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Na podstawie art. 82c ust. 4a 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, z 2001 r. Nr 37, poz. 424,
Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady:
1) kszta∏towania wielkoÊci Êrodków na wynagrodzenia

i premie dla pracowników urz´du Komisji Nadzoru
Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych, zwanych da-
lej „pracownikami urz´du Komisji”, Rzecznika
Ubezpieczonych i pracowników jego Biura, oraz na
premie dla Przewodniczàcego Komisji Nadzoru
Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych, zwanego
dalej „Przewodniczàcym Komisji”, i jego zast´pców, 

2) ustalania wysokoÊci wynagrodzeƒ i premii pracow-
ników urz´du Komisji, Rzecznika Ubezpieczonych
i pracowników jego Biura oraz premii dla Przewod-
niczàcego Komisji i jego zast´pców.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o przeci´t-
nym wynagrodzeniu rocznym brutto w instytucjach
nadzorowanych przez Komisj´ Nadzoru Ubezpieczeƒ
i Funduszy Emerytalnych — nale˝y przez to rozumieç
wynagrodzenie obliczane jako iloraz sumy wynagro-
dzeƒ i przeci´tnej liczby zatrudnionych w nadzorowa-
nych instytucjach.

§ 3. 1. WielkoÊç Êrodków przeznaczonych w danym
roku bud˝etowym na premie dla Przewodniczàcego
Komisji i jego zast´pców oraz dla Rzecznika Ubezpie-
czonych ustala si´ w wysokoÊci 125% rocznego wyna-
grodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Prze-
wodniczàcego Komisji i jego zast´pców oraz Rzecznika
Ubezpieczonych w danym roku bud˝etowym.

2. Premie przys∏ugujà w wysokoÊci 125% wynagro-
dzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

§ 4. 1. WielkoÊç Êrodków przeznaczonych w danym
roku bud˝etowym na wynagrodzenia i premie dla pra-
cowników urz´du Komisji i Biura Rzecznika Ubezpie-
czonych ustala si´ jako iloczyn planowanej liczby eta-
tów i wysokoÊci przeci´tnego wynagrodzenia roczne-
go brutto za rok poprzedzajàcy w instytucjach nadzoro-
wanych przez Komisj´ Nadzoru Ubezpieczeƒ i Fundu-
szy Emerytalnych.

2. WielkoÊç Êrodków przeznaczonych w danym ro-
ku bud˝etowym na wynagrodzenia i premie dla pra-
cowników urz´du Komisji i Biura Rzecznika Ubezpie-
czonych nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ planowana w roku po-
przedzajàcym zwaloryzowana zgodnie ze wskaênikiem
wzrostu p∏ac okreÊlonym w ustawie bud˝etowej.

§ 5. WysokoÊç wynagrodzenia Rzecznika Ubezpie-
czonych okreÊlajà przepisy o wynagrodzeniu osób zaj-
mujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe oraz
wydane na ich podstawie akty wykonawcze.

§ 6. W ramach przyznanych Êrodków na wynagro-
dzenia i premie dla pracowników urz´du Komisji i Biu-
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w sprawie wynagrodzeƒ i premii pracowników urz´du Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytal-
nych, Rzecznika Ubezpieczonych i pracowników jego Biura oraz Przewodniczàcego Komisji Nadzoru Ubez-

pieczeƒ i Funduszy Emerytalnych i jego zast´pców.
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci procentu sk∏adki zainkasowanej brutto wnoszonej przez
zak∏ady ubezpieczeƒ na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wp∏at.

Na podstawie art. 53 ust. 2 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, z 2001 r.
Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084
i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokoÊci procentu sk∏ad-
ki zainkasowanej brutto wnoszonej przez zak∏ady ubez-
pieczeƒ na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwa-
rancyjnego oraz terminów wp∏at (Dz. U. Nr 36, poz. 417)
w § 2 wyrazy „1,6%” zast´puje si´ wyrazami „1,0%”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2002 r.

Minister Finansów: M. Belka
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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, 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, z 2001 r. Nr 37, poz. 424,
Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. WysokoÊç wp∏at na pokrycie kosztów nadzo-
ru nad dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà i brokerskà oraz
kosztów funkcjonowania dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubez-
pieczonych i jego Biura za dany rok oblicza si´, mno˝àc
procentowy udzia∏ danego zak∏adu ubezpieczeƒ
w sk∏adce brutto przypisanej wszystkich zak∏adów
ubezpieczeƒ w danym roku przez wysokoÊç poniesio-
nych w danym roku kosztów. 

2. WysokoÊç sk∏adki przypisanej brutto wszystkich
zak∏adów ubezpieczeƒ oraz wysokoÊç kosztów nadzo-
ru nad dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà i brokerskà okre-
Êla si´ na podstawie informacji uzyskanych od Komisji
Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych.

3. WysokoÊç kosztów funkcjonowania Rzecznika
Ubezpieczonych i jego Biura okreÊla si´ na podstawie
informacji uzyskanych od Rzecznika Ubezpieczonych. 

§ 2. 1. Zak∏ady ubezpieczeƒ wp∏acajà co miesiàc od-
dzielnie na rachunek bie˝àcy — subkonto dochodów —
Urz´du Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Eme-
rytalnych oraz na rachunek Rzecznika Ubezpieczonych
i jego Biura zaliczk´ na poczet kosztów:
1) nadzoru nad dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà i bro-

kerskà — w wysokoÊci 0,075% sumy sk∏adek brut-
to przypisanych w miesiàcu poprzedzajàcym mie-
siàc, za który jest uiszczana zaliczka,

2) funkcjonowania dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpie-
czonych i jego Biura — w wysokoÊci 0,0066% sumy
sk∏adek brutto przypisanych w miesiàcu poprze-
dzajàcym miesiàc, za który jest uiszczana zaliczka.

2. Zaliczk´ za ka˝dy miesiàc wp∏aca si´ najpóêniej
do koƒca tego miesiàca.

§ 3. 1. Nadp∏ata — gdy suma zaliczek, o których mo-
wa w § 2, jest wy˝sza ni˝ obliczona na podstawie § 1

wysokoÊç wp∏at — zaliczana jest na poczet zaliczek za
rok nast´pny.

2. Ustalenie wysokoÊci nadp∏aty, o której mowa
w ust. 1, nast´puje w terminie do dnia 31 sierpnia na-
st´pnego roku.

3. Na pisemny wniosek zak∏adu ubezpieczeƒ nad-
p∏ata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku.

§ 4. W przypadku gdy suma zaliczek, o których mo-
wa w § 2, jest ni˝sza ni˝ obliczona na podstawie § 1 wy-
sokoÊç wp∏at, zak∏ady ubezpieczeƒ dokonujà wp∏aty
ró˝nicy odpowiednio na rachunki, o których mowa
w § 2 ust. 1, w terminie 30 dni po otrzymaniu od Komi-
sji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych
i Rzecznika Ubezpieczonych informacji, o których mo-
wa odpowiednio w § 1 ust. 2 i 3.

§ 5. W przypadku niedotrzymania terminów p∏atno-
Êci, o których mowa w § 2 i § 4, pobiera si´ odsetki za
zw∏ok´ w wysokoÊci odsetek ustawowych.

§ 6. 1. Do ustalenia wysokoÊci wp∏at na pokrycie
kosztów nadzoru nad dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà
i brokerskà oraz kosztów funkcjonowania dzia∏alnoÊci
Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura w roku 2002
przyjmuje si´, i˝ rok rozpoczà∏ si´ dnia 1 kwietnia 2002 r.

2. Do ustalenia wysokoÊci wp∏at na pokrycie kosztów
nadzoru nad dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà i brokerskà
oraz kosztów funkcjonowania dzia∏alnoÊci Rzecznika
Ubezpieczonych i jego Biura od dnia 1 stycznia 2002 r. do
dnia 31 marca 2002 r., stosuje si´ zasady dotychczasowe. 

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu obliczania
wp∏at zak∏adów ubezpieczeƒ na pokrycie kosztów nad-
zoru nad dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà i brokerskà
oraz kosztów dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych
i jego Biura, terminów uiszczenia tych wp∏at i wysoko-
Êci odsetek za ich nieuiszczenie w terminie (Dz. U.
Nr 166, poz. 1212, z 2000 r. Nr 3, poz. 35 i Nr 100,
poz. 1076 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 127 i Nr 60, poz. 612).

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2002 r. 

Minister Finansów: M. Belka
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z dnia 27 marca 2002 r.

w sprawie wysokoÊci i sposobu obliczania wp∏at zak∏adów ubezpieczeƒ na pokrycie kosztów nadzoru nad
dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà i brokerskà oraz kosztów funkcjonowania dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczo-

nych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wp∏at i wysokoÊci odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

ra Rzecznika Ubezpieczonych, wynagrodzenia i premie
ustala si´ w wysokoÊci okreÊlonej w przepisach o s∏u˝-
bie cywilnej, o pracownikach urz´dów paƒstwowych
oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonaw-
czych.

§ 7. WielkoÊç Êrodków na wynagrodzenia w 2002 r.
ustala si´ w wysokoÊci okreÊlonej w ustawie bud˝etowej.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2002 r.

Minister Finansów: M. Belka


