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Poz. 1697

1697
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 listopada 2002 r.
w sprawie okresów wliczanych do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wyp∏acania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego.
Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. 1. Do okresów wliczanych do okresu s∏u˝by, od
którego zale˝y nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, zwanej dalej „nagrodà”, przez funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, wlicza si´:

3. Podstaw´ obliczenia wysokoÊci nagrody wyp∏acanej po rozwiàzaniu lub wygaÊni´ciu stosunku s∏u˝bowego stanowi miesi´czne uposa˝enie zasadnicze
wynikajàce z zaszeregowania stanowiska s∏u˝bowego
funkcjonariusza wraz z dodatkami do uposa˝enia
o charakterze sta∏ym, w wysokoÊci przys∏ugujàcej
funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, je˝eli sà korzystniejsze od uposa˝enia
z dnia nabycia prawa do tej nagrody.

1) okresy s∏u˝by i pracy uwzgl´dniane przy ustalaniu
wzrostu uposa˝enia zasadniczego funkcjonariusza
z tytu∏u wys∏ugi lat;

§ 3. Funkcjonariuszowi wyp∏aca si´ nagrod´ niezw∏ocznie po nabyciu do niej prawa, z zastrze˝eniem
§ 4—6.

2) okres ukoƒczonych studiów w szkole wy˝szej, na
jednym kierunku, nie d∏u˝szy jednak od programowego czasu ich trwania, pod warunkiem uzyskania
dyplomu ich ukoƒczenia;

§ 4. 1. Funkcjonariuszowi, który naby∏ prawo do nagrody w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie przepisów umo˝liwiajàcych wliczenie do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie prawa do nagrody, okresów dotychczas
niepodlegajàcych uwzgl´dnieniu przy nabyciu prawa
do tej nagrody, nagrod´ t´ wyp∏aca si´ w dniu wejÊcia
w ˝ycie tych przepisów.

3) inne okresy uwzgl´dniane przy ustalaniu wzrostu
uposa˝enia zasadniczego funkcjonariusza z tytu∏u
wys∏ugi lat.
2. W przypadku braku w aktach osobowych funkcjonariusza dokumentacji potwierdzajàcej nabycie
przez niego prawa do nagrody, funkcjonariusz przedstawia prze∏o˝onemu w∏aÊciwemu w sprawach osobowych do wglàdu orygina∏ dokumentu potwierdzajàcego fakt s∏u˝by lub pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
oraz okres ich trwania, ukoƒczenia szko∏y wy˝szej,
a tak˝e czas trwania innych okresów wskazanych
w ust. 1 pkt 3.
3. Do dokumentowania okresów uprawniajàcych
do nagrody stosuje si´ odpowiednio przepisy obowiàzujàce przy ustalaniu wys∏ugi lat, od której jest uzale˝niony wzrost uposa˝enia funkcjonariuszy.
§ 2. 1. Podstaw´ obliczania wysokoÊci nagrody stanowi miesi´czne uposa˝enie zasadnicze wynikajàce
z zaszeregowania stanowiska s∏u˝bowego funkcjonariusza wraz z dodatkami do uposa˝enia o charakterze
sta∏ym, w wysokoÊci przys∏ugujàcej mu w dniu wyp∏aty nagrody, a je˝eli jest to dla niego korzystniejsze —
w dniu nabycia prawa do tej nagrody, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3.
2. W przypadku funkcjonariusza zawieszonego
w czynnoÊciach s∏u˝bowych podstaw´ obliczenia wysokoÊci nagrody stanowi miesi´czne uposa˝enie zasadnicze wynikajàce z zaszeregowania stanowiska
s∏u˝bowego tego funkcjonariusza wraz z dodatkami do
uposa˝enia o charakterze sta∏ym w wysokoÊci przys∏ugujàcej mu w przeddzieƒ zawieszenia w czynnoÊciach
s∏u˝bowych.

2. Je˝eli w dniu wejÊcia w ˝ycie przepisów, o których mowa w ust. 1, osiàgni´ty okres s∏u˝by uprawnia
jednoczeÊnie do kilku nagród, funkcjonariuszowi wyp∏aca si´ tylko jednà nagrod´ — najwy˝szà.
3. W przypadku nabycia prawa do nagrody wy˝szego stopnia w ciàgu 12 miesi´cy od dnia nabycia prawa
do nagrody uzyskanej w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 i 2, funkcjonariuszowi wyp∏aca si´ tylko wyrównanie do wysokoÊci nagrody wy˝szej.
4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku funkcjonariusza, który udokumentowa∏
okresy wliczane do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y
nabycie prawa do nagrody, i naby∏ prawo do nagrody
wy˝szego stopnia przed dniem nabycia prawa do nagrody ni˝szego stopnia, ustalonego na podstawie dotychczas udokumentowanego okresu s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie prawa do nagrody, albo nab´dzie je
nie póêniej ni˝ w ciàgu 12 miesi´cy od tego dnia.
§ 5. W przypadku zwolnienia ze s∏u˝by funkcjonariusza uprawnionego do emerytury lub renty nagrod´
wyp∏aca si´ mu w dniu zwolnienia ze s∏u˝by, je˝eli
w tym dniu brakuje mu do okresu s∏u˝by, od którego
zale˝y nabycie prawa do nagrody, nie wi´cej ni˝
12 miesi´cy.
§ 6. Funkcjonariuszowi, który osiàgnà∏ okres s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie prawa do nagrody
w okresie podlegajàcym zaliczeniu do wys∏ugi lat, lecz
bez prawa do uposa˝enia, nagrod´ wyp∏aca si´ bezpoÊrednio po up∏ywie tego okresu.
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§ 7. 1. Nagrod´ wyp∏aca z urz´du jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, w której funkcjonariusz naby∏ prawo do nagrody.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.1)

2. Je˝eli funkcjonariusz udokumentowa∏ prawo do
nagrody po przeniesieniu do innej jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, nagrod´ wyp∏aca ta jednostka.
§ 8. 1. Nagrod´ wyp∏aca si´ funkcjonariuszowi bezpoÊrednio lub w formie bezgotówkowej na rachunek
bankowy wskazany przez niego pisemnie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝e byç ona przes∏ana na adres wskazany przez funkcjonariusza.
2. W razie Êmierci lub zagini´cia funkcjonariusza nagrod´ wyp∏aca si´ osobom, o których mowa w art. 131
ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu.

Poz. 1697 i 1698

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
1)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r.
w sprawie okresów wliczanych do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wyp∏acania funkcjonariuszom Urz´du
Ochrony Paƒstwa (Dz. U. Nr 99, poz. 609) zachowanym
w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676).

1698
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)
z dnia 13 listopada 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji TwórczoÊci.
Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88,
poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 156, poz. 1300) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
gospodarki finansowej Funduszu Promocji TwórczoÊci, zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa
w art. 111 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r.
Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662), zwanej dalej
„ustawà o prawie autorskim”.
§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodr´bniony rachunek
bankowy, którym dysponuje minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „dysponentem Funduszu”.
———————
1)

Minister Kultury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).

2. Obs∏ug´ finansowo-ksi´gowà Funduszu prowadzi urzàd obs∏ugujàcy dysponenta Funduszu.
3. Dysponent Funduszu jest odpowiedzialny za ca∏oÊç gospodarki finansowej Funduszu, w tym za wykonanie okreÊlonych ustawà z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych obowiàzków w zakresie kontroli finansowej.
§ 3. 1. Podstawà gospodarki finansowej Funduszu
jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem”,
sporzàdzany na ka˝dy rok bud˝etowy.
2. Plan obejmuje w szczególnoÊci:
1) przychody i wydatki;
2) stan Êrodków obrotowych Funduszu na poczàtek
i koniec roku bud˝etowego;
3) nale˝noÊci i zobowiàzania.
3. Do planu do∏àcza si´ w formie za∏àcznika szczegó∏owe zestawienie, sporzàdzone zgodnie z klasyfikacjà bud˝etowà okreÊlonà w odr´bnych przepisach,
obejmujàce w szczególnoÊci êród∏a przychodów okreÊlone w art. 112 ustawy o prawie autorskim oraz rodzaje wydatków okreÊlone w art. 113 tej ustawy, a tak˝e
nale˝noÊci i zobowiàzania Funduszu.
4. Dysponent Funduszu zapewnia zgodnoÊç projektu planu z projektem ustawy bud˝etowej. Do czasu
opracowania planu finansowego na podstawie kwot
uj´tych w ustawie bud˝etowej, podstawà gospodarki
finansowej jest projekt planu.

