
Na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 22 ma-
ja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1152, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
24 listopada 2003 r. w sprawie wysokoÊci procentu
sk∏adki wnoszonej przez zak∏ady ubezpieczeƒ na rzecz
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz
terminów uiszczania tej sk∏adki (Dz. U. Nr 209,
poz. 2029) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zak∏ady ubezpieczeƒ, o których mowa
w art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwa-
nej dalej „ustawà”, wnoszà na rzecz Ubezpie-
czeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zwane-
go dalej „Funduszem”, 1,0 % przypisanej
sk∏adki brutto w danym roku kalendarzowym
z ubezpieczeƒ, o których mowa w art. 4 pkt 1 
i 2 ustawy, w tym 0,2 % tej sk∏adki jest przezna-
czone na realizacj´ przez Fundusz zwrotnej po-
mocy finansowej, o której mowa w art. 99
ust. 1 ustawy.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 marca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci procentu sk∏adki wnoszonej przez zak∏ady ubezpieczeƒ
na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej sk∏adki

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

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492,
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie reorganizacji Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie

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.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Instytut Obróbki Skrawaniem z siedzibà w Krako-
wie (numer identyfikacyjny REGON 000032603, numer
identyfikacji podatkowej NIP 6750001774), utworzony
zarzàdzeniem Ministra Przemys∏u Ci´˝kiego z dnia
11 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Obra-
biarek i Obróbki Skrawaniem (M. P. z 1952 r. Nr A-16,
poz. 199) zmienionym zarzàdzeniem nr 47 Ministra Prze-
mys∏u Ci´˝kiego z dnia 22 marca 1960 r. w sprawie zmia-

ny nazwy Instytutu Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem
oraz nadania statutu Instytutowi Obróbki Skrawaniem
oraz dzia∏ajàcy na podstawie zarzàdzenia nr 44/Org/86
Ministra Hutnictwa i Przemys∏u Maszynowego z dnia
25 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji In-
stytutu Obróbki Skrawaniem do przepisów ustawy
z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojo-
wych zmienionego zarzàdzeniem nr 57/Org/90 Ministra
Przemys∏u z dnia 5 marca 1990 r. otrzymuje nazw´: Insty-
tut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

§ 2. 1. Przedmiotem dzia∏ania Instytutu Zaawanso-
wanych Technologii Wytwarzania, zwanego dalej „In-
stytutem”, jest prowadzenie badaƒ naukowych i prac
rozwojowych w sferze wytwarzania produktów prze-
mys∏owych o wysokim stopniu przetworzenia oraz
transfer do przemys∏u zaawansowanych technologii,
produktów i wiedzy.

———————
1) 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 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.


