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§ 7. 1. Nagrod´ wyp∏aca z urz´du jednostka organi-
zacyjna Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, w któ-
rej funkcjonariusz naby∏ prawo do nagrody.

2. Je˝eli funkcjonariusz udokumentowa∏ prawo do
nagrody po przeniesieniu do innej jednostki organiza-
cyjnej Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, nagro-
d´ wyp∏aca ta jednostka.

§ 8. 1. Nagrod´ wyp∏aca si´ funkcjonariuszowi bez-
poÊrednio lub w formie bezgotówkowej na rachunek
bankowy wskazany przez niego pisemnie, a w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach mo˝e byç ona prze-
s∏ana na adres wskazany przez funkcjonariusza.

2. W razie Êmierci lub zagini´cia funkcjonariusza na-
grod´ wyp∏aca si´ osobom, o których mowa w art. 131
ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r.
w sprawie okresów wliczanych do okresu s∏u˝by, od które-
go zale˝y nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz za-
sad 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 Wy-
wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676).

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listo-
pada 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) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczo-
Êci, zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa
w art. 111 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim 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, zwa-
ny dalej „dysponentem Funduszu”.

2. Obs∏ug´ finansowo-ksi´gowà Funduszu prowa-
dzi urzàd obs∏ugujàcy dysponenta Funduszu.

3. Dysponent Funduszu jest odpowiedzialny za ca-
∏oÊç gospodarki finansowej Funduszu, w tym za wyko-
nanie okreÊlonych ustawà z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych obowiàzków w zakresie kon-
troli 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 szcze-
gó∏owe zestawienie, sporzàdzone zgodnie z klasyfika-
cjà bud˝etowà okreÊlonà w odr´bnych przepisach,
obejmujàce w szczególnoÊci êród∏a przychodów okre-
Êlone w art. 112 ustawy o prawie autorskim oraz rodza-
je wydatków okreÊlone w art. 113 tej ustawy, a tak˝e
nale˝noÊci i zobowiàzania Funduszu.

4. Dysponent Funduszu zapewnia zgodnoÊç projek-
tu 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.

1698

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 13 listopada 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji TwórczoÊci.

———————
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).
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5. W terminie 21 dni od og∏oszenia ustawy bud˝e-
towej dysponent Funduszu zatwierdza plan z uwzgl´d-
nieniem kwot wynikajàcych z ustawy bud˝etowej.

6. Wydatki nieuj´te w planie mogà byç realizowa-
ne po uzyskaniu zgody dysponenta Funduszu.

7. Zmiany wydatków wymagajà zmiany rocznego
planu finansowego.

8. Przeniesienia wydatków pomi´dzy poszczegól-
nymi pozycjami planu wymagajà zgody dysponenta
Funduszu.

9. Sprawozdania bud˝etowe z wykonania rocznego
planu finansowego Funduszu sporzàdza si´ w termi-
nach i na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach.

§ 4. Koszty obs∏ugi Funduszu obcià˝ajà bud˝et
urz´du obs∏ugujàcego dysponenta Funduszu.

§ 5. 1. Wydatki Funduszu realizowane sà w grani-
cach posiadanych Êrodków finansowych obejmujà-
cych bie˝àce przychody i Êrodki pozosta∏e z okresów
poprzednich wynikajàce z planu finansowego.

2. W razie wystàpienia okresowych nadwy˝ek Êrod-
ków gromadzonych przez Fundusz, zwanych dalej
„nadwy˝kami”, dysponent Funduszu mo˝e dokony-
waç oprocentowanych lokat wy∏àcznie w Narodowym
Banku Polskim.

3. Dokonywanie oprocentowanych lokat nie mo˝e
uchybiaç terminowym wyp∏atom Êrodków na cele Fun-

duszu wskazane w ustawie o prawie autorskim lub
w inny sposób ograniczaç realizacji tych celów.

4. Odsetki od ulokowanych nadwy˝ek stanowià
przychody Funduszu.

§ 6. 1. Podmioty, którym zosta∏y przyznane Êrodki
z Funduszu, przedstawiajà sprawozdanie ze sposobu
wykorzystania przyznanych Êrodków.

2. Dysponent Funduszu zobowiàzany jest do egze-
kwowania Êrodków przyznanych z Funduszu a wyko-
rzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub pobra-
nych w nadmiernej wysokoÊci.

3. Ârodki, o których mowa w ust. 2, podlegajà zwro-
towi do Funduszu w terminie 21 dni od daty stwierdze-
nia ich wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem
lub stwierdzenia ich pobrania w nadmiernej wysokoÊci
wraz z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zale-
g∏oÊci podatkowych, naliczonymi odpowiednio od
dnia przekazania Êrodków lub stwierdzenia nieprawi-
d∏owego ich naliczenia.

§ 7. RachunkowoÊç Funduszu prowadzona jest
w oparciu o zasady okreÊlone w ustawie z dnia 29 wrze-
Ênia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694).

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

Minister Kultury: W. Dàbrowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia  27 listopada 2002 r.

w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 2 usta-
wy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-roz-
wojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Tworzy si´ jednostk´ badawczo-rozwojowà
pod nazwà „Wojskowy Instytut Medyczny”, zwanà da-
lej „Instytutem”.

2. Siedzibà Instytutu jest miasto sto∏eczne Warsza-
wa.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Obro-
ny Narodowej.

4. BezpoÊredni nadzór nad Instytutem sprawuje ko-
mórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej
w∏aÊciwa do spraw zdrowia.

5. Instytut jest publicznym zak∏adem opieki zdro-
wotnej, który podlega wpisowi do rejestru zak∏adów
opieki zdrowotnej, prowadzonego przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw zdrowia.

§ 2. 1. Przedmiotem dzia∏alnoÊci Instytutu jest:

1) prowadzenie badaƒ naukowych i prac rozwojo-
wych w zakresie nauk medycznych z uwzgl´dnie-
niem potrzeb Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w tym medycyny pola walki i medycyny sta-


