
szkó∏ morskich do odbycia zaj´ç wojskowych oraz
czasu i sposobu ich odbywania (Dz. U. Nr 36,
poz. 156). 

§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szcze-
gó∏owych zasad przeznaczania poborowych do s∏u˝by

wojskowej (Dz. U. Nr 31, poz. 259 i Nr 103, poz. 958
oraz z 2004 r. Nr 179, poz. 1851).

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U.
z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób prowadzenia
gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Spo∏ecznego, zwanej dalej „Kasà”, w tym tryb
sporzàdzania planu rzeczowo-finansowego Kasy,
paƒstwowych funduszy celowych i Funduszu Sk∏ad-
kowego Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rolników, zwa-
nego dalej „funduszem sk∏adkowym”, b´dàcych
w dyspozycji Prezesa Kasy, i dokonywania w nich
zmian oraz gromadzenia i wydatkowania Êrodków
z tych funduszy.

§ 2. 1. Podstawà prowadzenia gospodarki finan-
sowej Kasy jest roczny plan finansowy Kasy sporzà-
dzany na dany rok bud˝etowy, w trybie przewidzia-
nym dla opracowywania projektu ustawy bud˝eto-
wej.

———————
1) Minister Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Spo-
∏ecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏o-
szone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756,
z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r.
Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45,
poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r.
Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 kwietnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na
stopnie wojskowe (Dz. U. Nr 150, poz. 1584) § 33 otrzy-
muje brzmienie:

„§ 33. Przy mianowaniu osób, o których mowa
w art. 76 ust. 8 ustawy, nie stosuje si´ kryte-
riów wymaganych do mianowania na dany
stopieƒ wojskowy.”.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski



2. Plan finansowy Kasy obejmuje w szczególnoÊci:

1) przychody i wydatki funduszy: emerytalno-rento-
wego, prewencji i rehabilitacji oraz administracyj-
nego;

2) stan poczàtkowy i koƒcowy funduszy, o których
mowa w pkt 1;

3) przychody i wydatki zwiàzane z realizacjà przez Ka-
s´ zadaƒ zleconych odr´bnymi przepisami.

3. Prezes Kasy zapewnia zgodnoÊç projektu planu
finansowego Kasy z projektem ustawy bud˝etowej.
Do czasu opracowania planu finansowego na podsta-
wie kwot uj´tych w ustawie bud˝etowej, podstawà
gospodarki finansowej jest projekt planu.

§ 3. 1. Prezes Kasy opracowuje plan rzeczowo-fi-
nansowy Kasy i przekazuje do wiadomoÊci ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego
oraz ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów pu-
blicznych w terminie 30 dni od dnia og∏oszenia usta-
wy bud˝etowej.

2. Plan rzeczowo-finansowy Kasy obejmuje
w szczególnoÊci:

1) szczegó∏owe plany przychodów i wydatków fun-
duszy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;

2) szczegó∏owy plan przychodów i wydatków na wy-
p∏at´ Êwiadczeƒ zleconych na podstawie odr´b-
nych przepisów;

3) prognozowanà liczb´ ubezpieczonych ze wszyst-
kich tytu∏ów ubezpieczenia emerytalno-rentowe-
go;

4) prognozowanà liczb´ Êwiadczeƒ ze wszystkich ty-
tu∏ów Êwiadczeƒ z ubezpieczenia emerytalno-ren-
towego przewidzianych w ustawie z dnia 20 grud-
nia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników,
zwanej dalej „ustawà”, oraz Êwiadczeƒ i dodatków
do Êwiadczeƒ wyp∏acanych na podstawie odr´b-
nych przepisów;

5) prognozowanà liczb´ Êwiadczeƒ zdrowotnych
z funduszu prewencji i rehabilitacji;

6) prognozowane przeci´tne zatrudnienie i kwot´
wynagrodzeƒ pracowników;

7) imienny wykaz planowanych inwestycji budowla-
nych, których jednostkowa wartoÊç przekracza
60 000 euro.

§ 4. 1. Prezes Kasy mo˝e dokonywaç zmian w pla-
nie rzeczowo-finansowym, w trakcie roku bud˝etowe-
go, polegajàcych na dokonywaniu przeniesieƒ pomi´-
dzy pozycjami tego planu przy zachowaniu ∏àcznych
kwot wydatków okreÊlonych ustawà bud˝etowà.

2. O dokonanych zmianach Prezes Kasy informuje
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego.

3. Roczne sprawozdanie z wykonania planu rzeczo-
wo-finansowego Kasy Prezes Kasy przedk∏ada mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecz-
nego oraz ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych.

§ 5. Prezes Kasy sporzàdza sprawozdania bud˝eto-
we na zasadach okreÊlonych w przepisach o sprawoz-
dawczoÊci bud˝etowej.

§ 6. Ârodki finansowe funduszy: emerytalno-rento-
wego, prewencji i rehabilitacji oraz administracyjnego
sà gromadzone na rachunkach bankowych Kasy
w Narodowym Banku Polskim.

§ 7. Kasa prowadzi rachunkowoÊç wed∏ug zasad
okreÊlonych w przepisach o rachunkowoÊci.

§ 8. 1. Ze Êrodków funduszu emerytalno-rentowe-
go sà finansowane:

1) wydatki okreÊlone w art. 78 ust. 1 i art. 79 ust. 2
ustawy;

2) odsetki za nieterminowe wyp∏aty Êwiadczeƒ;

3) dodatki do Êwiadczeƒ z ubezpieczenia emerytalno-
-rentowego wyp∏acane na podstawie odr´bnych
przepisów;

4) inne wydatki wynikajàce z odr´bnych przepisów.

2. Ârodki funduszu emerytalno-rentowego pocho-
dzà ze êróde∏:

1) okreÊlonych w art. 78 ust. 2 ustawy;

2) z odsetek z tytu∏u zw∏oki w op∏aceniu sk∏adek na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe;

3) ze zwrotu nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ
z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz z od-
setkami za zw∏ok´;

4) ze zwrotu wydatków na Êwiadczenia z ubezpiecze-
nia emerytalno-rentowego, uzyskanych w trybie
okreÊlonym w art. 56 ustawy;

5) z odsetek od Êrodków na rachunkach bankowych;

6) z innych êróde∏.

§ 9. 1. Ze Êrodków funduszu prewencji i rehabilita-
cji sà finansowane:

1) wydatki okreÊlone w art. 80 ust. 1 ustawy;

2) dotacje inwestycyjne na rzecz zak∏adów rehabilita-
cji leczniczej;

3) inne wydatki wynikajàce z odr´bnych przepisów.

2. Ârodki funduszu prewencji i rehabilitacji pocho-
dzà ze êróde∏:

1) okreÊlonych w art. 80 ust. 2 ustawy;

2) z odsetek od Êrodków na rachunkach bankowych;

3) z innych êróde∏.
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§ 10. 1. Ze Êrodków funduszu administracyjnego
sà finansowane wydatki:

1) dotyczàce poboru i dochodzenia nale˝noÊci z tytu-
∏u sk∏adek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobo-
we i macierzyƒskie oraz emerytalno-rentowe,
a tak˝e na ubezpieczenie zdrowotne;

2) dotyczàce przyznawania i wyp∏aty Êwiadczeƒ
z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego
i macierzyƒskiego oraz emerytalno-rentowego;

3) dotyczàce przyznawania i wyp∏aty Êwiadczeƒ przez
Kas´ na podstawie odr´bnych przepisów;

4) na wynagrodzenia pracowników Kasy i pochodne
od tych wynagrodzeƒ;

5) zwiàzane z obs∏ugà systemu orzecznictwa lekar-
skiego Kasy;

6) zwiàzane z obs∏ugà administracyjno-ksi´gowà fun-
duszy i utrzymania jednostek organizacyjnych Ka-
sy;

7) inwestycyjne na obiekty budowlane i zakup Êrod-
ków trwa∏ych, a tak˝e us∏ug s∏u˝àcych realizacji za-
daƒ w zakresie obs∏ugi ubezpieczenia i zadaƒ po-
wierzanych na podstawie odr´bnych przepisów;

8) okreÊlone w art. 14 ust. 5 i art. 43 ustawy;

9) dotyczàce op∏at z tytu∏u cz∏onkostwa w mi´dzyna-
rodowych organizacjach zabezpieczenia spo∏ecz-
nego;

10) dotyczàce informowania ubezpieczonych i Êwiad-
czeniobiorców o prawach i obowiàzkach wynikajà-
cych z ustawy, o formach zaprzestania prowadze-
nia dzia∏alnoÊci rolniczej oraz propagowania dzia-
∏alnoÊci Kasy;

11) zwiàzane z dochodzeniem wydatków, o których
mowa w art. 56 ustawy;

12) inne wydatki wynikajàce z odr´bnych przepisów.

2. Ârodki funduszu administracyjnego pochodzà
ze êróde∏:

1) okreÊlonych w art. 79 ust. 2 ustawy;

2) z odsetek od Êrodków na rachunkach bankowych;

3) z innych êróde∏.

§ 11. Rozliczenie nale˝noÊci finansowych mi´dzy
funduszem emerytalno-rentowym i funduszem admi-
nistracyjnym a Funduszem Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
okreÊla porozumienie zawarte przez Prezesa Kasy
i Prezesa Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

§ 12. 1. Podstaw´ gospodarki finansowej funduszu
sk∏adkowego stanowi roczny plan rzeczowo-finanso-
wy sporzàdzany przez Prezesa Kasy i zatwierdzany
przez Rad´ Nadzorczà funduszu sk∏adkowego.

2. Zatwierdzony roczny plan rzeczowo-finansowy
funduszu sk∏adkowego Prezes Kasy przedstawia do

wiadomoÊci ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego oraz ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw finansów publicznych wraz z planem, o któ-
rym mowa w § 3 ust. 1.

3. Plan rzeczowo-finansowy funduszu sk∏adkowe-
go obejmuje w szczególnoÊci:

1) szczegó∏owy plan przychodów i wydatków fundu-
szu sk∏adkowego;

2) stan finansowy funduszu sk∏adkowego na poczà-
tek i koniec roku;

3) prognozowanà liczb´ ubezpieczonych ze wszyst-
kich tytu∏ów ubezpieczenia wypadkowego, choro-
bowego i macierzyƒskiego;

4) prognozowanà liczb´ Êwiadczeƒ ze wszystkich ty-
tu∏ów Êwiadczeƒ z ubezpieczenia wypadkowego,
chorobowego i macierzyƒskiego.

4. Prezes Kasy mo˝e dokonywaç zmian w planie
rzeczowo-finansowym funduszu sk∏adkowego, w trak-
cie roku bud˝etowego, pod warunkiem:

1) niespowodowania utraty p∏ynnoÊci finansowej
funduszu sk∏adkowego;

2) zatwierdzenia zmian przez Rad´ Nadzorczà fundu-
szu sk∏adkowego.

5. O dokonaniu zmian w planie rzeczowo-finanso-
wym funduszu sk∏adkowego Prezes Kasy informuje
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego.

6. Roczne sprawozdanie z wykonania planu rzeczo-
wo-finansowego funduszu sk∏adkowego Prezes Kasy
przedk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego oraz ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw finansów publicznych.

§ 13. 1. Fundusz sk∏adkowy lokuje wolne Êrodki na
nast´pujàcych warunkach:

1) lokowanie wolnych Êrodków nie mo˝e powodo-
waç opóênieƒ w realizacji wydatków na Êwiadcze-
nia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego
i macierzyƒskiego oraz odpisów na fundusz pre-
wencji i rehabilitacji oraz na fundusz administra-
cyjny;

2) lokowanie wolnych Êrodków dokonuje si´ przy za-
pewnieniu rentownoÊci i bezpieczeƒstwa lokat;

3) wolne Êrodki mogà byç lokowane na rachunkach
lokat terminowych w bankach, których fundusze
w∏asne wynoszà co najmniej 100 mln z∏otych;

4) maksymalna kwota aktywów funduszu sk∏adkowe-
go w jednym banku nie mo˝e przekroczyç warto-
Êci 100 mln z∏otych.

2. Fundusz sk∏adkowy mo˝e lokowaç wolne Êrodki
równie˝ w papiery wartoÊciowe emitowane przez
Skarb Paƒstwa.
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§ 14. 1. Prezes Kasy sporzàdza roczne sprawozda-
nie finansowe funduszu sk∏adkowego i przekazuje do
zatwierdzenia Radzie Nadzorczej funduszu sk∏adkowe-
go.

2. Zysk netto za dany rok obrotowy zwi´ksza stan
funduszu sk∏adkowego, a strata netto pomniejsza stan
tego funduszu.

3. Roczne sprawozdanie finansowe funduszu
sk∏adkowego podlega badaniu przez bieg∏ego rewi-
denta.

4. Zatwierdzone przez Rad´ Nadzorczà funduszu
sk∏adkowego roczne sprawozdanie finansowe Prezes
Kasy przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego.

§ 15. Fundusz sk∏adkowy prowadzi rachunkowoÊç
na zasadach okreÊlonych w przepisach o rachunkowo-
Êci.

§ 16. 1. Ze Êrodków funduszu sk∏adkowego sà fi-
nansowane:

1) wydatki okreÊlone w art. 77 ust. 1, art. 79 ust. 2
pkt 1 oraz art. 80 ust. 2 ustawy;

2) odsetki z tytu∏u opóênienia w wyp∏acie Êwiadczeƒ
z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego
i macierzyƒskiego.

2. Ârodki funduszu sk∏adkowego pochodzà ze êró-
de∏:

1) okreÊlonych w art. 77 ust. 2 i 4 ustawy;

2) z odsetek z tytu∏u zw∏oki w op∏acaniu sk∏adek na
ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macie-
rzyƒskie;

3) ze zwrotu nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ
z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego
i macierzyƒskiego wraz z odsetkami;

4) ze zwrotu wydatków na Êwiadczenia z ubezpiecze-
nia wypadkowego, chorobowego i macierzyƒskie-
go, uzyskanych w trybie przewidzianym w art. 56
ustawy;

5) z tytu∏u innych wierzytelnoÊci cywilnoprawnych
funduszu;

6) z oprocentowania Êrodków na rachunkach banko-
wych;

7) z dzia∏alnoÊci lokacyjnej;

8) z innych êróde∏.

§ 17. Przeniesienie Êrodków pomi´dzy fundusza-
mi: emerytalno-rentowym, prewencji i rehabilitacji,
administracyjnym oraz sk∏adkowym, mo˝e nast´po-
waç jedynie w przypadkach wynikajàcych z przepisów
ustawy.

§ 18. Prezes Kasy prowadzi sprawozdawczoÊç nie-
zb´dnà do sprawnego administrowania funduszami
Kasy w trybie okreÊlonym przepisami o statystyce pu-
blicznej.

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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Minister Polityki Spo∏ecznej: I. Jaruga-Nowacka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 marca 2005 r.

w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” 

w zakresie dzia∏ania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku∏ów rolnych”

Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór umowy o dofinansowanie pro-
jektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊcio-
wego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”
w zakresie dzia∏ania „Poprawa przetwórstwa i marke-
tingu artyku∏ów rolnych”, stanowiàcy za∏àcznik do roz-
porzàdzenia.

§ 2. Umowy o dofinansowanie projektów w ra-
mach Sektorowego Programu Operacyjnego „Re-

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134,
poz. 1433).


