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35) Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa
i Przechowalnictwa Zbó˝ w Warszawie,

36) Centralne Laboratorium Przemys∏u Tytoniowego
w Krakowie,

37) Centralne Laboratorium Przemys∏u Paszowego
w Lublinie,

38) OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Prze-
twórstwa P∏odów Rolnych w Pleszewie.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 stycznia 2000 r.

w sprawie siedzib i zasi´gu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegó∏owej organizacji
izb, liczby cz∏onków kolegium i trybu post´powania.

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 paêdzier-
nika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. Nr 85, poz. 428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, z 1995 r.
Nr 124, poz. 601, z 1996 r. Nr 58, poz. 262 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 106, poz. 679,
Nr 113, poz. 734 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 160, poz. 1062) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Ustala si´ siedziby, liczb´ cz∏onków kolegium,
siedziby zespo∏ów zamiejscowych oraz terytorialny za-
si´g dzia∏ania regionalnych izb obrachunkowych, zwa-
nych dalej „izbami”, zgodnie z za∏àcznikiem nr 1 do
rozporzàdzenia.

§ 2. Prezes izby kieruje dzia∏alnoÊcià izby, z wy∏à-
czeniem spraw zastrze˝onych dla kolegium, a w szcze-
gólnoÊci:

1) okreÊla, w formie zarzàdzenia, wewn´trzny regula-
min organizacyjny izby,

2) zwo∏uje posiedzenia kolegium izby,

3) wyznacza, spoÊród cz∏onków kolegium, sk∏ady
orzekajàce i ich przewodniczàcych,

4) powo∏uje, spoÊród cz∏onków kolegium, komisj´ do
rozpatrywania spraw, o których mowa w art. 13
pkt 9 ustawy z dnia 7 paêdziernika 1992 r. o regio-
nalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85,
poz. 428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, z 1995 r. Nr 124,
poz. 601, z 1996 r. Nr 58, poz. 262 i Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 106, poz. 679, Nr 113,
poz. 734 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 160, poz. 1062), zwanej dalej „usta-
wà”, w sk∏adzie 3—5 osób i wyznacza jej przewod-
niczàcego; od uchwa∏ komisji s∏u˝y odwo∏anie
w trybie art. 20 ust. 1 ustawy,

5) informuje wojewod´ i ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych o negatywnych opi-
niach z przebiegu wykonania za I pó∏rocze i za rok
bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego
oraz planów finansowych zadaƒ z zakresu admini-

stracji rzàdowej zleconych gminom oraz zadaƒ
z zakresu administracji rzàdowej wykonywanej
przez powiaty i województwa samorzàdowe na
podstawie odr´bnych ustaw,

6) przekazuje Prezesowi Rady Ministrów i w∏aÊci-
wym organom uchwa∏y zawierajàce informacje
o stwierdzonych nieprawid∏owoÊciach w zakresie
danych dotyczàcych naliczania subwencji i rozli-
czeƒ dotacji celowych na zadania w∏asne i zleco-
ne gminom oraz dotacji z zakresu administracji
rzàdowej, wykonywane przez powiaty i woje-
wództwa samorzàdowe na podstawie odr´bnych
ustaw,

7) przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw admi-
nistracji publicznej sprawozdanie z wykonania bu-
d˝etu oraz ramowego planu pracy izby, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy.

§ 3. Zast´pca prezesa izby:

1) wykonuje zadania i kompetencje w zakresie okre-
Êlonym przez prezesa izby,

2) kieruje dzia∏alnoÊcià izby w czasie nieobecnoÊci
prezesa izby.

§ 4. 1. Kolegium izby odbywa posiedzenia w razie
potrzeby, nie rzadziej jednak ni˝ raz w kwartale.

2. Z przebiegu posiedzenia kolegium izby sporzà-
dza si´ protokó∏.

3. Postanowienia i opinie kolegium w sprawach ob-
j´tych ustawà sà podejmowane w formie uchwa∏.

4. Uchwa∏y kolegium podpisuje prezes izby 
lub jego zast´pca, je˝eli przewodniczy∏ obradom kole-
gium.

§ 5. 1. Sk∏ady orzekajàce, o których mowa w § 2
pkt 3, mogà odbywaç posiedzenia poza siedzibà izby.
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2. Uchwa∏y sk∏adów orzekajàcych:

1) zapadajà wi´kszoÊcià g∏osów,

2) zawierajà uzasadnienie,

3) podpisuje przewodniczàcy sk∏adu.

3. Od uchwa∏ sk∏adów orzekajàcych w sprawach
opinii, o których mowa w art. 13 pkt 1—6 ustawy, od-
wo∏anie sk∏ada zarzàd jednostki samorzàdu terytorial-
nego, a w sprawach opinii, o której mowa w art. 13
pkt 7 i 8 ustawy — organ stanowiàcy jednostki samo-
rzàdu terytorialnego.

§ 6. W izbie tworzy si´ wydzia∏y:

1) kontroli gospodarki finansowej,

2) informacji, analiz i szkoleƒ.

§ 7. 1. Wydzia∏ kontroli gospodarki finansowej
w szczególnoÊci:

1) przeprowadza kontrole w:

a) jednostkach samorzàdu terytorialnego i ich jed-
nostkach organizacyjnych,

b) zwiàzkach mi´dzygminnych,

c) innych podmiotach w zakresie wykorzystania
dotacji uzyskanych z bud˝etu jednostki samorzà-
du terytorialnego, 

zwanych dalej „jednostkami kontrolowanymi”,

2) opracowuje projekt planu kontroli,

3) opracowuje sprawozdanie z dzia∏alnoÊci kontrol-
nej.

2. Wydzia∏ kontroli gospodarki finansowej przepro-
wadza nast´pujàce rodzaje kontroli:

1) kompleksowe, obejmujàce gospodark´ finansowà
jednostki samorzàdu terytorialnego,

2) problemowe, obejmujàce wybrane zagadnienia
w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych,

3) doraêne, podejmowane w razie potrzeby.

3. Wydzia∏ kontroli zabezpiecza i udost´pnia kole-
gium izby dokumenty zwiàzane z przeprowadzonymi
kontrolami.

4. Wystàpienia pokontrolne wraz z wnioskami,
o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, po podpisaniu
przez prezesa izby, naczelnik wydzia∏u przekazuje jed-
nostce kontrolowanej.

5. Dzia∏alnoÊç kontrolna powinna byç po∏àczona
z instrukta˝em w zakresie prawid∏owej interpretacji
przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce.

6. Tryb przeprowadzania kontroli okreÊla za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 8. Do zadaƒ wydzia∏u informacji, analiz i szkoleƒ
nale˝y w szczególnoÊci:

1) przygotowywanie ramowego planu pracy izby,

2) opracowywanie sprawozdaƒ z wykonania roczne-
go ramowego planu pracy izby,

3) przygotowywanie projektów uchwa∏, o których mo-
wa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy,

4) przygotowywanie informacji, o których mowa w § 2
pkt 5—7,

5) organizowanie i prowadzenie szkoleƒ w zakresie
przepisów regulujàcych gospodark´ finansowà
jednostek samorzàdu terytorialnego,

6) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania
przepisów w bie˝àcej gospodarce finansowej,

7) przekazywanie informacji o zmianach w przepisach
prawnych majàcych wp∏yw na prowadzenie prawi-
d∏owej gospodarki finansowej jednostek samorzà-
du terytorialnego,

8) upowszechnianie informacji wynikajàcych ze spra-
wowania kontrolnej funkcji przez izb´.

§ 9. Koordynowaniem zadaƒ kontrolnych, szkole-
niowych i doradczych w zespo∏ach dzia∏ajàcych poza
siedzibà izby kieruje cz∏onek kolegium wyznaczony
przez prezesa izby.

§ 10. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji pu-
blicznej zapewnia niezb´dne warunki techniczno-orga-
nizacyjne do wykonywania uprawnieƒ Prezesa Rady
Ministrów w zakresie nadzoru nad regionalnymi izba-
mi obrachunkowymi, wynikajàcych z ustawy, a w
szczególnoÊci:

1) na podstawie wniosku Krajowej Rady Regional-
nych Izb Obrachunkowych opracowuje projekt
zbiorczego bud˝etu, uj´tego w odr´bnej cz´Êci bu-
d˝etu paƒstwa, i przedstawia go ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw finansów publicznych,

2) informuje Krajowà Rad´ Regionalnych Izb Obra-
chunkowych i prezesów izb o kwotach przyj´tych
do projektu ustawy bud˝etowej,

3) prowadzi obs∏ug´ kadrowà w zwiàzku z powo∏ywa-
niem i odwo∏ywaniem prezesów izb i ich zast´p-
ców oraz cz∏onków kolegium.

§ 11. 1. W przypadku zwolnienia stanowiska cz∏on-
ka kolegium, powo∏anego przez Prezesa Rady Mini-
strów, prezes izby, w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni,
og∏asza w dzienniku urz´dowym województwa kon-
kurs na stanowisko cz∏onka kolegium izby.

2. Organy stanowiàce jednostek samorzàdu teryto-
rialnego, w ciàgu 30 dni od dnia og∏oszenia konkursu
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w dzienniku urz´dowym województwa, zg∏aszajà kan-
dydatury, spe∏niajàce wymogi okreÊlone w art. 15
ust. 4 ustawy, kolegium w∏aÊciwej izby.

3. Zg∏oszenia innych kandydatur, spe∏niajàcych wy-
mogi okreÊlone w art. 15 ust. 4 ustawy, dokonuje si´ do
kolegium w∏aÊciwej izby w terminie 14 dni od dnia
og∏oszenia konkursu w dzienniku urz´dowym woje-
wództwa.

4. Kolegium izby opiniuje zg∏oszone kandydatury,
bioràc w szczególnoÊci pod uwag´ wymogi okreÊlone
w art. 15 ust. 4 ustawy oraz realizujàc zasad´ powo∏y-
wania przez Prezesa Rady Ministrów cz∏onków kole-
gium w po∏owie spoÊród kandydatów zg∏oszonych
przez jednostki samorzàdu terytorialnego, w po∏owie
w inny sposób.

5. Prezes izby niezw∏ocznie przekazuje Prezesowi
Rady Ministrów, za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwe-
go do spraw administracji publicznej, uchwa∏´ kole-
gium przedstawiajàcà kandydatów na cz∏onków kole-
gium, do∏àczajàc opini´ o kandydatach kolegium w∏a-
Êciwej izby.

§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie siedzib i zasi´-
gu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych
oraz szczegó∏owej organizacji izb i trybu post´powania
(Dz. U. Nr 94, poz. 463).

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r.
(poz. 34)

Za∏àcznik nr 1

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE, ICH SIEDZIBY, SIEDZIBY ZESPO¸ÓW ZAMIEJSCOWYCH, 
LICZBA CZ¸ONKÓW KOLEGIUM ORAZ TERYTORIALNY ZASI¢G DZIA¸ANIA

Lp. Nazwa i siedziba regionalnej
izby obrachunkowej

Siedziby zespo∏ów
zamiejscowych

Terytorialny za-
si´g dzia∏ania re-

gionalnej izby
obrachunkowej

Liczba
cz∏on-
ków
kole-
gium

1 2 3 4 5

1 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Ciechanów, Ostro∏´ka, województwo
Siedlce, P∏ock, Radom mazowieckie 26

2 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bia∏ymstoku ¸om˝a, Suwa∏ki województwo 
podlaskie 12

3 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Toruƒ, W∏oc∏awek województwo 
kujawsko-pomor-
skie 12

4 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdaƒsku S∏upsk województwo 
pomorskie 10

5 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Bielsko-Bia∏a, Cz´stochowa województwo 
Êlàskie 16

6 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Sandomierz województwo 
Êwi´tokrzyskie 8

7 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Tarnów, Nowy Sàcz, województwo 
OÊwi´cim ma∏opolskie 16

8 Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Bia∏a Podlaska, Che∏m, województwo 
ZamoÊç lubelskie 16

9 Regionalna Izba Obrachunkowa w ¸odzi Piotrków Trybunalski, województwo 
Sieradz, Skierniewice ∏ódzkie 16
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1 2 3 4 5

10 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Elblàg województwo 
warmiƒsko-ma-
zurskie 10

11 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu województwo 
opolskie 8

12 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Kalisz, Konin, Leszno, Pi∏a województwo 
wielkopolskie 20

13 Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Krosno, PrzemyÊl, województwo 
Tarnobrzeg podkarpackie 16

14 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Koszalin województwo 
zachodniopomor-
skie 10

15 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wroc∏awiu Jelenia Góra, Legnica, województwo 
Wa∏brzych dolnoÊlàskie 16

16 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Gorzów Wielkopolski województwo 
lubuskie 8

Za∏àcznik nr 2

TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI

1. O terminie rozpocz´cia planowanej kontroli prezes
izby lub osoba przez niego upowa˝niona powiada-
mia kierownika jednostki kontrolowanej.

2. Inspektorzy regionalnej izby obrachunkowej przy-
st´pujà do wykonywania czynnoÊci kontrolnych po
okazaniu legitymacji s∏u˝bowej i imiennego upo-
wa˝nienia do przeprowadzenia kontroli, okreÊlajà-
cego nazw´ jednostki kontrolowanej oraz zakres
i orientacyjny czas trwania kontroli.

3. Imienne upowa˝nienia do przeprowadzania kontro-
li wystawia prezes izby lub jego zast´pca.

4. Inspektor podlega wy∏àczeniu od czynnoÊci kontro-
lnych, je˝eli on sam lub cz∏onkowie jego rodziny
pozostajà w stosunkach prawnych lub osobistych
z jednostkà kontrolowanà, a charakter tych stosun-
ków nasuwa wàtpliwoÊç co do bezstronnoÊci in-
spektora. Wy∏àczenie inspektora nast´puje w ta-
kiej sytuacji na wniosek samego inspektora,
z urz´du lub na wniosek zg∏oszony wraz z uzasad-
nieniem przez kierownika jednostki kontrolowa-
nej.

5. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza si´ w siedzibie
jednostki kontrolowanej.

6. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza si´ w dniach
i godzinach pracy obowiàzujàcych w jednostce
kontrolowanej.

7. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiàzany
zapewniç inspektorowi warunki i Êrodki niezb´dne
do sprawnego przeprowadzania kontroli.

8. Inspektor dokonuje ustaleƒ kontroli na podstawie
dokumentacji gospodarki finansowej i rzeczowej
oraz zgromadzonych w toku kontroli informacji.

9. Dokumentacja zbierana w czasie kontroli przecho-
wywana jest w warunkach uniemo˝liwiajàcych do-
st´p do niej osobom nieupowa˝nionym.

10. Inspektor mo˝e sporzàdzaç lub zalecaç sporzàdze-
nie niezb´dnych do kontroli odpisów oraz wycià-
gów z dokumentów.

11. Pracownicy jednostki kontrolowanej obowiàzani sà
udzieliç inspektorowi wyjaÊnieƒ ustnych i pisem-
nych w sprawach dotyczàcych przedmiotu kontro-
li w zakresie wynikajàcym z powierzonych im czyn-
noÊci s∏u˝bowych.

12. Podczas czynnoÊci kontrolnych inspektor informu-
je sukcesywnie kierownika jednostki kontrolowa-
nej o stwierdzonych w toku kontroli uchybieniach
i nieprawid∏owoÊciach, b´dàcych wynikiem nie-
w∏aÊciwej interpretacji przepisów prawnych.

13. Z przeprowadzonej kontroli sporzàdza si´ protokó∏
w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach.

14. Protokó∏ kontroli powinien zawieraç:
1) nazw´ jednostki kontrolowanej w pe∏nym

brzmieniu i jej adres,
2) imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe inspek-

tora oraz numer i dat´ wydania upowa˝nienia
do przeprowadzenia kontroli,

3) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia czynnoÊci kon-
trolnych w jednostce kontrolowanej,
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4) okreÊlenie przedmiotowego zakresu kontroli
i okresu obj´tego kontrolà,

5) imi´ i nazwisko kierownika jednostki kontrolo-
wanej, skarbnika (g∏ównego ksi´gowego) oraz
osób udzielajàcych informacji,

6) przebieg i wyniki czynnoÊci kontrolnych,
7) stwierdzone podczas kontroli fakty, stanowiàce

podstaw´ do oceny dzia∏alnoÊci jednostki kon-
trolowanej w zakresie zgodnoÊci z prawem,
a w szczególnoÊci konkretne nieprawid∏owoÊci,
z uwzgl´dnieniem ich przyczyn i skutków oraz
wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich po-
wstanie,

8) informacj´ o sporzàdzeniu za∏àczników, stano-
wiàcych cz´Êç sk∏adowà protoko∏u, oraz ich wy-
szczególnienie,

9) informacj´ o powiadomieniu kierownika jed-
nostki kontrolowanej o prawie zg∏oszenia
w ciàgu 3 dni zastrze˝eƒ i z∏o˝enia wyjaÊnieƒ do
protoko∏u; inspektor jest obowiàzany ustosun-
kowaç si´ do nich, bez zb´dnej zw∏oki, w formie
odpowiedniej adnotacji,

10) dane o liczbie egzemplarzy sporzàdzonego pro-
toko∏u,

11) dat´ i miejsce podpisania protoko∏u,
12) podpis inspektora przeprowadzajàcego kontro-

l´ i kierownika jednostki kontrolowanej oraz

skarbnika (g∏ównego ksi´gowego) lub ich za-
st´pców na ka˝dej stronie protoko∏u.

15. Po zakoƒczeniu czynnoÊci kontrolnych inspektor
kontroli mo˝e zwo∏aç w siedzibie jednostki kontro-
lowanej narad´, ustalajàc jej termin i uczestników.

16. Kierownik jednostki kontrolowanej, który odmawia
podpisania protoko∏u, obowiàzany jest bezzw∏ocz-
nie z∏o˝yç pisemne wyjaÊnienie co do przyczyn od-
mowy.

17. W razie odmowy podpisania protoko∏u i z∏o˝enia
wyjaÊnieƒ co do przyczyn odmowy, inspektor od-
notowuje ten fakt w protokole.

18. Na podstawie wyników kontroli kieruje si´ do jed-
nostki kontrolowanej wystàpienie pokontrolne
wskazujàce êród∏a i przyczyny nieprawid∏owoÊci,
ich rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski
zmierzajàce do usuni´cia i usprawnienia badanej
dzia∏alnoÊci.

19. Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia
dor´czenia wystàpienia pokontrolnego przesy∏a do
izby informacj´ o wykonaniu wniosków lub o przy-
czynach ich niewykonania.

20. Prezes izby mo˝e zarzàdziç sprawdzenie wykonania
wniosków pokontrolnych.

21. Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych
stanowi odr´bne zadanie kontrolne.

35
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 stycznia 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.

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 oraz z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
30 grudnia 1998 r. 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 od-

setek za ich nieuiszczenie w terminie (Dz. U. Nr 166,
poz. 1212) w § 6 w ust. 1 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w pkt 1 wyrazy „0,15%” zast´puje si´ wyrazami
„0,11%”,

2) w pkt 2 wyrazy „0,045‰” zast´puje si´ wyrazami
„0,033‰”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 2000 r.

Minister Finansów: w z. J. Bauc
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z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, 
w tym wybuchowych, ze z∏omu metali.

Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla przepisy bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów


