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Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141,
poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715,
z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94,
poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116,
poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189,
Nr 123, poz. 1351 i Nr 154, poz. 1799 i 1800 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 wynagrodze-
nia i premie dla pracowników urz´du Komisji Pa-
pierów WartoÊciowych i Gie∏d, zwanych dalej „pra-
cownikami urz´du Komisji”, oraz na premie dla
Przewodniczàcego Komisji Papierów WartoÊcio-
wych i Gie∏d, zwanego dalej „Przewodniczàcym
Komisji”, i jego zast´pców, 

2) ustalania wysokoÊci wynagrodzeƒ i premii pracow-
ników urz´du Komisji oraz premii dla Przewodni-
czàcego Komisji i jego zast´pców.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o przeci´t-
nym wynagrodzeniu rocznym brutto w instytucjach
nadzorowanych przez Komisj´ Papierów WartoÊcio-
wych i Gie∏d — nale˝y przez to rozumieç wynagrodze-
nie obliczane jako iloraz sumy wynagrodzeƒ w Krajo-
wym Depozycie Papierów WartoÊciowych S.A., Gie∏-
dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. i Cen-
tralnej Tabeli Ofert S.A. i sumy przeci´tnej liczby za-
trudnionych w Krajowym Depozycie Papierów Warto-
Êciowych S.A., Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych
w Warszawie S.A. i Centralnej Tabeli Ofert S.A.

§ 3. 1. WielkoÊç Êrodków przeznaczonych w danym
roku bud˝etowym na premie dla Przewodniczàcego

Komisji i jego zast´pców ustala si´ w wysokoÊci 125%
rocznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funk-
cyjnego Przewodniczàcego Komisji i jego zast´pców
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 ustala si´ jako iloczyn plano-
wanej liczby etatów i wysokoÊci przeci´tnego wyna-
grodzenia rocznego brutto za rok poprzedzajàcy w in-
stytucjach nadzorowanych przez Komisj´ Papierów
WartoÊciowych i Gie∏d. 

2. WielkoÊç Êrodków przeznaczonych w danym ro-
ku bud˝etowym na wynagrodzenia i premie dla pra-
cowników urz´du Komisji nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ pla-
nowana w roku poprzedzajàcym zwaloryzowana zgod-
nie ze wskaênikiem wzrostu p∏ac okreÊlonym w usta-
wie bud˝etowej.

§ 5. W ramach przyznanych Êrodków na wynagro-
dzenia i premie dla pracowników urz´du Komisji, wy-
nagrodzenia i premie ustala si´ w wysokoÊci okreÊlo-
nej w przepisach o s∏u˝bie cywilnej, o pracownikach
urz´dów paƒstwowych oraz wydanych na ich podsta-
wie aktach wykonawczych.

§ 6. WielkoÊç Êrodków na wynagrodzenia w 2002 r.
ustala si´ w wysokoÊci okreÊlonej ustawà bud˝etowà.

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

Minister Finansów: M. Belka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 marca 2002 r.

w sprawie wysokoÊci i sposobu obliczania wp∏at powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosz-
tów nadzoru nad dzia∏alnoÊcià funduszy emerytalnych oraz kosztów funkcjonowania dzia∏alnoÊci Rzecznika

Ubezpieczonych, terminów uiszczania tych wp∏at i wysokoÊci odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

Na podstawie art. 203 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierp-
nia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98,
poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.

Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253)
zarzàdza si´, co nast´puje:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 marca 2002 r.

w sprawie wynagrodzeƒ i premii pracowników urz´du Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d oraz Prze-
wodniczàcego Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d i jego zast´pców.
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§ 1. 1. WysokoÊç wp∏at na pokrycie kosztów nadzo-
ru nad dzia∏alnoÊcià funduszy emerytalnych oraz kosz-
tów funkcjonowania dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpie-
czonych za dany rok oblicza si´, mno˝àc procentowy
udzia∏ sk∏adki wp∏aconej do zarzàdzanego przez dane
powszechne towarzystwo emerytalne otwartego fun-
duszu emerytalnego w sk∏adkach wp∏aconych do
wszystkich otwartych funduszy w danym roku przez
wysokoÊç poniesionych w danym roku kosztów. 

2. WysokoÊç sk∏adek wp∏aconych do wszystkich
otwartych funduszy emerytalnych oraz wysokoÊç kosz-
tów nadzoru nad dzia∏alnoÊcià funduszy emerytalnych
okreÊla si´ na podstawie informacji uzyskanych od Ko-
misji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych.

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

§ 2. 1. Powszechne towarzystwa emerytalne wp∏a-
cajà co miesiàc oddzielnie na rachunek bie˝àcy — sub-
konto dochodów — Urz´du Komisji Nadzoru Ubezpie-
czeƒ i Funduszy Emerytalnych oraz na rachunek Rzecz-
nika Ubezpieczonych zaliczk´ na poczet kosztów:

1) nadzoru nad dzia∏alnoÊcià funduszy emerytalnych
— w wysokoÊci 0,12% sumy sk∏adek wp∏aconych
w danym miesiàcu do otwartego funduszu emery-
talnego zarzàdzanego przez to towarzystwo,

2) funkcjonowania dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpie-
czonych — w wysokoÊci 0,0066% sumy sk∏adek
wp∏aconych w danym miesiàcu do otwartego fun-
duszu emerytalnego zarzàdzanego przez to towa-
rzystwo.

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

3. Sum´ sk∏adek wp∏aconych w danym miesiàcu do
otwartego funduszu emerytalnego ustala si´ wed∏ug
daty wp∏ywu sk∏adek na rachunek funduszu.

§ 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 powszechnego towarzy-
stwa emerytalnego nadp∏ata podlega zwrotowi w ter-
minie 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,
wysokoÊç wp∏at, powszechne towarzystwa emerytalne
dokonujà wp∏aty ró˝nicy odpowiednio na rachunki,
o których mowa w § 2 ust. 1, w terminie 30 dni po otrzy-
maniu od Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy
Emerytalnych i Rzecznika Ubezpieczonych informacji,
o których mowa 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 funduszy emerytal-
nych oraz kosztów funkcjonowania dzia∏alnoÊci Rzecz-
nika Ubezpieczonych w roku 2002 przyjmuje si´, i˝ rok
rozpoczà∏ si´ dnia 1 kwietnia 2002 r.

2. Do ustalenia wysokoÊci wp∏at na pokrycie kosz-
tów nadzoru nad dzia∏alnoÊcià funduszy emerytalnych
od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 marca 2002 r., sto-
suje si´ zasady dotychczasowe.

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

Minister Finansów: M. Belka
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z dnia 11 marca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Centralny OÊrodek
Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urzàdzeƒ Elektrycznych w Budownictwie »Elektromonta˝«” w Warszawie.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rozwoju Regional-
nego i Budownictwa z dnia 10 sierpnia 2001 r. w spra-
wie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o na-
zwie „Centralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Insta-
lacji i Urzàdzeƒ Elektrycznych w Budownictwie »Elek-

tromonta˝«” w Warszawie (Dz. U. Nr 92, poz. 1027)
w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin zakoƒczenia likwidacji jednostki wyznacza
si´ na dzieƒ 30 wrzeÊnia 2002 r.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 marca 2002 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol


