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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.
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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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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

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


