
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych prze-
pisów ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U.
Nr 107, poz. 940) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 5 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Na wniosek kandydata, minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych mo˝e skierowaç
wnioskodawc´ do odbycia praktyki w jednost-
ce o innej w∏aÊciwoÊci miejscowej, ni˝ okreÊlo-
na w ust. 1 pkt 1 i 2.”;

2) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozpocz´cie praktyki w jednostkach wymie-
nionych w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 lub ust. 3 na-
st´puje nie póêniej ni˝ w okresie trzech mie-
si´cy od dnia z∏o˝enia z wynikiem pozytyw-
nym egzaminu na doradc´ podatkowego,
zwanego dalej „egzaminem”.”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, po-
winien byç z∏o˝ony nie póêniej ni˝ w termi-
nie 75 dni od dnia z∏o˝enia z wynikiem po-
zytywnym egzaminu.”;

3) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin na doradc´ podatkowego dla osób
wymienionych w art. 20 ust. 2 i 5 ustawy, zwa-

ny dalej „egzaminem uzupe∏niajàcym”, odby-
wa si´ w terminie, o którym mowa w § 12
ust. 1.”;

4) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Cz∏onkom Komisji Egzaminacyjnej przys∏u-
gujà diety oraz zwrot kosztów podró˝y, do-
jazdów Êrodkami komunikacji miejscowej
i noclegów, zgodnie z zasadami okreÊlony-
mi w przepisach o nale˝noÊciach przys∏ugu-
jàcych pracownikowi, zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bo-
wej na obszarze kraju, z tym ˝e:

1) koszty noclegu w hotelu udokumentowa-
ne rachunkiem sà zwracane do wysoko-
Êci równowartoÊci 26 diet — za ka˝dà do-
b´ hotelowà,

2) koszty podró˝y publicznymi Êrodkami
transportu sà zwracane w wysokoÊci za-
p∏aconej ceny biletu za przejazd okreÊlo-
nym Êrodkiem transportu, z wyjàtkiem
przelotu samolotem,

3) w razie podró˝y samolotem, koszty sà
zwracane w wysokoÊci kosztów, które po-
nieÊliby, podró˝ujàc samochodem stano-
wiàcym ich w∏asnoÊç, jednak˝e nie wi´-
cej ni˝ do wysokoÊci zap∏aconej ceny bi-
letu za podró˝ samolotem.”.

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

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. Z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 137,
poz. 1302.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie zwrotu na dochody bud˝etu paƒstwa Êrodków zgromadzonych na rachunkach cz∏onków 
otwartych funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 111a ust. 3 ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla termin i tryb dokony-
wania przez otwarty fundusz emerytalny, zwany dalej
„funduszem”, za poÊrednictwem Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych, zwanego dalej „Zak∏adem”, zwrotu
na dochody bud˝etu paƒstwa Êrodków zgromadzo-
nych na rachunku cz∏onka funduszu, w przypadku gdy
w∏aÊciwy organ emerytalny zawiadomi o ustaleniu
cz∏onkowi funduszu prawa do emerytury obliczonej
na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwi´kszenia na
podstawie art. 14:

1) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich ro-
dzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66) lub

2) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-

———————
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 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, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124,
poz. 1153, Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.



pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67).

§ 2. 1. Zawiadomienie o ustaleniu ˝o∏nierzowi lub
funkcjonariuszowi prawa do emerytury obliczonej na
podstawie art. 15 lub prawa do jej zwi´kszenia na pod-
stawie art. 14 ustaw wymienionych w § 1, zwane dalej
„zawiadomieniem”, w∏aÊciwy organ emerytalny prze-
kazuje do Zak∏adu.

2. Zawiadomienie przekazywane jest w terminie
30 dni od dnia uprawomocnienia si´ decyzji ustalajà-
cej prawo do emerytury lub prawo do jej zwi´kszenia,
z zastrze˝eniem § 7.

3. Zawiadomienie zawiera dat´ ustalenia prawa do
emerytury lub prawa do jej zwi´kszenia, okresy s∏u˝by
uwzgl´dnione w wymiarze emerytury oraz dane oso-
bowe ˝o∏nierza lub funkcjonariusza:

1) imiona i nazwisko;

2) dat´ urodzenia;

3) numer ewidencyjny PESEL i numer identyfikacji
podatkowej NIP, a w przypadku gdy ˝o∏nierzowi
lub funkcjonariuszowi nie przyznano tych nume-
rów lub jednego z nich — seri´ i numer dowodu
osobistego lub paszportu;

4) adres zamieszkania.

§ 3. 1. Zak∏ad ustala, czy osoba wskazana w zawia-
domieniu jest cz∏onkiem funduszu na podstawie da-
nych z Centralnego Rejestru Cz∏onków Otwartych Fun-
duszy Emerytalnych.

2. W przypadku gdy osoba wskazana w zawiado-
mieniu jest cz∏onkiem funduszu, Zak∏ad przekazuje do
funduszu powiadomienie o obowiàzku zwrotu Êrod-

ków zgromadzonych na rachunku cz∏onka funduszu,
zwane dalej „powiadomieniem”, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia.

3. Fundusz przekazuje do Zak∏adu informacj´
o kwocie Êrodków podlegajàcych zwrotowi, zwanà da-
lej „informacjà”, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
powiadomienia.

§ 4. W celu ustalenia kwoty Êrodków podlegajà-
cych zwrotowi fundusz umarza jednostki rozrachunko-
we zgromadzone na rachunku cz∏onka, wed∏ug warto-
Êci jednostek na dzieƒ wyceny poprzedzajàcy dzieƒ
przekazania informacji do Zak∏adu.

§ 5. 1. Zak∏ad pomniejsza kwot´ sk∏adek odprowa-
dzanych do funduszu o kwot´ Êrodków podlegajàcych
zwrotowi w najbli˝szym terminie odprowadzania sk∏a-
dek po otrzymaniu informacji.

2. Kwot´ Êrodków podlegajàcych zwrotowi Zak∏ad
przekazuje na dochody bud˝etu paƒstwa w terminie
14 dni od dnia dokonania pomniejszenia.

§ 6. Zawiadomienia, powiadomienia i informacje
przekazuje si´ przez teletransmisj´ danych w formie
dokumentu elektronicznego, zgodnie z formatem
okreÊlonym przez Zak∏ad.

§ 7. Zawiadomienia dotyczàce ˝o∏nierzy i funkcjo-
nariuszy, którym prawo do emerytury lub prawo do jej
zwi´kszenia zosta∏o ustalone przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia, w∏aÊciwy organ emerytalny
przekazuje do Zak∏adu w terminie 60 dni od dnia wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 marca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie 
„Centralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Przemys∏u Stolarki Budowlanej „Stolbud””w Wo∏ominie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 24 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie likwidacji jed-
nostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Centralny
OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Przemys∏u Stolarki
Budowlanej „Stolbud”” w Wo∏ominie (Dz. U. Nr 175,
poz. 1705 oraz z 2004 r. Nr 14, poz. 126) w § 1 ust. 4
otrzymuje brzmienie:

„4. Termin zakoƒczenia likwidacji jednostki wyznacza
si´ na dzieƒ 31 lipca 2004 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 marca 2004 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 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,
Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240,
poz. 2052.


