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Na podstawie art. 50 ust. 8 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, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad i trybu powo∏ywania oraz odwo∏ywania
cz∏onków Rady Nadzorczej Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, a tak˝e szcze-
gó∏owych zasad dzia∏ania Rady Nadzorczej i szkolenia
jej cz∏onków oraz wysokoÊci ich wynagrodzenia za
udzia∏ w posiedzeniach Rady (Dz. U. Nr 45, poz. 276)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 1 ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Pe∏nomocnik Rzàdu do Spraw Osób Niepe∏no-
sprawnych, zwany dalej „Pe∏nomocnikiem”,
zamieszcza informacje o terminie zg∏aszania
kandydatów na cz∏onków Rady Nadzorczej Paƒ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏-
nosprawnych, zwanej dalej „Radà Nadzorczà”,
w trzech dziennikach o zasi´gu ogólnopolskim
o najwy˝szym nak∏adzie.

2. Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 2
pkt 1a i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepe∏nosprawnych, zwanej dalej
„ustawà”, zg∏aszajà po jednym kandydacie na
cz∏onków Rady Nadzorczej.

3. W celu uzupe∏nienia sk∏adu Rady Nadzorczej
Pe∏nomocnik wyst´puje do podmiotów upraw-
nionych do posiadania przedstawiciela w Ra-
dzie Nadzorczej o zg∏oszenie kandydatów.”;

2) w § 2 w ust. 1 i 2 u˝yte w ró˝nych przypadkach wy-
razy „Minister Pracy i Polityki Socjalnej” zast´puje
si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyraza-
mi „minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Cz∏onkowie Rady Nadzorczej otrzymujà za

udzia∏ w posiedzeniach Rady Nadzorczej
wynagrodzenie ze Êrodków Funduszu
w kwocie 250 z∏otych za jedno posiedzenie,
niezale˝nie od czasu jego trwania.

2. Cz∏onkom Rady Nadzorczej przys∏ugujà
w okresie pe∏nienia funkcji, pokrywane ze
Êrodków Funduszu, diety i inne nale˝noÊci
z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych zwiàzanych
z wykonywaniem zadaƒ cz∏onka Rady — na
zasadach okreÊlonych w przepisach w spra-
wie wysokoÊci oraz warunków ustalania na-
le˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi za-
trudnionemu w paƒstwowej lub samorzà-
dowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.”.

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
w z. J. Banach

1677
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 16 wrzeÊnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu powo∏ywania oraz odwo∏ywania cz∏on-
ków Rady Nadzorczej Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, a tak˝e szczegó∏o-

wych zasad dzia∏ania Rady Nadzorczej i szkolenia jej cz∏onków oraz wysokoÊci ich wynagrodzenia 
za udzia∏ w posiedzeniach Rady

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏ecz-
ne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. 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, 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, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200,
poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7,
poz. 79 i Nr 90, poz. 844.

1678
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie wykonywania lotów próbnych oraz wydawania Êwiadectwa ogl´dzin statku powietrznego

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki wykonywania lotów próbnych;

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).


