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1 2 3 4 5

18 18.00 Sztuki filmowe 3 3

19 19.00 Sztuki muzyczne 6
19.01 Dyrygentura 1
19.02 Instrumentalistyka 1
19.03 Kompozycja i teoria muzyki 1
19.04 Re˝yseria dêwi´ku 1
19.05 Rytmika i taniec 1
19.06 Wokalistyka 1

20 20.00 Sztuki plastyczne 7
20.01 Architektura wn´trz 1
20.02 Fotografia 1
20.03 Grafika 1
20.04 Konserwacja dzie∏ sztuki 1
20.05 Malarstwo 1
20.06 Rzeêba 1
20.07 Wzornictwo 1

21 21.00 Sztuki teatralne 3 3

22 Razem 227 227
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie przekazywania sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy 
Urz´du Ochrony Paƒstwa

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166,
poz. 1609 i Nr 210, poz. 2048) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb, terminy oraz jed-
nostk´ w∏aÊciwà do przekazywania do Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe, zwanych dalej „sk∏adkami”, od upo-
sa˝enia wyp∏aconego funkcjonariuszowi Urz´du
Ochrony Paƒstwa, po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia
jego zwolnienia ze s∏u˝by przed dniem 29 czerwca
2002 r., o których mowa w art. 15 ust. 1, 3 i 4 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektórych innych
ustaw, zwanej dalej „ustawà”.

§ 2. Sk∏adki od uposa˝enia funkcjonariusza Urz´du
Ochrony Paƒstwa, zwanego dalej „funkcjonariuszem
UOP”:

1) o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, przekazu-
je si´ w terminie do dnia 30 czerwca 2004 r.;

2) o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, przekazu-
je si´ na pisemny wniosek funkcjonariusza UOP
w terminie 60 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 2 pkt 2, sk∏ada
si´ w jednostce organizacyjnej w∏aÊciwej w spra-
wach osobowych Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego. 

§ 4. 1. Sk∏adki przekazuje jednostka organizacyj-
na w∏aÊciwa w sprawach finansowych Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, na podstawie danych
otrzymanych z jednostki organizacyjnej Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego lub Agencji Wywia-
du w∏aÊciwej w sprawie wyp∏aty uposa˝enia funk-
cjonariuszowi UOP w dniu jego zwolnienia ze s∏u˝-
by. 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej architektów 
oraz in˝ynierów budownictwa 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o samorzàdach zawodowych architektów,
in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej architektów oraz in˝ynierów budownictwa za
szkody wyrzàdzone w zwiàzku z wykonywaniem sa-

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016), zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, ter-
min powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz mini-
malnà sum´ gwarancyjnà tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest obj´ta odpowie-
dzialnoÊç cywilna architektów oraz in˝ynierów bu-
downictwa za szkody wyrzàdzone w nast´pstwie dzia-
∏ania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwa-
nia ochrony ubezpieczeniowej, w zwiàzku z wykony-
waniem samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie w zakresie posiadanych uprawnieƒ bu-
dowlanych.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 

1) wyrzàdzonych przez ubezpieczonego osobom fi-
zycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na
podstawie umowy o prac´ lub wykonujàcym ro-

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378
i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190,
poz. 1864.

2. Sk∏adki przekazuje jednostka organizacyjna,
o której mowa w ust. 1, na wskazany przez Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych rachunek bankowy, przy
u˝yciu bankowych dokumentów p∏atniczych okreÊlo-
nych w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 paêdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 137, poz. 887, z póên. zm.1)).

3. Sk∏adki rozliczone w deklaracjach rozliczenio-
wych i imiennych raportach miesi´cznych, z uwzgl´d-
nieniem ca∏ego okresu s∏u˝by funkcjonariusza UOP,
przekazuje si´ do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych:

1) za miesiàc grudzieƒ, za funkcjonariusza UOP, który
pozostawa∏ w s∏u˝bie ca∏y rok kalendarzowy lub
co najmniej w grudniu danego roku kalendarzo-
wego;

2) za ostatni miesiàc pozostawania w s∏u˝bie, za
funkcjonariusza UOP, który zosta∏ zwolniony ze
s∏u˝by w trakcie roku kalendarzowego.

4. Deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty mie-
si´czne, o których mowa w ust. 3, przekazuje si´ do
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w terminach okre-
Êlonych w § 2. 

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
1) Zmiany wymienionej  ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041,
Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748,
Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,
Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155,
poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450,
Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864
i Nr 210, poz. 2037.


