
§ 11. 1. Osoba pozostajàca w zatrudnieniu mo˝e
zostaç skierowana za granic´, je˝eli uzyska zgod´ pra-
codawcy oraz zostanie jej udzielony urlop szkolenio-
wy lub urlop bezp∏atny.

2. W przypadku gdy osoba jest kierowana na okres
nieprzekraczajàcy miesiàca, zatrudniajàcy jà praco-
dawca udziela jej urlopu szkoleniowego p∏atnego we-
d∏ug zasad obowiàzujàcych przy obliczaniu wynagro-
dzenia za urlop wypoczynkowy.

3. W przypadku gdy osoba jest kierowana na okres
przekraczajàcy miesiàc lub w stosunku do której d∏u-
goÊç okresu skierowania zosta∏a przed∏u˝ona, na po-
zosta∏y okres skierowania zatrudniajàcy jà pracodaw-
ca mo˝e udzieliç jej urlopu szkoleniowego.

§ 12. 1. Jednostka kierujàca mo˝e zawrzeç z osobà
kierowanà umow´, w której zobowiàzuje si´ do wy-
p∏acania na jej rzecz miesi´cznego stypendium, o któ-
rym mowa w § 5, rycza∏tu, o którym mowa w § 8 ust. 1
pkt 1, lub Êwiadczeƒ wymienionych w § 6, § 7 ust. 2
i § 8 ust. 1 pkt 2—4.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, mogà byç
ustalone warunki cofni´cia przyznanego miesi´czne-
go stypendium, rycza∏tu lub Êwiadczeƒ.

§ 13. 1. Do osoby kierowanej w celach prowadze-
nia badaƒ naukowych i w celach szkoleniowych, któ-
rej przyznane zosta∏o stypendium przez instytucj´ za-
granicznà, organizacj´ systemu Narodów Zjednoczo-
nych lub przez innà organizacj´ mi´dzynarodowà,
a tak˝e której przyznane zosta∏o stypendium na pod-
stawie umowy mi´dzynarodowej, stosuje si´ przepisy
§ 12 i § 14 ust. 1.

2. Osobie, o której mowa w ust. 1, zatrudniajàcy jà
pracodawca mo˝e udzieliç urlopu zgodnie z § 11.

§ 14. 1. Kierownik jednostki kierujàcej mo˝e odwo-
∏aç osob´ skierowanà za granic´ w terminie 14 dni od
dnia otrzymania informacji o przypadku naruszenia
przez t´ osob´ przepisów prawa lub o przypadku nie-
dostatecznych post´pów w nauce lub badaniach na-
ukowych, zawinionych przez osob´ skierowanà.

2. Jednostka kierujàca mo˝e cofnàç wyp∏acanie
miesi´cznego  stypendium, o którym mowa w § 5, lub
rycza∏tu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, w przypad-
kach, o których mowa w ust. 1, a tak˝e na wniosek za-
granicznego opiekuna naukowego lub zagranicznej
jednostki prowadzàcej kszta∏cenie, je˝eli osoba skiero-
wana za granic´ nie realizuje zadaƒ w ramach celów,
w jakich zosta∏a skierowana.

§ 15. Osobom skierowanym za granic´ na podsta-
wie dotychczas obowiàzujàcych przepisów przyznane
Êwiadczenia wyp∏aca si´ do koƒca okresu, na który
osoby te zosta∏y skierowane.

§ 16. Traci moc zarzàdzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 3 paêdziernika 1991 r. w sprawie wa-
runków kierowania osób za granic´ w celach nauko-
wych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczegól-
nych uprawnieƒ tych osób (M. P. Nr 34, poz. 252 oraz
z 1995 r. Nr 64, poz. 698).

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

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 kwietnia 2005 r.

w sprawie czynnoÊci, których wykonywanie przez dom maklerski nie wymaga uzyskania zezwolenia

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla czynnoÊci, których
wykonywanie przez dom maklerski nie wymaga uzy-
skania zezwolenia Komisji Papierów WartoÊciowych
i Gie∏d.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie
papierami wartoÊciowymi;

2) domu maklerskim — rozumie si´ przez to równie˝
wyodr´bnionà organizacyjnie i finansowo jed-
nostk´ banku prowadzàcego dzia∏alnoÊç makler-
skà, o której mowa w art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy,
oraz zagranicznà firm´ inwestycyjnà i zagranicznà

———————
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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170,
poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205, Nr 146,
poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 551.



osob´ prawnà, o której mowa w art. 52 ust. 2 tej
ustawy, prowadzàce na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej dzia∏alnoÊç maklerskà.

§ 3. Dom maklerski mo˝e wykonywaç czynnoÊci
w zakresie:

1) poÊrednictwa w zawieraniu umów o Êwiadczenie
us∏ug maklerskich z innymi podmiotami wykonu-
jàcymi czynnoÊci z zakresu dzia∏alnoÊci makler-
skiej lub umów o prowadzenie rachunków papie-
rów wartoÊciowych przez banki;

2) prowadzenia, na podstawie zawartej ze spó∏kà
umowy, ksi´gi akcyjnej, w tym tak˝e dla spó∏ki
nieb´dàcej spó∏kà publicznà.

§ 4. Dom maklerski, wykonujàcy czynnoÊci polega-
jàce na wykonywaniu zleceƒ nabycia lub zbycia instru-
mentów finansowych, o których mowa w art. 30 ust. 2
pkt 1 ustawy, na rachunek dajàcego zlecenie lub na
nabywaniu lub zbywaniu na w∏asny rachunek takich
instrumentów finansowych, mo˝e:

1) poÊredniczyç w obrocie prawami majàtkowymi,
których cena zale˝y bezpoÊrednio lub poÊrednio
od oznaczonych co do gatunku rzeczy, ró˝nych ro-
dzajów energii, mierników i limitów wielkoÊci pro-
dukcji lub emisji zanieczyszczeƒ, w przypadku,
gdy prawa te nie zosta∏y dopuszczone do obrotu
na gie∏dzie towarowej;

2) nabywaç lub zbywaç na w∏asny rachunek prawa
majàtkowe, o których mowa w pkt 1.

§ 5. 1. Dom maklerski mo˝e poÊredniczyç mi´dzy
bankiem i klientem domu maklerskiego w:

1) udzielaniu klientowi kredytów;

2) zawieraniu umów o wykonywanie innych czynno-
Êci bankowych z zakresu operacji rynku kapita∏o-
wego lub bankowoÊci inwestycyjnej.

2. Dom maklerski mo˝e, dzia∏ajàc na podstawie
umowy z bankiem i klientem, wykonywaç czynnoÊci
zwiàzane z obs∏ugà kredytów i umów, o których mowa
w ust. 1.

§ 6. Dom maklerski mo˝e sporzàdzaç analizy doty-
czàce podmiotów prowadzàcych lub zamierzajàcych
prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà na rynku kapita∏o-
wym.

§ 7. 1. Dom maklerski mo˝e wykonywaç czynnoÊci
polegajàce na doradztwie w zakresie wyboru przez
zleceniodawc´ otwartego funduszu emerytalnego lub
podmiotu uprawnionego do prowadzenia indywidual-
nego konta emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emery-
talnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205).

2. Dom maklerski mo˝e wykonywaç czynnoÊci po-
legajàce na doradztwie przy tworzeniu pracowniczych
programów emerytalnych.

§ 8. 1. Dom maklerski mo˝e, z udzia∏em maklera
papierów wartoÊciowych lub doradcy inwestycyjne-
go, prowadziç dzia∏alnoÊç edukacyjnà w zakresie funk-
cjonowania rynku kapita∏owego.

2. Dom maklerski mo˝e, z udzia∏em maklera gie∏d
towarowych, prowadziç dzia∏alnoÊç edukacyjnà w za-
kresie funkcjonowania rynku towarów gie∏dowych.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie okreÊlenia czynno-
Êci, których wykonywanie przez dom maklerski nie
wymaga uzyskania zezwolenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 2,
poz. 21).

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
30 kwietnia 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie upowa˝nieƒ do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrzàdów pomiarowych

Na podstawie art. 16b ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243,
poz. 2441) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rodzaje przyrzàdów pomiarowych, dla których 
mogà byç wydawane upowa˝nienia do legalizacji
pierwotnej lub legalizacji ponownej;

2) tryb wydawania i przed∏u˝ania upowa˝nieƒ do le-
galizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej;

3) szczegó∏owe warunki wydawania upowa˝nieƒ;

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).


