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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 lutego 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiàzanych do przeprowadzania
kontroli wykonania obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego oraz trybu ustalania 

i egzekwowania op∏aty za niedope∏nienie tego obowiàzku.

Na podstawie art. 90e ust. 6 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, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114,
poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37,
poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110,
poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
15 kwietnia 1998 r. w sprawie organów uprawnionych
i organów obowiàzanych do przeprowadzania kontroli
wykonania obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiàzkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania
op∏aty za niedope∏nienie tego obowiàzku (Dz. U. Nr 74,
poz. 474 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1285) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) po § 5c dodaje si´ § 5d w brzmieniu:

b) w ust. 2:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opracowanie projektów regulaminów
pierwszych zjazdów okr´gowych izb i Kra-
jowych Zjazdów Izb oraz regulaminów
wyborów delegatów na te zjazdy,”

— w pkt 3 wyrazy „w terminie 1 roku od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy” zast´puje si´ wyraza-
mi „do dnia 31 grudnia 2002 r.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komitety posiadajà uprawnienia Krajowych
Rad Izb i okr´gowych rad izb do czasu ich
wyboru.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4—9 w brzmieniu:

„4. Komitety, w terminie do dnia 31 marca
2002 r., ustanowià spoÊród swoich cz∏onków
pe∏nomocników okr´gowych, ustalajàc dla
nich okr´gi i siedziby.

5. Osoby posiadajàce uprawnienia, o których
mowa w art. 5 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, sk∏a-
dajà do w∏aÊciwych pe∏nomocników okr´go-
wych:

1) wniosek o wpisanie na list´ cz∏onków
okr´gowej izby,

2) dokumenty  poÊwiadczajàce posiadane
uprawnienia.

6. Pe∏nomocnik okr´gowy, po sprawdzeniu
prawid∏owoÊci z∏o˝onych dokumentów, bez-
zw∏ocznie wpisuje osoby, o których mowa
w ust. 5, na list´ cz∏onków okr´gowej izby.

7. W przypadku odmowy wpisu na list´, o któ-
rej mowa w ust. 6, pe∏nomocnik okr´gowy
przekazuje wniosek do G∏ównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego lub Prezesa Urz´du
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w celu prze-

prowadzenia post´powania w sprawie wpi-
su i wydania decyzji.

8. Przy sk∏adaniu wniosku, o którym mowa
w ust. 5 pkt 1, pe∏nomocnicy okr´gowi po-
bierajà op∏at´ w wysokoÊci 50 z∏ na poczet
sk∏adki cz∏onkowskiej izby. Wp∏ywy z op∏aty
przeznacza si´ na pokrycie kosztów dzia∏ania
Komitetów, w szczególnoÊci na organizacj´
i przeprowadzenie pierwszych zjazdów okr´-
gowych izb oraz Krajowych Zjazdów Izb.

9. W pierwszych zjazdach mogà braç udzia∏
osoby wpisane na listy cz∏onków okr´go-
wych izb w trybie ust. 6 i 7 lub wybrani przez
nich delegaci.”;

2) art. 62 otrzymuje brzmienie:

„Art. 62. Do dnia zwo∏ania pierwszych zjazdów
okr´gowych izb i Krajowych Zjazdów Izb
oraz przez okres 3 miesi´cy od tego dnia:

1) prawo wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie
oraz samodzielnego projektowania
przestrzeni w skali regionalnej i lokal-
nej lub kierowania zespo∏em prowa-
dzàcym takie projektowanie przys∏ugu-
je na zasadach dotychczasowych,

2) zadania okreÊlone w art. 8 pkt 4 wyko-
nujà oraz nadajà uprawnienia urbani-
styczne, a tak˝e prowadzà post´powa-
nia w sprawie odpowiedzialnoÊci za-
wodowej w∏aÊciwe organy na podsta-
wie przepisów dotychczasowych.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 2, który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
25 stycznia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski



„§ 5d. Do przeprowadzania kontroli wykonania
obowiàzku zawarcia umów ubezpieczenia
od odpowiedzialnoÊci cywilnej rzeczników
patentowych za szkody wyrzàdzone przy
Êwiadczeniu pomocy w sprawach w∏asnoÊci
przemys∏owej sà uprawnione:

1) Krajowa Rada Rzeczników Patentowych,

2) minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.”;

2) w § 6 wyrazy „5a—5c” zast´puje si´ wyrazami 
„5a—5d”;

3) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 1 po lit. g) dodaje si´ lit. h)
w brzmieniu:

„h) od odpowiedzialnoÊci cywilnej rzeczników
patentowych za szkody wyrzàdzone przy
Êwiadczeniu pomocy w sprawach w∏asnoÊci
przemys∏owej,”

b) w ust. 2 po wyrazach „zawarcia umowy ubezpie-
czenia” dodaje si´ wyrazy „lub udokumentowa-
nia zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie
z ogólnymi warunkami tego ubezpieczenia”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. WysokoÊç op∏aty, o której mowa w art. 90e
ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej, na dany rok kalenda-
rzowy jest og∏aszana przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw instytucji finansowych, w for-
mie obwieszczenia, w terminie do dnia
31 stycznia ka˝dego roku.”

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 marca 2002 r.

w sprawie algorytmu przekazywania Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych 
jednostkom samorzàdu terytorialnego.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628,
Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486,
Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280,
z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r.
Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368,
Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla algorytm przekazywa-
nia Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych, zwanego dalej „Fundu-
szem”, jednostkom samorzàdu terytorialnego na reali-
zacj´ zadaƒ lub rodzajów zadaƒ okreÊlonych ustawà
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych, zwanej dalej „ustawà”, a tak˝e zasady ustalania
maksymalnych wysokoÊci kwot zobowiàzaƒ przypada-
jàcych do wyp∏aty na dany rok.

§ 2. Ârodki Funduszu sà przekazywane przez Preze-
sa Zarzàdu Funduszu samorzàdom powiatowym na re-
alizacj´ zadaƒ lub rodzajów zadaƒ z zakresu:

1) zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepe∏-
nosprawnych, do których zalicza si´:

a) udzielanie osobom niepe∏nosprawnym po˝y-
czek na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej
albo rolniczej,

b) udzielanie dofinansowaƒ do wysokoÊci 50%
oprocentowania kredytów bankowych, zaciàga-
nych przez osoby niepe∏nosprawne na kontynu-
owanie dzia∏alnoÊci gospodarczej lub na prowa-
dzenie w∏asnego lub dzier˝awionego gospodar-
stwa rolnego,

c) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych
przez pracodawc´ na organizacj´ nowych lub
przystosowanie istniejàcych stanowisk pracy
dla osób niepe∏nosprawnych bezrobotnych lub
poszukujàcych pracy i niepozostajàcych w za-
trudnieniu, skierowanych do pracy przez powia-
towy urzàd pracy,

d) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych
przez pracodawc´ na wynagrodzenia osób nie-
pe∏nosprawnych, skierowanych do pracy przez
powiatowy urzàd pracy, oraz sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne od tych wynagrodzeƒ, z wy-
∏àczeniem wynagrodzenia pracownika oraz
kosztów osobowych pracodawcy w cz´Êci finan-
sowanej przez bud˝et paƒstwa lub Fundusz
w trybie art. 25 ust. 2 i 3 ustawy,

e) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych
przez pracodawc´, zatrudniajàcego do 24 pra-


