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Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Znosi si´ Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Orga-
nizacji Âwiatowej Wystawy EXPO 2010 we Wroc∏awiu.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie ustanowienia Pe∏no-

mocnika Rzàdu do Spraw Organizacji Âwiatowej Wy-
stawy EXPO 2010 we Wroc∏awiu (Dz. U. Nr 3, poz. 27).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1040

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie zniesienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Organizacji Âwiatowej Wystawy EXPO 2010 
we Wroc∏awiu

1041

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu post´powania Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego w razie stwierdzenia 

ich niezgodnoÊci

Na podstawie art. 29 ust. 11 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73,
poz. 660 i Nr 96, poz. 874) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Danymi podlegajàcymi weryfikacji przez Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (ZUS) i Kas´ Rolnicze-
go Ubezpieczenia Spo∏ecznego (KRUS) sà dane o ubez-
pieczonym, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1—3,
5—7 i 9 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszech-
nym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
zwanej dalej „ustawà”, przekazane w zg∏oszeniu, o któ-
rym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy.

§ 2. Do 10. dnia ka˝dego miesiàca organ prowadzà-
cy ewidencj´ PESEL przekazuje ZUS i KRUS, w formie
elektronicznej, dane, o których mowa w art. 141 ust. 2
pkt 1—3, 5—7 i 9 ustawy, dotyczàce osób uj´tych
w ewidencji PESEL, zwane dalej „danymi o ubezpie-
czonym”.

§ 3. Weryfikacja danych o ubezpieczonym przeka-
zanych w zg∏oszeniu, o którym mowa w art. 19 ust. 1
ustawy, jest dokonywana przez ZUS i KRUS w terminie
15 dni roboczych od dnia otrzymania tego zg∏oszenia.

§ 4. 1. Je˝eli dane o ubezpieczonym przekazane
w zg∏oszeniu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy,
nie sà zgodne z danymi uzyskanymi z ewidencji PESEL,

ZUS i KRUS korygujà b∏´dy mo˝liwe do poprawienia
we w∏asnym zakresie lub przeprowadzajà post´powa-
nie wyjaÊniajàce z p∏atnikiem sk∏adek, a w uzasadnio-
nych przypadkach — z ubezpieczonym.

2. W przypadku skorygowania b∏´du we w∏asnym
zakresie przez ZUS lub KRUS weryfikacja danych
o ubezpieczonym jest dokonywana w terminie 25 dni
roboczych od dnia otrzymania zg∏oszenia, o którym
mowa w art. 19 ust. 1 ustawy.

3. Je˝eli w wyniku post´powania wyjaÊniajàcego,
o którym mowa w ust. 1, zostanie stwierdzony b∏àd
w zg∏oszeniu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy,
ZUS i KRUS dokonujà weryfikacji w terminie 15 dni ro-
boczych od dnia otrzymania skorygowanego zg∏osze-
nia.

4. Je˝eli w wyniku post´powania wyjaÊniajàcego,
o którym mowa w ust. 1, zostanie stwierdzone, ˝e
w zg∏oszeniu zosta∏y podane prawid∏owe dane o ubez-
pieczonym, ZUS i KRUS dokonujà weryfikacji w termi-
nie 15 dni roboczych od dnia zakoƒczenia post´powa-
nia wyjaÊniajàcego.

§ 5. 1. Dane o ubezpieczonym, o których mowa
w art. 141 ust. 2  pkt 1—3, 5—7 i 9 ustawy, przekazane
w zg∏oszeniu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy,
w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 grudnia
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2003 r., ZUS i KRUS weryfikujà do dnia 31 marca
2004 r.

2. Je˝eli dane, o których mowa w ust. 1, nie b´dà
zgodne z danymi uzyskanymi z ewidencji PESEL, ZUS
i KRUS powiadomi o tym Narodowy Fundusz Zdrowia.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1042
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

Na podstawie art. 145f pkt 3 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên.
zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
zatrudniania w kontyngentach policyjnych pracowni-
ków Policji i osób nieb´dàcych pracownikami Policji
oraz ich wynagradzania. 

§ 2. 1. W kontyngencie policyjnym wydzielonym do
udzia∏u w misji pokojowej mo˝na zatrudniç:
1) pracownika Policji legitymujàcego si´ co najmniej

dwuletnim sta˝em pracy w jednostkach organiza-
cyjnych Policji;

2) osob´ nieb´dàcà pracownikiem Policji, która posia-
da specjalistyczne kwalifikacje.

2. W kontyngencie policyjnym wydzielonym do
udzia∏u w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich
skutkom, akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub huma-
nitarnej, szkoleniu i çwiczeniach policyjnych albo
przedsi´wzi´ciach reprezentacyjnych zatrudnia si´
pracownika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Je˝eli czas pozostawania poza granicami paƒ-
stwa kontyngentu policyjnego wydzielonego do udzia-
∏u w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skut-
kom albo akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub huma-
nitarnej jest d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, w kontyngencie
mo˝na zatrudniç równie˝ osob´, o której mowa
w ust. 1 pkt 2.

§ 3. 1. Komendant G∏ówny Policji, a w przypadku
tworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do
udzia∏u w szkoleniu i çwiczeniach policyjnych albo
przedsi´wzi´ciach reprezentacyjnych, w sk∏ad którego
wchodzà pracownicy zatrudnieni w jednej komendzie
wojewódzkiej (Sto∏ecznej) Policji albo jednostce orga-
nizacyjnej jej podleg∏ej — w∏aÊciwy komendant woje-
wódzki (Sto∏eczny) Policji, zwani dalej „pracodawca-
mi”, upowszechniajà informacj´ o zamiarze zatrudnie-
nia w kontyngencie policyjnym przez umieszczenie
og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w sie-

dzibie jednostki organizacyjnej Policji, a tak˝e przez
opublikowanie go w „Gazecie Policyjnej” oraz przynaj-
mniej w jednym dzienniku odpowiednio o zasi´gu
ogólnokrajowym albo wojewódzkim.

2. Je˝eli w kontyngencie policyjnym majà byç za-
trudnieni wy∏àcznie pracownicy wymienieni w § 2
ust. 1 pkt 1, pracodawcy mogà upowszechniç informa-
cj´ o tym fakcie w formie pisma adresowanego do pra-
codawców zatrudniajàcych takich pracowników.

3. Og∏oszenie lub pismo powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres jednostki organizacyjnej Policji;
2) okreÊlenie stanowiska pracy;
3) wskazanie niezb´dnych oraz dodatkowych wyma-

gaƒ zwiàzanych ze stanowiskiem pracy;
4) wskazanie wymaganych dokumentów;
5) termin i miejsce sk∏adania dokumentów.

§ 4. 1. Osoba ubiegajàca si´ o prac´ w kontyngen-
cie policyjnym, zwana dalej „kandydatem”, mo˝e zo-
staç zatrudniona w kontyngencie policyjnym wydzielo-
nym do udzia∏u w:
1) misji pokojowej, je˝eli:

a) z∏o˝y w terminie wymagane dokumenty,
b) uzyska pozytywnà ocen´ kwalifikacji i predyspo-

zycji do wykonywania pracy w kontyngencie
oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwska-
zaƒ zdrowotnych do jej wykonywania, 

c) wyrazi pisemnà zgod´, o której mowa w art. 1741

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pra-
cy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.2)),

d) zostanie zawarte porozumienie mi´dzy praco-
dawcà a dotychczasowym pracodawcà, z za-
strze˝eniem ust. 2,

e) podda si´ szczepieniom ochronnym;

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676,
Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153,
poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz
z 2003 r. Nr 90, poz. 844.

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239,
Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538,
Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354,
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199,
poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679.


