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Art. 8. 1. W razie zbiegu prawa do rent okreÊlonych
w ustawie wyp∏aca si´ jednà rent´ — wy˝szà lub wybranà przez osob´ uprawnionà.
2. W razie zbiegu prawa do renty okreÊlonej w ustawie z prawem do emerytury lub renty przys∏ugujàcej
na podstawie odr´bnych przepisów wyp∏aca si´ jedno
Êwiadczenie — wy˝sze lub wybrane przez osob´
uprawnionà.
3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do osób
pobierajàcych uposa˝enie w stanie spoczynku przyznane ze wzgl´du na wiek, z powodu choroby lub utraty si∏ albo uposa˝enie rodzinne.
Art. 9. W sprawach rent z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy oraz rent rodzinnych nieuregulowanych ustawà
stosuje si´ odpowiednio przepisy o emeryturach i rentach z FUS dotyczàce:
1) post´powania w sprawach rent i wyp∏aty rent;
2) orzekania o niezdolnoÊci do pracy;

Poz. 1674 i 1675

Art. 11. 1. Osoba ubiegajàca si´ o Êwiadczenia z tytu∏u wypadku w szczególnych okolicznoÊciach, o których mowa w art. 2 ust. 1, zobowiàzana jest do∏àczyç
do wniosku dokumentacj´ wypadku, a osoba ubiegajàca si´ o Êwiadczenie z tytu∏u choroby zawodowej —
decyzj´ o stwierdzeniu choroby zawodowej.
2. W sprawach zg∏aszania i stwierdzania chorób zawodowych w stosunku do osób, które zachorowa∏y na
chorob´ zawodowà w zwiàzku z wykonywaniem zaj´ç
lub pracy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 i 8, stosuje si´ odpowiednio przepisy, o których mowa
w art. 237 § 1 Kodeksu pracy.
3. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych dokonuje oceny okolicznoÊci i przyczyn wypadku w szczególnych
okolicznoÊciach oraz wydaje decyzj´ w sprawie Êwiadczeƒ przewidzianych w ustawie.
4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do wniosku o przyznanie Êwiadczeƒ z tytu∏u choroby zawodowej.
Art. 12. 1. Âwiadczenia okreÊlone w ustawie sà finansowane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.

3) powstania i ustania prawa do rent;
4) zmian w prawie do rent;
5) egzekucji, potràceƒ ze Êwiadczeƒ oraz zwrotu nienale˝nie pobranych rent;
6) zawieszania lub zmniejszania rent;

2. Âwiadczenia, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1
i 2, w ust. 4 oraz w art. 5, przyznaje i wyp∏aca Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na wniosek osoby uprawnionej do tych Êwiadczeƒ.
3. Wniosek w imieniu uprawnionego mo˝e zg∏osiç
równie˝ jego pe∏nomocnik.

7) waloryzacji rent;
8) podzia∏u renty rodzinnej oraz przywrócenia prawa
do renty rodzinnej, je˝eli prawo do tej renty uzale˝nione jest od stwierdzenia niezdolnoÊci do pracy.
Art. 10. NiezdolnoÊç do pracy oraz jej zwiàzek z wypadkiem w szczególnych okolicznoÊciach, o których
mowa w art. 2 ust. 1, lub chorobà zawodowà, o której
mowa w art. 2 ust. 2, zwiàzek Êmierci z takim wypadkiem lub chorobà ustala lekarz orzecznik Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, zwany dalej „lekarzem orzecznikiem”. Lekarz orzecznik ustala równie˝ sta∏y lub d∏ugotrwa∏y uszczerbek na zdrowiu oraz jego zwiàzek z takim
wypadkiem lub chorobà zawodowà.

4. Od decyzji Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
przys∏uguje odwo∏anie do w∏aÊciwego sàdu w terminie
i wed∏ug zasad okreÊlonych w przepisach Kodeksu post´powania cywilnego.
5. Âwiadczenia, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3,
sà finansowane ze Êrodków pozostajàcych w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.
Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1675
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 7 listopada 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegó∏owych zasad
wynagradzania pracowników izb morskich.
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia
1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320,
———————

z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35,
poz. 192 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarzàdza si´,
co nast´puje:

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegó∏owych
zasad wynagradzania pracowników izb morskich

1)
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(Dz. U. Nr 79, poz. 853) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

Poz. 1675 i 1676
3. Tabela stanowisk, stawek podstawowych
wynagrodzenia zasadniczego i dodatków
funkcyjnych przewodniczàcych i wiceprzewodniczàcych izb morskich stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.”;

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Wynagrodzenie zasadnicze przewodniczàcych i wiceprzewodniczàcych izb morskich
ustala si´ przy zastosowaniu wielokrotnoÊci kwoty bazowej, której wysokoÊç, ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad, okreÊla dla
s´dziów ustawa bud˝etowa, zwanej dalej
„kwotà bazowà”.

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

2. Pracownikom, o których mowa w ust. 1,
przys∏uguje dodatek funkcyjny, stanowiàcy
procent kwoty bazowej.

Minister Infrastruktury: M. Pol

2) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 7 listopada 2002 r. (poz. 1675)

TABELA STANOWISK, STAWEK PODSTAWOWYCH WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
I DODATKÓW FUNKCYJNYCH PRZEWODNICZÑCYCH I WICEPRZEWODNICZÑCYCH IZB MORSKICH

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie
zasadnicze
(wielokrotnoÊç
kwoty bazowej)

1

2

3

4

Dodatek funkcyjny
(procent kwoty
bazowej)

1

Przewodniczàcy Odwo∏awczej Izby Morskiej

4,4

80—200%

2

Wiceprzewodniczàcy Odwo∏awczej Izby Morskiej

4,4

70—150%

3

Przewodniczàcy Izby Morskiej

3,6

80—200%

4

Wiceprzewodniczàcy Izby Morskiej

3,6

70—150%

1676
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie okreÊlenia dokumentów potwierdzajàcych wykonywanie przez przedsi´biorc´ przewozów
w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku kl´ski ˝ywio∏owej.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125,
poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804
i Nr 199, poz. 1671) zarzàdza si´, co nast´puje:

2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawieraç w szczególnoÊci:

§ 1. 1. Dokumentem potwierdzajàcym wykonywanie przez przedsi´biorc´ przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku kl´ski ˝ywio∏owej jest oÊwiadczenie wystawione przez organizatora danego przewozu.
———————

2) oznaczenie przedsi´biorcy wykonujàcego organizowany transport drogowy, jego siedziby i adresu;

1)

5) okreÊlenie rodzaju i zakresu organizowanego przewozu;

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

1) oznaczenie jednostki b´dàcej organizatorem przewozu, jej siedziby i adresu;

3) numery rejestracyjne pojazdów samochodowych
wykonujàcych organizowany przewóz;
4) termin organizowanego przewozu;

6) okreÊlenie trasy przejazdu po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku mi´dzynarodowe-

