zasady i terminy 
przekazywania z budżetu państwa środków na finanso
wanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmi
na nie jest zarządcą. 

2. Przez drogi publiczne, dla których gmina nie jest 
zarządcą, rozum ie się drogi , o których mowa wart. 2 
ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro
gach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, 
poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47 , 
poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1997 r. Nr 6, 
poz. 31, Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677 i Nr 123/ 
poz. 780 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668). 

§ 2. 1. Gmina, która poniosła wydatki na sfinanso
wanie oświetlenia dróg, dla których nie jest zarządcą, 
będzie uzyskiwała zwrot tych wydatków od wojewody 
w terminie 7 dni od przedłożenia dokumentów, o któ
rych mowa w ust. 2-4. 

2. Sfinansowanie kosztów energii elektrycznej do
starczonej do punktów św i etlnych następuje na pod
stawie kopii: 

1) rachunku (faktury) wystawionego przez dostawcę 
energii elektrycznej, stwierdzającego jej sprzedaż, 

2) dowodu uiszczonej należności. 

3. Wymaganymi dokumentami do zwrotu kosztów 
utrzymania punktów świetlnych w należytym stanie 
technicznym są kopie: 

1) rachunku (faktury) wystawionego przez konserwa
tora sieci i punktów świetlnych, stwierdzającego 
wykonanie usługi, 

2) dowodu uiszczonej należności, 

3) protokołu postępowania o zamówienie publiczne, 
w razie gdy usługa konserwacji nie jest świadczo

na przez dostawcę energii elektrycznej. 

4. Zwrot kosztów budowy nowych punktów świetl 

nych następuje po przedłożeniu kopii : 

1) protokołu postępowania o zamówienie publiczne, 

2) rachunku (faktury) wystawionego przez wykonaw
cę budowy, 

3) dowodu uiszczonej należności. 

§ 3. 1. W przypadku gdy rachunki, o których mowa 
w § 2 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt l / obejmują również należ
ności związane z oświetleniem dróg gminnych, wów
czas zwrot wydatków w części odnoszącej się do oświe
tlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą, nastę
puje na podstawie proporcji określonych w ust. 2 i 3. 

2. W odniesieniu do pobranej energii elektrycznej 
proporcje, o których mowa w ust. 1, ustala się biorąc 
pod uwagę sumę mocy zainstalowanych urządzeń 
oświetleniowych przy drogach, dla których gmina 
nie jest zarządcą, w stosunku do sumy mocy wszyst-
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kich urządzeń oświetleniowych, którą obejmuje ra 
chunek. 

3. W odniesieniu do kosztów utrzymania punktów 
świetlnych proporcje, o których mowa w ust. 1, ustala 
się biorąc pod uwagę ilość punktów świetlnych zloka
lizowanych w pasie dróg publicznych, dla których gmi-

na nie jest zarządcą, w stosunku do ilości wszystkich 
punktów świetlnych, którą obejmuje rachunek. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życ i e z dniem 
1 stycznia 1999 r. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 12 listopada 1998 r. 

w sprawie wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. 

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, 
poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 99, 
poz. 628, Nr 106, poz. 668 i Nr 137, poz. 887) zarządza 
się, co następuje : 

§ 1. 1. Określa się wzory składanych przez praco
dawców deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , zwa
ny dalej "Funduszem": 

1) wzór deklaracji "DEK-I" dotyczącej wpłat, o których 
mowa: 

a) wart. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za
trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. 
Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668 i Nr 137, 
poz. 887), zwanej dalej "ustawą", 

b) w art. 24 ust. 2 ustawy, 

stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia , 

2) wzór deklaracji "DEK-II" dotyczącej wpłat, o któ
rych mowa wart. 31 ust. 3 pkt 1 ustawy, stanowią

cy załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

2. Określa się wzory deklaracji rocznych wpłat na 
Fundusz: 

1) wzór deklaracji " DEK-R-I" dotyczącej wpłat, o któ
rych mowa: 

a) w art. 21 ust. 1 ustawy, 

b) wart. 24 ust. 2 ustawy, 

stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia , 

2) wzór deklaracji " DEK-R-II " dotyczącej wpłat, o któ
rych mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 ustawy, stanowią

cy załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

3. Określa się wzór deklaracji "DEK-W" dotyczącej 
wpłat na Fundusz, o których mowa w art. 23 ustawy, 
stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia . 

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

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komofowski 


