
Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca
1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r.
Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554,
Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139,
poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552 i Nr 70,
poz. 819) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 30
grudnia 1998 r. w sprawie sposobu obliczania wp∏at za-
k∏adów ubezpieczeƒ na pokrycie kosztów nadzoru nad
dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà i brokerskà oraz kosz-
tów dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biu-
ra, terminów uiszczenia tych wp∏at i wysokoÊci odsetek
za ich nieuiszczenie w terminie (Dz. U. Nr 166, poz. 1212
i z 2000 r. Nr 3, poz. 35) w § 6 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

„2) dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych i jego
Biura — w wysokoÊci 0,055‰ sumy sk∏adek
brutto przypisanych w miesiàcu poprzedzajà-
cym miesiàc, za który jest uiszczana zaliczka.”

§ 2. Zaliczki wp∏acone na poczet kosztów dzia∏alno-
Êci Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, nale˝ne za
okres od dnia 24 wrzeÊnia 2000 r. do dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszego rozporzàdzenia, nale˝y uzupe∏niç,
w terminie 14 dni od dnia jego wejÊcia w ˝ycie, do wy-
sokoÊci wynikajàcej z § 1 niniejszego rozporzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 grudnia 2000 r.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski

Dziennik Ustaw Nr 100 — 5696 — Poz. 1075 i 1076

„70 Simredin 10 — tabl. powl. 10 mg — 28 szt. 63,89 70,92 82,30

71 Simredin 20 — tabl. powl. 20 mg — 28 szt. 79,72 88,49 102,60

72 Simredin 40 — tabl. powl. 40 mg — 28 szt. 155,09 172,15 188,10

73 Sumamed forte — syrop 0,2 g/5 ml—30 ml 47,50 52,73 61,16”

„65 Tadroxil — kaps. 500 mg — 12 szt. 14,82 16,45 19,24”

„19 — tabl. 0,005 g — 60 szt. 16,40 18,20 21,11”

11) pod lit. S:

a) pod nazwà Selerin lp. 19 otrzymuje brzmienie:

b) dodaje si´ lp. 70—73 w brzmieniu:

12) pod lit. T dodaje si´ lp. 65 w brzmieniu:

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: J. Bauc

1076

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 listopada 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu obliczania wp∏at zak∏adów ubezpieczeƒ na pokrycie kosztów
nadzoru nad dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà i brokerskà oraz kosztów dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych 

i jego Biura, terminów uiszczenia tych wp∏at i wysokoÊci odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.


