
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 26 czerwca 2008 r.

o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej

(druk nr 186)

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U.
Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Art. 125.

§ 1. Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą.
[§ 2. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych

formularzach lub na elektronicznych nośnikach informatycznych.]

<§ 2. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych
formularzach lub na informatycznych nośnikach danych albo za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej.>

§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób
udostępniania stronom urzędowych formularzy, o których mowa w § 2,
odpowiadających wymaganiom przewidzianym dla pism procesowych, szczególnym
wymaganiom postępowania, w którym mają być stosowane, oraz zawierających
niezbędne pouczenia dla stron co do sposobu ich wypełniania, wnoszenia i skutków
niedostosowania pisma do tych wymagań. Urzędowe formularze powinny być
udostępniane w siedzibach sądów oraz poza sądami, w dogodny dla stron sposób, za
niewygórowaną odpłatnością.

[§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i
termin wprowadzenia techniki informatycznej, warunki, jakim powinny odpowiadać
elektroniczne nośniki informatyczne, na których pisma procesowe mają być wnoszone,
tryb odtwarzania danych na nich zawartych oraz sposób ich przechowywania i
zabezpieczania, uwzględniając stan wyposażenia sądów w odpowiednie środki
techniczne i poziom rozwoju technik informatycznych.]

<§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i
termin wprowadzenia techniki informatycznej, warunki, jakim powinny
odpowiadać informatyczne nośniki danych, na których pisma procesowe mają być
wnoszone, tryb odtwarzania danych na nich zawartych oraz sposób ich
przechowywania i zabezpieczania, jak również środki komunikacji elektronicznej,
za pośrednictwem których pisma mają być wnoszone, tryb odtwarzania
przekazanych w ten sposób danych oraz sposób ich przechowywania i
zabezpieczania, uwzględniając stan wyposażenia sądów w odpowiednie środki
techniczne i poziom rozwoju technik informatycznych.>
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Art. 1301.

§ 1.  (utracił moc).

§ 11.  Jeżeli pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym formularzu, nie
zostało wniesione na takim formularzu lub nie może otrzymać prawidłowego biegu na
skutek niezachowania innych warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do
jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, przesyłając złożone
pismo. Wezwanie powinno wskazywać wszystkie braki pisma oraz zawierać pouczenie
o treści § 2.

§ 2.  W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego
brakami przewodniczący zarządza zwrot pisma. Sprzeciw od wyroku zaocznego,
zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty sąd odrzuca.

[§ 3.  Przepisy § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio do pism, które powinny być wniesione na
elektronicznych nośnikach informatycznych.]

<§3. Przepisy § 11 i § 2 stosuje się odpowiednio do pism, które powinny być wniesione
na informatycznych nośnikach danych.>

§ 4.  (uchylony).

[Art. 1872.

W sprawach, o których mowa w artykule poprzedzającym, pozew wnosi się na elektronicznych
nośnikach informatycznych, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.]

<Art. 1872.
W sprawach, o których mowa w artykule poprzedzającym, pozew wnosi się na
informatycznych nośnikach danych, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.>

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

Art. 49.

1.  Ewidencję wojskową osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz
w związku z potrzebą nadania lub nadaniem pracowniczych przydziałów
mobilizacyjnych także innych osób niepodlegających temu obowiązkowi prowadzą:

1) na szczeblu centralnym - Minister Obrony Narodowej dla terytorium całego państwa;

2) na szczeblu terenowym - wojskowy komendant uzupełnień dla obszaru objętego
terytorialnym zasięgiem działania tego komendanta.

1a. Wojskowi komendanci uzupełnień współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

1b. Ewidencję wojskową, o której mowa w ust. 1, w zakresie osób odbywających w
jednostkach wojskowych czynną służbę wojskową oraz posiadających przydział
mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny do tych jednostek prowadzą
również dowódcy tych jednostek.
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1c.  Organy prowadzące ewidencję wojskową są obowiązane do wzajemnego przekazywania
danych zgromadzonych w tej ewidencji.

1d.  Dane osobowe zgromadzone w ewidencji wojskowej mogą być udostępniane:

1) dowódcom jednostek wojskowych oraz ich przełożonym - jeżeli wymagają tego ich
zadania;

2) przełożonym wojskowego komendanta uzupełnień;

3)  sądom wojskowym, wojskowym jednostkom organizacyjnym prokuratury, Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i Żandarmerii
Wojskowej - jeżeli wymagają tego ich zadania;

4)  sądom powszechnym, powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury,
Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Biuru Ochrony Rządu - jeżeli
wymagają tego ich zadania i jest to niezbędne do prowadzonego przez nie
postępowania;

5) pracodawcom - w zakresie stosunku zatrudnianych przez nich pracowników do
powszechnego obowiązku obrony oraz rodzaju i terminu wykonania tego obowiązku;

6) osobom, których dotyczą dane osobowe zgromadzone w ewidencji wojskowej;

7) innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

1e.  Udostępnianie danych osobowych zgromadzonych w ewidencji wojskowej podmiotom
wymienionym w ust. 1d następuje nieodpłatnie.

1f.  Podmioty, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2, są uprawnione również do wglądu w dane
osobowe zgromadzone w ewidencji wojskowej.

2. Organy administracji publicznej obowiązane są do bezpłatnego udostępniania danych
osobowych w celu ich przetwarzania w ewidencji wojskowej.

[2a. Do ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym, w ramach udostępniania
danych osobowych, niezbędnych dla jej prowadzenia, przekazuje się na nośniku
optycznym, magnetycznym lub w drodze teletransmisji dane ze zbiorów Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwanego dalej "PESEL", oraz centralnej
ewidencji kierowców i Krajowego Rejestru Karnego.]

<2a. Do ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym, w ramach
udostępniania danych osobowych, niezbędnych do jej prowadzenia, przekazuje się
na informatycznym nośniku danych lub w drodze teletransmisji dane ze zbiorów
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwanego dalej
„PESEL”, oraz centralnej ewidencji kierowców i Krajowego Rejestru Karnego.>

2b. W ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym w zakresie przekazywania
danych ze zbiorów, o których mowa w ust. 2a, gromadzi się następujące dane:

1)  ze zbioru danych osobowych PESEL - określone w art. 44a ust. 2 pkt 1-6, 8-10 i 13-
17 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i
dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z późn. zm.);

2) z centralnej ewidencji kierowców - określone w art. 100b ust. 1 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z
późn. zm.);

3) z Krajowego Rejestru Karnego - określone w art. 20 ust. 1 pkt 1 (obejmujące
nazwisko, imiona i numer ewidencyjny PESEL) i pkt 2 (obejmujące stwierdzenie czy
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dana osoba figuruje lub nie figuruje w Rejestrze) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o
Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z późn. zm.).

2c.  W ewidencji wojskowej mogą być gromadzone i przetwarzane następujące dane:

1) imię lub imiona oraz nazwisko, w tym nazwisko rodowe, oraz nazwiska i imiona
poprzednie;

2) data i miejsce urodzenia;

3) numer ewidencyjny PESEL;

4) imiona i nazwiska rodowe rodziców;

5) stan cywilny i rodzinny, w tym imiona i nazwisko oraz data urodzenia małżonka i
dzieci;

6) obywatelstwo;

7) płeć;
8) seria i numer dowodu osobistego;

9) miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące oraz
adres do korespondencji, a także adres najbliższej rodziny;

10) dotyczące wykształcenia i zawodu wyuczonego;

11) dotyczące nauki, w tym miejsce jej pobierania, oraz posiadane kwalifikacje
zawodowe, w tym uprawnienia do wykonywania zawodów lub czynności;

12) dotyczące zatrudnienia lub prowadzonej działalności gospodarczej, w tym ich
miejsce, rodzaj i okres oraz zajmowane stanowisko;

13) dotyczące zdolności do czynnej służby wojskowej;

14) stopień wojskowy, specjalność wojskowa, klasa kwalifikacyjna, korpus osobowy i
grupa osobowa;

15) przeznaczenie do czynnej służby wojskowej lub jej form równorzędnych;

16) przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział
organizacyjno-mobilizacyjny albo reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej
służby wojskowej;

17) przebieg czynnej służby wojskowej lub jej form równorzędnych albo zastępczych;

18) cechy wojskowego dokumentu osobistego, karty mobilizacyjnej lub karty przydziału
oraz karty i tabliczki tożsamości;

19) dotyczące prawomocnych orzeczeń w sprawach karnych oraz w sprawach o
wykroczenia;

20) o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, o osadzeniu w zakładzie karnym lub
areszcie śledczym lub o umieszczeniu w zakładzie poprawczym oraz o zwolnieniu z
tych zakładów lub aresztu;

21) informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;

22) data zgonu, numer aktu zgonu oraz oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który
sporządził akt zgonu.

2d.  Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w ewidencji wojskowej może
odbywać się bez zgody i wiedzy osoby, której dotyczą te dane.

2e.  Osoby podlegające ewidencji wojskowej są obowiązane do udzielania informacji
organom prowadzącym tę ewidencję w zakresie danych dotyczących tych osób i
przetwarzanych w ewidencji wojskowej.
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3.  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia
ewidencji wojskowej, szczegółowy zakres danych gromadzonych i przetwarzanych w
ewidencji wojskowej, dokumenty stanowiące ewidencję wojskową i dokumenty będące
podstawą wprowadzenia danych do tej ewidencji oraz okres prowadzenia ewidencji
wojskowej i przechowywania danych zgromadzonych w tej ewidencji, uwzględniając w
szczególności kategorie osób objętych ewidencją wojskową, formy spełniania
powszechnego obowiązku obrony oraz zakres danych, o których mowa w ust. 2c,
gromadzonych i przetwarzanych w ewidencji wojskowej. Rozporządzenie powinno
zapewniać prawidłowe spełnianie przez obywateli polskich powszechnego obowiązku
obrony oraz niezbędną ochronę danych osobowych i informacji niejawnych
gromadzonych i przetwarzanych w ewidencji wojskowej.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób
odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, z
uwzględnieniem przypadków, kiedy następuje potrzeba odtworzenia ewidencji
wojskowej oraz miejsca odtworzenia tej ewidencji.

Art. 223a.

1. Wojskowi komendanci uzupełnień prowadzą z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej
ewidencję wojskową osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej podlegających obowiązkowi świadczeń na rzecz
obrony oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości będących lub mogących być
przedmiotem świadczeń rzeczowych, których świadczeniobiorcą są lub mogą być Siły
Zbrojne.

2. Ewidencję wojskową, o której mowa w ust. 1, w zakresie osób fizycznych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
przeznaczonych do wykonania świadczeń na rzecz obrony wykonywanych na rzecz
jednostek wojskowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości będących przedmiotem
świadczeń rzeczowych w jednostkach wojskowych prowadzą również dowódcy tych
jednostek.

3. Wojskowi komendanci uzupełnień udostępniają dowódcom jednostek wojskowych dane z
ewidencji wojskowej, o której mowa w ust. 1, w tym ewidencję osób fizycznych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
przeznaczonych do wykonania świadczeń na rzecz obrony wykonywanych na rzecz tych
jednostek oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości będących przedmiotem świadczeń
rzeczowych w tych jednostkach.

4. Ewidencję wojskową, o której mowa w ust. 1, na szczeblu centralnym prowadzi w
systemie informatycznym szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej
właściwy w sprawach zarządzania zasobami osobowymi.

5. Organy administracji publicznej i przedsiębiorcy obowiązani są do bezpłatnego
udostępniania niezbędnych danych w celu ich przetwarzania w ewidencji wojskowej, o
której mowa w ust. 1.

[6. Do ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym, w ramach udostępniania
danych, niezbędnych dla jej prowadzenia, przekazuje się na nośniku optycznym,
magnetycznym lub w drodze teletransmisji dane z centralnej ewidencji pojazdów i
gromadzi się dane określone w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. a-c, f i h, pkt 5 lit. a-c i pkt 6 lit. b)
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.]
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<6. Do ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym, w ramach
udostępniania danych, niezbędnych do jej prowadzenia, przekazuje się na
informatycznym nośniku danych lub w drodze teletransmisji dane z centralnej
ewidencji pojazdów i gromadzi się dane określone w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. a-c, f i
h, pkt 5 lit. a-c i pkt 6 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym.>

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje rzeczy ruchomych
i nieruchomości podlegających ewidencji wojskowej, zakres i sposób prowadzenia
ewidencji, z uwzględnieniem w szczególności danych osobowych osób podlegających
obowiązkowi świadczeń na rzecz obrony, w tym właścicieli, posiadaczy lub
użytkowników rzeczy ruchomych i nieruchomości objętych ewidencją, sposób zbierania,
utrwalania i przechowywania danych, a także tryb i zakres ich udostępniania.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH
OSOBISTYCH (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)

Art. 44c.

1. Organy prowadzące ewidencję ludności są obowiązane do bezzwłocznej aktualizacji
każdej zmiany danych osobowych zawartych w zbiorach meldunkowych, w zbiorze
PESEL oraz w ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

[2. Dane do aktualizacji zbioru PESEL przekazuje się na nośniku magnetycznym lub w
drodze teletransmisji w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu
informatycznego.]

<2. Dane do aktualizacji zbioru PESEL przekazuje się na informatycznym nośniku
danych lub w drodze teletransmisji w formie dokumentu elektronicznego z
aktualnego programu informatycznego.>

3. Wojskowi komendanci uzupełnień obowiązani są do bezzwłocznej aktualizacji danych
dotyczących obowiązku wojskowego.

USTAWA z dnia 27 września 1990 r. O WYBORZE PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.)

Art. 69.

1. Wyniki głosowania i wynik wyborów Państwowa Komisja Wyborcza podaje do
wiadomości publicznej w formie obwieszczenia.

2. W wypadku, o którym mowa w art. 8b ust. 1 i ust. 3, Państwowa Komisja Wyborcza
podaje ponadto w obwieszczeniu nazwiska i imiona kandydatów kandydujących na
Prezydenta Rzeczypospolitej w ponownym głosowaniu.
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3. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach głosowania i wyniku
wyborów podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

[4. Państwowa Komisja Wyborcza publikuje opracowanie statystyczne zawierające
szczegółowe informacje o wynikach głosowania i wyborów oraz udostępnia wyniki
głosowania i wyborów w postaci elektronicznej po kosztach własnych.]

<4. Państwowa Komisja Wyborcza publikuje opracowanie statystyczne zawierające
szczegółowe informacje o wynikach głosowania i wyborów oraz udostępnia wyniki
głosowania i wyborów w formie dokumentu elektronicznego po kosztach własnych.>

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1991 r. O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ (Dz. U. z
2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.)

Art. 18.

1. Zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną osób
korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu.

2. Zakład opieki zdrowotnej zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji, o której
mowa w ust. 1.

2a. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości;

2) oznaczenie zakładu opieki zdrowotnej ze wskazaniem komórki organizacyjnej
zakładu, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;

3) opis stanu zdrowia pacjenta, o którym mowa w pkt 1, lub udzielonych mu świadczeń
zdrowotnych;

4) datę sporządzenia.

3. Zakład udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1:

1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez
pacjenta;

2) zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom
wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli
dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

3) właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu
lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru;

4)  ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, prokuratorom, lekarzom
sądowym oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z
prowadzonym postępowaniem;

5) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie
zostało przeprowadzone na ich wniosek;

6) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu
niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

7) rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
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8) zakładom ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności
ubezpieczeniowej.

4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce
badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska
i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

4a. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po
wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów
tej dokumentacji.

4b. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 4a pkt 2 zakład
opieki zdrowotnej pobiera opłatę, z zastrzeżeniem ust. 4c.

4c. Przepis ust. 4b nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust. 5
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 11, poz. 74) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn.
zm.).

4d. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 4a pkt 2
ustala kierownik zakładu opieki zdrowotnej w regulaminie porządkowym, o którym
mowa w art. 18a ust. 1.

4e. Maksymalna wysokość opłaty za:

1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać
0,0015 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia
następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie
art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych;

2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00015
przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

[3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym
nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie
elektronicznej - nie może przekraczać 0,001 przeciętnego wynagrodzenia, o którym
mowa w pkt 1.]

<3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na
informatycznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację
medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,001 przeciętnego
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.>

4f. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała
lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
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2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta,
które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym wykonano zdjęcie;

3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące
przedmiotem skierowania lub zlecenia.

5. (uchylony).

6. (utracił moc).

7. (utracił moc).

8. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres dokumentacji
medycznej oraz sposób jej przetwarzania, uwzględniając konieczność zapewnienia
realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia oraz
ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady
Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych, oraz Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Lekarskiej Wojskowej Izby
Lekarskiej, każdy w zakresie swojego działania, określi, w drodze rozporządzenia,
rodzaje i zakres dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania, uwzględniając
konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej,
rzetelnego jej prowadzenia oraz ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia
pacjenta.

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. O RACHUNKOWOŚCI (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.
694, z późn. zm.)

Art. 10.

1. Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią
zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:

1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,

2)  metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:

a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte
zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz
ich powiązania z kontami księgi głównej,

[b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy
użyciu komputera - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na
komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych
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powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w
procesach przetwarzania danych,]

<b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi
rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich
struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości
ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,>

c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
przy użyciu komputera - opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz
programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania,
wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony
danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i
systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty
rozpoczęcia jego eksploatacji,

4) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych,
ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w
nich zapisów.

2. Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację, o której mowa
w ust. 1.

3.  W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę)
rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane
przez Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego
standardu krajowego, jednostki, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3, mogą stosować
MSR.

Art. 13.

1. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald,
które tworzą:

1) dziennik,

2) księgę główną,
3) księgi pomocnicze,

4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,

5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

2. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z nimi
uważa się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie
oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych jej
części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania.

[3. Warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych systemu rachunkowości w formie
określonej w ust. 2 jest posiadanie przez jednostkę oprogramowania umożliwiającego
uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych w księgach
rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na inny komputerowy nośnik
danych.]

<3. Warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych systemu rachunkowości w
formie określonej w ust. 2 jest posiadanie przez jednostkę oprogramowania
umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów
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dokonanych w księgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub
przeniesienie na informatyczny nośnik danych.>

4. Księgi rachunkowe, z uwzględnieniem techniki ich prowadzenia, powinny być:
1) trwale oznaczone nazwą (pełną lub skróconą) jednostki, której dotyczą (każda księga

wiązana, każda luźna karta kontowa, także jeżeli mają one postać wydruku
komputerowego lub zestawienia wyświetlanego na ekranie monitora komputera),
nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania,

2) wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty
sporządzenia,

3) przechowywane starannie w ustalonej kolejności.

5. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy zapewnić
automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald. Wydruki
komputerowe ksiąg rachunkowych powinny składać się z automatycznie numerowanych
stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz być sumowane na kolejnych stronach w
sposób ciągły w roku obrotowym.

[6. Księgi rachunkowe należy wydrukować nie później niż na koniec roku obrotowego. Za
równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na inny
komputerowy nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie
krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.]

<6. Księgi rachunkowe należy wydrukować nie później niż na koniec roku obrotowego.
Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na
informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas
nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.>

Art. 20.

1. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu,
każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

2. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające
dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej "dowodami źródłowymi":

1) zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów,

2) zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom,

3) wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki.

3. Podstawą zapisów mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe:

1) zbiorcze - służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych,
które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione,

2) korygujące poprzednie zapisy,

3) zastępcze - wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu
źródłowego,

4) rozliczeniowe - ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów
klasyfikacyjnych.

4. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych
dowodów źródłowych, kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji
gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby
dokonujące tych operacji. Nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których
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przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali
nieżelaznych od ludności.

5. [Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z
dowodami źródłowymi uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane
automatycznie za pośrednictwem urządzeń łączności, komputerowych nośników danych
lub tworzone według algorytmu (programu) na podstawie informacji zawartych już w
księgach, przy zapewnieniu, że podczas rejestrowania tych zapisów zostaną spełnione co
najmniej następujące warunki:] <Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu
komputera za równoważne z dowodami źródłowymi uważa się zapisy w księgach
rachunkowych, wprowadzane automatycznie za pośrednictwem urządzeń łączności,
informatycznych nośników danych lub tworzone według algorytmu (programu) na
podstawie informacji zawartych już w księgach, przy zapewnieniu, że podczas
rejestrowania tych zapisów zostaną spełnione co najmniej następujące warunki:>

1) uzyskają one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów
księgowych,

2) możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby
odpowiedzialnej za ich wprowadzenie,

3) stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia odnośnych
danych oraz kompletności i identyczności zapisów,

4) dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób
zapewniający ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego
rodzaju dowodów księgowych.

Art. 71.

1. Dokumentację, o której mowa w art. 10 ust. 1, księgi rachunkowe, dowody księgowe,
dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe, zwane dalej także "zbiorami",
należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami,
nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

[2. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera ochrona danych powinna
polegać na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na doborze
stosownych środków ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych
kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach komputerowych, pod warunkiem
zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy
od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych, oraz na zapewnieniu ochrony
programów komputerowych i danych systemu informatycznego rachunkowości, poprzez
stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych, chroniących
przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem.]

<2. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera ochrona danych
powinna polegać na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na
doborze stosownych środków ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu
rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na informatycznych nośnikach
danych, pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu
rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg
rachunkowych, oraz na zapewnieniu ochrony programów komputerowych i danych
systemu informatycznego rachunkowości, poprzez stosowanie odpowiednich
rozwiązań programowych i organizacyjnych, chroniących przed nieupoważnionym
dostępem lub zniszczeniem.>
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Art. 72.

[1. Księgi rachunkowe mogą mieć formę, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2 i 3, zbiorów
utrwalonych na nośnikach komputerowych, pod warunkiem stosowania rozwiązań
wymienionych w art. 71 ust. 2.

2. Jeżeli system ochrony zbiorów danych rachunkowości, utrwalonych na nośnikach
komputerowych, nie spełnia wymagań określonych w art. 71 ust. 2, zapisy te powinny być
wydrukowane w terminach przewidzianych w art. 13 ust. 6.]

<1. Księgi rachunkowe mogą mieć formę, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2 i 3, zbiorów
utrwalonych na informatycznych nośnikach danych, pod warunkiem stosowania
rozwiązań wymienionych w art. 71 ust. 2.

2. Jeżeli system ochrony zbiorów danych rachunkowości, utrwalonych na
informatycznych nośnikach danych, nie spełnia wymagań określonych w art. 71 ust.
2, zapisy te powinny być wydrukowane w terminach przewidzianych w art. 13
ust. 6.>

3. Przechowywanie ksiąg rachunkowych na innym nośniku niż wymieniony w ust. 2 jest
dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odtworzenia ksiąg w formie wydruków.

Art. 73.

1. Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się w siedzibie zarządu
lub oddziału (zakładu) jednostki w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku
dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w podziale na okresy
sprawozdawcze, w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie. Roczne zbiory
dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych oznacza się określeniem
nazwy ich rodzaju oraz symbolem końcowych lat i końcowych numerów w zbiorze.

2. [Z wyłączeniem dokumentów dotyczących przeniesienia praw majątkowych do
nieruchomości, list płac, powierzenia odpowiedzialności za składniki aktywów,
znaczących umów i innych ważnych dokumentów określonych przez kierownika jednostki,
po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego treść dowodów księgowych może być
przeniesiona na nośniki danych, pozwalające zachować w trwałej postaci zawartość
dowodów.] <Z wyłączeniem dokumentów dotyczących przeniesienia praw
majątkowych do nieruchomości, list płac, powierzenia odpowiedzialności za
składniki aktywów, znaczących umów i innych ważnych dokumentów określonych
przez kierownika jednostki, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego treść
dowodów księgowych może być przeniesiona na informatyczne nośniki danych,
pozwalające zachować w trwałej postaci zawartość dowodów.> Warunkiem
stosowania tej metody przechowywania danych jest posiadanie urządzeń pozwalających
na odtworzenie dowodów w postaci wydruku, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.

3. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, dokumentację
przyjętych zasad rachunkowości, księgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe, w
tym również sprawozdanie z działalności jednostki, przechowuje się odpowiednio w
sposób określony w ust. 1.
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USTAWA z dnia 7 listopada 1996 r. O OBOWIĄZKOWYCH EGZEMPLARZACH
BIBLIOTECZNYCH (Dz. U. Nr 152, poz. 722 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188)

Art. 2.

1. Przez określenie "wydawca" należy rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, która prowadzi na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na publikowaniu dzieł; domniemywa
się, że wydawcą jest osoba, której nazwę lub nazwisko uwidoczniono w tym charakterze
na egzemplarzach publikacji.

2. Przez określenie "publikacja" należy rozumieć dzieła zwielokrotnione dowolną techniką
w celu rozpowszechnienia, a w szczególności:

1) piśmiennicze, jak: książki, broszury, gazety, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe,
druki ulotne, afisze,

2) graficzne i graficzno-piśmiennicze, jak: mapy, plakaty, plany, wykresy, tabele,
rysunki, ilustracje, nuty,

3) audiowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, jak: płyty, taśmy,
kasety, przeźrocza, mikrofilmy, mikrofisze,

[4) zapisane na nośnikach elektronicznych,]

<4) zapisane na informatycznych nośnikach danych,>
5) oprogramowanie komputerowe.

USTAWA z dnia 6 marca 1997 r. O ZREKOMPENSOWANIU OKRESOWEGO
NIEPODWYŻSZANIA PŁAC W SFERZE BUDŻETOWEJ ORAZ UTRATY
NIEKTÓRYCH WZROSTÓW LUB DODATKÓW DO EMERYTUR I RENT (Dz. U. z
2000 r. Nr 23, poz. 294)

Art. 21.

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i harmonogram wypłat
rekompensat według kryterium wieku uprawnionych oraz zadania poszczególnych
podmiotów odpowiedzialnych za realizację zobowiązań Skarbu Państwa wobec
uprawnionych.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w celu realizacji wypłat rekompensat,
wyłoni w drodze przetargu podmiot prowadzący działalność bankową lub konsorcjum
takich podmiotów lub inną instytucję, która spełni wymogi przetargowe.

[3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekaże wykazy uprawnionych, o
których mowa w art. 3, na nośniku magnetycznym do podmiotu wyłonionego w drodze
przetargu, o którym mowa w ust. 2.]

<3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekaże wykazy
uprawnionych, o których mowa w art. 3, na informatycznym nośniku danych do
podmiotu wyłonionego w drodze przetargu, o którym mowa w ust. 2.>
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Art. 23.

[1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekaże na nośniku magnetycznym
bankowi bazę danych adresowych uprawnionych, o których mowa w art. 3.]

<1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekaże na informatycznym
nośniku danych bankowi bazę danych adresowych uprawnionych, o których mowa
w art. 3.>

2. Bank, niezwłocznie po otrzymaniu bazy danych, o której mowa w ust. 1, prześle każdemu
uprawnionemu informację o możliwości i trybie odbioru rekompensaty.

Art. 24.

[1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej aktualizuje spisy, na podstawie
zebranych od organów sporządzających spisy danych aktualizacyjnych, przekazywanych
na nośniku magnetycznym, w standardzie określonym przez ministra właściwego do
spraw administracji publicznej.]

<1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej aktualizuje spisy, na
podstawie zebranych od organów sporządzających spisy danych aktualizacyjnych,
przekazywanych na informatycznym nośniku danych, w standardzie określonym
przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.>

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekazuje instytucji, o której mowa
w art. 21 ust. 2, zaktualizowane spisy, o których mowa w ust. 1.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.
zm.)

Art. 268.

§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis
istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie
uprawnionej zapoznanie się z nią,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

[§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na komputerowym nośniku informacji,
sprawca

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.]

<§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych,
sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.>

§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę
majątkową,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
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Art. 269.

§ 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym
znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania
administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo
samorządu terytorialnego albo zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie,
gromadzenie lub przekazywanie takich danych,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

[§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc albo
wymieniając nośnik informacji lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie służące do
automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych
informatycznych.]

<§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc
albo wymieniając informatyczny nośnik danych lub niszcząc albo uszkadzając
urządzenie służące do automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub
przekazywania danych informatycznych.>

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. O PARTIACH POLITYCZNYCH (Dz. U. z 2001 r. Nr
79, poz. 857, z późn. zm.)

Art. 34.

1. Partie polityczne sporządzają coroczną informację finansową o otrzymanej subwencji
oraz o poniesionych z subwencji wydatkach, zwaną dalej "informacją".

2. Partie polityczne składają informację za rok kalendarzowy Państwowej Komisji
Wyborczej w terminie do 31 marca następnego roku.

3.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej
Komisji Wyborczej, określa, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, wraz z
niezbędnymi wyjaśnieniami co do sposobu jej sporządzania, i zakres zawartych w niej
danych, tak aby umożliwiały w szczególności rzetelną weryfikację danych dotyczących
przeznaczenia pieniędzy z subwencji, w tym z Funduszu Eksperckiego.

4.  Informacja składana jest wraz z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta, którego
wybiera Państwowa Komisja Wyborcza. Koszty sporządzenia opinii i raportu pokrywane
są przez Krajowe Biuro Wyborcze.

[4a.  Informację składa się na piśmie oraz na nośniku elektronicznym, którego rodzaj i format
oprogramowania określa minister właściwy do spraw finansów publicznych w
rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3.]

<4a. Informację składa się na piśmie oraz na informatycznym nośniku danych, którego
rodzaj i format oprogramowania określa minister właściwy do spraw finansów
publicznych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3.>

5. Informację Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 14 dni od dnia złożenia jej
Państwowej Komisji Wyborczej.
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Art. 38.

1.  Partia polityczna składa Państwowej Komisji Wyborczej, nie później niż do 31 marca
każdego roku, sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o
kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze
środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym, zwane dalej
"sprawozdaniem".

2.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej
Komisji Wyborczej, określa, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, wraz z
niezbędnymi wyjaśnieniami co do sposobu jego sporządzenia, oraz wykaz dołączanych
dokumentów. Wzór powinien określać w szczególności sposób odrębnego rozliczenia
środków Funduszu Wyborczego partii politycznej.

3.  Do sprawozdania załącza się opinię i raport biegłego rewidenta w zakresie wpływów na
Fundusz Wyborczy partii politycznej. Biegłego rewidenta wybiera Państwowa Komisja
Wyborcza, a koszty sporządzenia opinii i raportu pokrywane są przez Krajowe Biuro
Wyborcze.

[3a.  Sprawozdanie składa się na piśmie oraz na nośniku elektronicznym, którego rodzaj i
format oprogramowania określa minister właściwy do spraw finansów publicznych w
rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2.]

<3a. Sprawozdanie składa się na piśmie oraz na informatycznym nośniku danych,
którego rodzaj i format oprogramowania określa minister właściwy do spraw
finansów publicznych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2.>

4. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza sprawozdanie wraz z opinią i raportem, o których
mowa w ust. 3, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w
terminie 14 dni od dnia złożenia go Państwowej Komisji Wyborczej.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665, z późn. zm.)

Art. 4.

1.  Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) bank krajowy - bank mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2) bank zagraniczny - bank mający siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, na
terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,

3) międzynarodowa instytucja finansowa - instytucję finansową, której większość
kapitału własnego należy do państw będących członkami Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju lub banków centralnych takich państw,

4) karta płatnicza - kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza,
uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty
wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu -
także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu,
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5) pieniądz elektroniczny - wartość pieniężną stanowiącą elektroniczny odpowiednik
znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki:

[a) jest przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji,]

<a) jest przechowywana na informatycznych nośnikach danych,>
b) jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki

pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość,
c) jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż

wydający ją do dyspozycji,

d) na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne,

e)  jest wyrażona w jednostkach pieniężnych,

6)  (uchylony),

7)  instytucja finansowa - podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową,
którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie:

a) nabywania i zbywania udziałów lub akcji,

b) udzielania pożyczek ze środków własnych,

c) udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu,

d) świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności,

e) świadczenia usług związanych z transferem środków pieniężnych,

f) emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi,

g) udzielania gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań
nieujmowanych w bilansie,

h) obrotu na rachunek własny lub rachunek innej osoby fizycznej, osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile posiada
zdolność prawną:
- terminowymi operacjami finansowymi,

- instrumentami rynku pieniężnego,

- papierami wartościowymi,

i) uczestniczenia w emisji papierów wartościowych lub świadczenia usług
związanych z taką emisją,

j) świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami,

k) świadczenia usług w zakresie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego,

l) świadczenia usług brokerskich na rynku pieniężnym,

8)  podmiot dominujący:

a)  podmiot dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184,
poz. 1539) lub

b)  podmiot, który w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego może w inny sposób
wywierać znaczący wpływ na inny podmiot,

9) podmiot zależny - podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem
dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego
uważa się również za podmioty zależne od pierwotnego podmiotu dominującego,
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10) holding finansowy - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem
dominującym jest instytucja finansowa, która nie jest dominującym podmiotem
nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o
nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i
firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U.
Nr 83, poz. 719), zwanej dalej "ustawą o nadzorze uzupełniającym", a w skład grupy
wchodzą wyłącznie lub w większości banki, instytucje kredytowe lub instytucje
finansowe, przy czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy,
bank zagraniczny lub instytucja kredytowa,

11) holding mieszany - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem
dominującym jest podmiot niebędący bankiem, instytucją kredytową, instytucją
finansową ani dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5
ustawy o nadzorze uzupełniającym, a przynajmniej jednym podmiotem zależnym
jest bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa,

11a)  holding bankowy zagraniczny - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem
dominującym jest bank zagraniczny albo instytucja kredytowa, zaś przynajmniej
jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja
kredytowa lub instytucja finansowa,

11b)  holding bankowy krajowy - grupę podmiotów:

a) w której pierwotnym podmiotem dominującym jest bank krajowy, lub

b) w skład której wchodzą: bank krajowy i podmioty blisko z nim powiązane,

11c)  holding hybrydowy - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem
dominującym jest instytucja finansowa niebędąca dominującym podmiotem
nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym, a w
skład grupy wchodzą w większości podmioty niebędące bankami krajowymi,
bankami zagranicznymi, instytucjami kredytowymi ani instytucjami finansowymi,
zaś przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy,

12) przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych - podmiot, którego podstawowa
działalność ma charakter pomocniczy w stosunku do podstawowej działalności
jednego lub więcej banków, a w szczególności polega na zarządzaniu własnym lub
powierzonym majątkiem lub świadczeniu usług w zakresie przetwarzania danych,

13) właściwe władze nadzorcze - władze uprawnione na mocy obowiązujących
przepisów do sprawowania nadzoru nad podmiotami działającymi na rynku
finansowym,

14) znaczący wpływ - zdolność do udziału w podejmowaniu decyzji w zakresie
wyznaczania kierunków polityki finansowej i operacyjnej, w tym również dotyczącej
podziału zysku lub pokrycia straty bilansowej innego podmiotu,

15)  bliskie powiązania:

a) posiadanie przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 % kapitału
innego podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20 % głosów w
organach innego podmiotu lub

b)  pozostawanie z innym podmiotem w związku gospodarczym, opartym na stałej
współpracy, w szczególności wynikającej z zawartej umowy lub umów, który w
ocenie Komisji Nadzoru Finansowego może mieć istotny wpływ na pogorszenie
się sytuacji finansowej jednego z podmiotów,
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16) podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie - co najmniej dwa podmioty, z
których przynajmniej jeden bezpośrednio lub pośrednio wywiera znaczący wpływ na
pozostałe lub które stanowią dla banku jedno ryzyko gospodarcze ze względu na to,
że kondycja finansowa jednego z nich może mieć wpływ na spłatę zobowiązań przez
pozostałe,

16a)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807),

16b)  przedsiębiorca zagraniczny - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt
3 ustawy wymienionej w pkt 16a,

17) instytucja kredytowa - podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej
Polskiej na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanych
dalej "państwami członkowskimi", prowadzący we własnym imieniu i na własny
rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność
polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod
jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza
elektronicznego,

18) oddział instytucji kredytowej - jednostkę organizacyjną instytucji kredytowej
wykonującą w jej imieniu i na jej rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające
z zezwolenia udzielonego tej instytucji kredytowej, przy czym wszystkie jednostki
organizacyjne danej instytucji kredytowej odpowiadające powyższym cechom,
utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział,

19) oddział banku krajowego za granicą - jednostkę organizacyjną banku krajowego
wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności
wynikające z zezwolenia udzielonego bankowi krajowemu, przy czym wszystkie
jednostki organizacyjne danego banku krajowego odpowiadające powyższym
cechom, utworzone na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, uważa
się za jeden oddział,

20) oddział banku zagranicznego - jednostkę organizacyjną banku zagranicznego
wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności
wynikające z zezwolenia udzielonego temu bankowi, przy czym wszystkie jednostki
organizacyjne danego banku zagranicznego odpowiadające powyższym cechom,
utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział,

21) działalność transgraniczna - wykonywanie przez instytucję kredytową na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub przez bank krajowy na terytorium państwa
goszczącego wszystkich lub niektórych czynności w zakresie wynikającym z
udzielonego zezwolenia, bez uczestnictwa oddziału tej instytucji lub banku,

22) państwo macierzyste - państwo członkowskie, w którym dana instytucja kredytowa
uzyskała zezwolenie na wykonywanie działalności i na terenie którego ma swoją
siedzibę,

23) państwo goszczące - państwo członkowskie, na terytorium którego bank krajowy
wykonuje lub zamierza wykonywać działalność,

24) instytucja pośrednicząca - bank lub inną instytucję uczestniczącą w wykonywaniu
przelewów transgranicznych, niebędącą bankiem zleceniodawcy ani bankiem
beneficjenta,
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25) towarzystwo funduszy inwestycyjnych - towarzystwo funduszy inwestycyjnych w
rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr
146, poz. 1546),

26)  fundusz sekurytyzacyjny - fundusz sekurytyzacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

27) umowa o subpartycypację - umowę, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

28) instytucja dominująca w państwie członkowskim - instytucję kredytową lub bank
krajowy, w stosunku do których podmiotem zależnym lub blisko powiązanym w
rozumieniu pkt 15 lit. a jest instytucja kredytowa, instytucja finansowa lub bank
krajowy, oraz które nie są podmiotami zależnymi w stosunku do instytucji
kredytowej działającej na podstawie zezwolenia udzielonego w tym samym państwie
lub instytucji finansowej z siedzibą na terytorium tego samego państwa, lub banku
krajowego,

29) podmiot dominujący w holdingu finansowym w państwie członkowskim - podmiot
dominujący w holdingu finansowym lub hybrydowym, który nie jest podmiotem
zależnym w stosunku do instytucji kredytowej działającej na podstawie zezwolenia
udzielonego w tym samym państwie lub w stosunku do instytucji finansowej z
siedzibą na terytorium tego samego państwa, lub nie jest podmiotem zależnym w
stosunku do banku krajowego, jeżeli podmiot ten ma siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

30) unijna instytucja dominująca - instytucję dominującą w państwie członkowskim,
która nie jest podmiotem zależnym w stosunku do instytucji kredytowej lub banku
krajowego, lub instytucji finansowej z siedzibą na terytorium państwa
członkowskiego,

31) unijny podmiot dominujący w holdingu finansowym - podmiot dominujący w
holdingu finansowym w państwie członkowskim, który nie jest podmiotem zależnym
w stosunku do instytucji kredytowej lub banku krajowego, lub instytucji finansowej
z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego.

2.  Za wchodzące w skład holdingów, o których mowa w ust. 1 pkt 10-11a, 11b lit. a) oraz w
pkt 11c, uważa się także podmioty posiadające bliskie powiązania z bankiem krajowym,
wchodzącym w skład holdingu.

3.  Przepisy ustawy dotyczące państw członkowskich stosuje się również do państw
niebędących państwami członkowskimi, ale należących do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Art. 7.

1. Oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych mogą być składane
w postaci elektronicznej.

2. [Dokumenty związane z czynnościami bankowymi mogą być sporządzane na
elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty
utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone.] <Dokumenty
związane z czynnościami bankowymi mogą być sporządzane na informatycznych
nośnikach danych, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone,
utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone.> Usługi związane z
zabezpieczeniem tych dokumentów mogą być wykonywane przez banki, spółki tworzone
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przez banki z innymi podmiotami, a także przedsiębiorstwa pomocniczych usług
bankowych.

3. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność
dokonana w formie, o której mowa w ust. 1, spełnia wymagania formy pisemnej także
wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa
Narodowego Banku Polskiego, sposób tworzenia, utrwalania, przekazywania,
przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego,
dokumentów, o których mowa w ust. 2, tak aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu oraz
ochronę interesów banków i ich klientów.

Art. 63.

1. Rozliczenia pieniężne mogą być przeprowadzane za pośrednictwem banków, jeżeli
przynajmniej jedna ze stron rozliczenia (dłużnik lub wierzyciel) posiada rachunek
bankowy. [Rozliczenia pieniężne przeprowadza się gotówkowo lub bezgotówkowo za
pomocą papierowych lub elektronicznych nośników informacji.] <Rozliczenia pieniężne
przeprowadza się gotówkowo lub bezgotówkowo za pomocą papierowych lub
informatycznych nośników danych.>

2. Rozliczenia gotówkowe przeprowadza się czekiem gotówkowym lub przez wpłatę
gotówki na rachunek wierzyciela.

3. Rozliczenia bezgotówkowe przeprowadza się w szczególności:

1) poleceniem przelewu,

2) poleceniem zapłaty,

3) czekiem rozrachunkowym,

4) kartą płatniczą.

Art. 63d.

1. Polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela obciążenia
określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.
Dyspozycja wierzyciela oznacza równocześnie jego zgodę na cofnięcie przez bank
dłużnika obciążenia rachunku dłużnika i cofnięcie uznania rachunku wierzyciela w
przypadku dokonanego przez dłużnika odwołania polecenia zapłaty, o którym mowa w
ust. 6.

2. Przeprowadzenie rozliczeń poleceniem zapłaty jest dopuszczalne pod warunkiem:

[1) posiadania przez wierzyciela i dłużnika rachunków w bankach, które zawarły
porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty, określające w szczególności:
zakres odpowiedzialności banków wykonujących polecenie zapłaty, przyczyny
odmowy wykonania polecenia zapłaty przez bank dłużnika, procedury dochodzenia
wzajemnych roszczeń banków, wynikających ze skutków odwołania polecenia zapłaty
przez dłużnika, wzory jednolitych formularzy oraz zasady wykonywania przez banki
poleceń zapłaty za pomocą elektronicznych nośników informacji,]

<1) posiadania przez wierzyciela i dłużnika rachunków w bankach, które zawarły
porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty, określające w
szczególności: zakres odpowiedzialności banków wykonujących polecenie
zapłaty, przyczyny odmowy wykonania polecenia zapłaty przez bank dłużnika,
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procedury dochodzenia wzajemnych roszczeń banków, wynikających ze
skutków odwołania polecenia zapłaty przez dłużnika, wzory jednolitych
formularzy oraz zasady wykonywania przez banki poleceń zapłaty za pomocą
informatycznych nośników danych,>

2) udzielenia przez dłużnika wierzycielowi zgody do obciążania rachunku dłużnika w
drodze polecenia zapłaty w umownych terminach zapłaty z tytułu określonych
zobowiązań,

3) zawarcia pomiędzy wierzycielem a bankiem prowadzącym jego rachunek umowy w
sprawie stosowania polecenia zapłaty przez wierzyciela, zawierającej w
szczególności: zgodę banku na stosowanie polecenia zapłaty przez wierzyciela,
zasady składania i realizowania poleceń zapłaty, zgodę wierzyciela na obciążenie
jego rachunku kwotami odwoływanych poleceń zapłaty wraz z odsetkami, o których
mowa w ust. 7, zwróconymi dłużnikowi w związku z odwołaniem polecenia zapłaty
oraz zakres odpowiedzialności wierzyciela i banku,

4) że maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty nie przekracza
równowartości, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu kwartału poprzedzającego kwartał, w
którym dokonywane jest rozliczenie pieniężne:

a) 1.000 euro - w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna niewykonująca
działalności gospodarczej,

b)  50.000 euro - w przypadku pozostałych dłużników.

3. Bank, który udzielił wierzycielowi zgody na stosowanie poleceń zapłaty, jest wobec
banków-stron porozumienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, odpowiedzialny za działania
wierzyciela związane ze stosowaniem poleceń zapłaty, w szczególności jest obowiązany
do natychmiastowego uznania kwotą odwołanego polecenia zapłaty rachunku banku
dłużnika wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 7, również w przypadku braku
środków na rachunku wierzyciela lub wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej
obciążenie rachunku bankowego wierzyciela.

4. Uznanie rachunku bankowego wierzyciela następuje po uzyskaniu przez jego bank od
banku dłużnika środków wystarczających na pokrycie polecenia zapłaty.

5. Dłużnikowi przysługuje prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody, o której mowa w
ust. 2 pkt 2.

6. Dłużnik może odwołać pojedyncze polecenie zapłaty, w banku prowadzącym jego
rachunek, w terminie:

1) 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego - w
przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna niewykonująca działalności
gospodarczej,

2) 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego - w przypadku
pozostałych dłużników.

7. Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika zobowiązuje bank dłużnika do
natychmiastowego uznania rachunku bankowego dłużnika kwotą odwołanego polecenia
zapłaty. Uznanie rachunku dłużnika następuje z datą złożenia odwołania polecenia
zapłaty, z obowiązkiem naliczenia - od dnia obciążenia rachunku dłużnika kwotą
odwołanego polecenia zapłaty - odsetek należnych dłużnikowi z tytułu oprocentowania
rachunku bankowego.
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8. Bank będący wierzycielem może przeprowadzić rozliczenia poleceniem zapłaty na
warunkach określonych w ustawie, z tym że:

1) do rozliczeń tych nie stosuje się przepisów ust. 2 pkt 3 i ust. 3,

2) bank ten jest obowiązany do natychmiastowego uznania kwotą odwołanego
polecenia zapłaty rachunku banku dłużnika.

Art. 68.

Prezes Narodowego Banku Polskiego określa, w drodze zarządzenia:

[1) sposób przeprowadzania rozrachunków międzybankowych, w tym za pomocą
elektronicznych nośników informacji,]

<1) sposób przeprowadzania rozrachunków międzybankowych, w tym za pomocą
informatycznych nośników danych,>

2) sposób i tryb przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów
i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te
znaki,

3) sposób numeracji banków i ich jednostek organizacyjnych,

4) sposób numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach.

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)

Art. 49.

1. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

1) kolejność zaliczania wpłat składek na FUS oraz innych należności, do których
poboru jest zobowiązany Zakład, jeżeli płatnik opłaca je i przekazuje niezgodnie z
przepisami ustawy,

2) szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach rozliczania składek i
wypłaconych zasiłków, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz kolejność
zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze,

3) szczegółowe zasady i tryb sporządzania przez Zakład z urzędu dokumentów
związanych z ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie,

4) szczegółowe zasady i tryb korygowania przez Zakład z urzędu błędów
stwierdzonych w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi
określonych w ustawie,

5) szczegółowe zasady i tryb wprowadzania i korygowania przez Zakład z urzędu
danych bezpośrednio na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek,

z uwzględnieniem pierwszeństwa zaspokojenia należności funduszu emerytalnego.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia,
określa wzory:

1) zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych;
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2) imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych
korygujących;

3) zgłoszeń płatnika składek;

4) deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących;

5) innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont
ubezpieczonych.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, po zaopiniowaniu przez
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w drodze rozporządzenia, wzory bankowych
dokumentów płatniczych stosowanych przez płatników składających dyspozycje
płatności składek na ubezpieczenia społeczne w postaci dokumentu pisemnego.

3a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Prezesa
Narodowego Banku Polskiego, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowości
ewidencjonowania składek, określi w drodze rozporządzenia:

[1) szczegółowe informacje przekazywane w zleceniu płatniczym, o którym mowa w art.
47 ust. 5, oraz format elektronicznego zlecenia płatniczego;]

<1) szczegółowe informacje przekazywane w zleceniu płatniczym, o którym mowa
w art. 47 ust. 5, oraz format zlecenia płatniczego w formie dokumentu
elektronicznego;>

2) (uchylony).

4. Przepisy ust. 2-3a stosuje się odpowiednio do innych należności, do których poboru jest
zobowiązany Zakład.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może określić, w drodze
rozporządzenia, uproszczone zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych
związanych z przekazywaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent,
uwzględniając potrzebę ograniczenia liczby przekazywanych dokumentów.

USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH (Dz. U.
z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.)

Art. 2.

W rozumieniu ustawy:

1) tajemnicą państwową - jest informacja określona w wykazie rodzajów informacji,
stanowiącym załącznik nr 1, której nieuprawnione ujawnienie może spowodować
istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej
dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa, stosunków
międzynarodowych lub gospodarczych państwa;

2) tajemnicą służbową - jest informacja niejawna niebędąca tajemnicą państwową,
uzyskana w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac
zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes
państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki
organizacyjnej;
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3) służbami ochrony państwa - są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba
Kontrwywiadu Wojskowego;

4) rękojmia zachowania tajemnicy - oznacza spełnienie ustawowych wymogów dla
zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym
ujawnieniem;

[5) dokumentem - jest każda utrwalona informacja niejawna, w szczególności na
piśmie, mikrofilmach, negatywach i fotografiach, nośnikach do zapisów informacji w
postaci cyfrowej i na taśmach elektromagnetycznych, także w formie mapy, wykresu,
rysunku, obrazu, grafiki, fotografii, broszury, książki, kopii, odpisu, wypisu, wyciągu
i tłumaczenia dokumentu, zbędnego lub wadliwego wydruku, odbitki, kliszy, matrycy
i dysku optycznego, kalki, taśmy atramentowej, jak również informacja niejawna
utrwalona na elektronicznych nośnikach danych;]

<5) dokumentem – jest każda utrwalona informacja niejawna, w szczególności na
piśmie, mikrofilmach, negatywach i fotografiach, na taśmach
elektromagnetycznych, także w formie mapy, wykresu, rysunku, obrazu,
grafiki, fotografii, broszury, książki, kopii, odpisu, wypisu, wyciągu i
tłumaczenia dokumentu, zbędnego lub wadliwego wydruku, odbitki, kliszy,
matrycy, kalki, taśmy atramentowej, jak również informacja niejawna
utrwalona na informatycznych nośnikach danych;>

6) materiałem - jest dokument, jak też chroniony jako informacja niejawna przedmiot
lub dowolna jego część, a zwłaszcza urządzenie, wyposażenie lub broń
wyprodukowana albo będąca w trakcie produkcji, a także składnik użyty do ich
wytworzenia;

7) jednostką organizacyjną - jest podmiot wymieniony w art. 1 ust. 2;

7a) jednostką naukową - jest jednostka naukowa w rozumieniu przepisów o zasadach
finansowania nauki;

8) systemem teleinformatycznym - jest system, który tworzą urządzenia, narzędzia,
metody postępowania i procedury stosowane przez wyspecjalizowanych
pracowników, w sposób zapewniający wytwarzanie, przechowywanie, przetwarzanie
lub przekazywanie informacji;

9) siecią teleinformatyczną - jest organizacyjne i techniczne połączenie systemów
teleinformatycznych;

10) akredytacją bezpieczeństwa teleinformatycznego - jest dopuszczenie systemu lub
sieci teleinformatycznej do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub
przekazywania informacji niejawnych, na zasadach określonych w ustawie;

11) dokumentacją bezpieczeństwa systemu lub sieci informatycznej - są Szczególne
Wymagania Bezpieczeństwa oraz Procedury Bezpiecznej Eksploatacji danego
systemu lub sieci teleinformatycznej, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie.
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USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW
KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ
PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.)

Art. 10.

1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od
dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym
konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania
rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak
konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega
skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.

3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o
którym mowa w art. 7 ust. 1,

[2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach
programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego
opakowania,]

<2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na
informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich
oryginalnego opakowania,>

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od
ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których
przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7)  usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. O GIEŁDACH TOWAROWYCH (Dz. U. z 2005 r.
Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.)

Art. 3a.

[1. Oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem czynności w zakresie obrotu
towarami giełdowymi mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników
informacji.

2. Dokumenty związane z czynnościami, o których mowa w ust. 1, mogą być sporządzane na
elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty
utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.]
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<1. Oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem czynności w zakresie
obrotu towarami giełdowymi mogą być wyrażone za pomocą informatycznych
nośników danych.

2. Dokumenty związane z czynnościami, o których mowa w ust. 1, mogą być
sporządzane na informatycznych nośnikach danych, jeżeli dokumenty te będą w
sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.>

3. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność
dokonana w formie, o której mowa w ust. 1, spełnia wymagania formy pisemnej także
wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zasady tworzenia, utrwalania,
przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego,
dokumentów, o których mowa w ust. 2, tak aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu
towarami giełdowymi.

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. O PRZECIWDZIAŁANIU WPROWADZANIU DO
OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z
NIELEGALNYCH LUB NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O PRZECIWDZIAŁANIU
FINANSOWANIU TERRORYZMU (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.)

Art. 11.

1.  Instytucje obowiązane przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje o transakcjach
zarejestrowanych zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3. [Przekazanie to polega na przesłaniu lub
dostarczeniu danych z rejestru transakcji, o którym mowa w art. 8 ust. 4, także z
wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji.] <Przekazanie to polega na
przesłaniu lub dostarczeniu danych z rejestru transakcji, o którym mowa w art. 8
ust. 4, także z wykorzystaniem informatycznych nośników danych.>

2. Obowiązek rejestracji i powiadamiania Generalnego Inspektora nie dotyczy transakcji
dokonywanych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, w związku z
wykonywaniem budżetu.

3. Informacje o transakcjach, o których mowa w art. 8 ust. 1, mogą być przekazywane
Generalnemu Inspektorowi za pośrednictwem izb gospodarczych zrzeszających
instytucje obowiązane i banków zrzeszających banki spółdzielcze.

4.  Informacje o transakcjach, o których mowa w art. 8 ust. 3, do których przekazywania
zobowiązani są notariusze, adwokaci, radcowie prawni i prawnicy zagraniczni, mogą być
przekazywane do Generalnego Inspektora za pośrednictwem właściwej miejscowo
jednostki ich samorządu zawodowego, o ile krajowy organ tego samorządu podejmie
uchwałę określającą szczegółowe zasady i tryb przekazywania takich informacji
Generalnemu Inspektorowi. Krajowy organ tego samorządu przekaże Generalnemu
Inspektorowi wykaz osób odpowiedzialnych za przekazywanie takich informacji.

5.  Obowiązek informowania o transakcjach objętych przepisami ustawy nie dotyczy
przypadku, gdy adwokaci, radcowie prawni i prawnicy zagraniczni, biegli rewidenci oraz
doradcy podatkowi reprezentują klienta na podstawie pełnomocnictwa procesowego w
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związku z toczącym się postępowaniem albo udzielają porady służącej temu
postępowaniu.

Art. 13.

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
określa w drodze rozporządzenia:

1) wzór rejestru, o którym mowa w art. 8 ust. 4, sposób jego prowadzenia oraz tryb
dostarczenia danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi;

[2) tryb przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach, o których
mowa w art. 8 ust. 1 i 3, przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji.]

<2) tryb przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach, o
których mowa w art. 8 ust. 1 i 3, przy wykorzystaniu informatycznych nośników
danych.>

Art. 16.

1. Instytucja obowiązana, która otrzymała dyspozycję lub zlecenie przeprowadzenia
transakcji lub mająca przeprowadzić transakcję, co do której zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić na piśmie
Generalnego Inspektora, przekazując wszystkie posiadane dane określone w art. 12 ust. 1
pkt 1-6 wraz ze wskazaniem przesłanek przemawiających za wstrzymaniem transakcji
lub blokadą rachunku, oraz wskazać przewidywany termin jej realizacji. Przepisu art. 11
ust. 4 nie stosuje się.

1a. W przypadku gdy instytucja dokonująca zawiadomienia zgodnie z ust. 1 nie jest
instytucją mającą przeprowadzić transakcję, zawiadomienie zawiera również wskazanie
instytucji, która ma przeprowadzić transakcję.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia Generalny Inspektor dokonuje niezwłocznego
potwierdzenia jego przyjęcia w formie pisemnej.

[3. Zawiadomienie i potwierdzenie, o których mowa w ust. 1 i 2, może zostać przekazane
również przy użyciu elektronicznych nośników informacji.]

<3. Zawiadomienie i potwierdzenie, o których mowa w ust. 1 i 2, może zostać
przekazane również przy użyciu informatycznych nośników danych.>

Art. 33.

1. Generalny Inspektor przekazuje, z zastrzeżeniem ust. 1a, posiadane informacje o
transakcjach objętych przepisami ustawy na pisemny i uzasadniony wniosek:

1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub osób przez niego upoważnionych,

2)  Szefów: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura
Antykorupcyjnego lub osób przez nich upoważnionych

- w zakresie ich kompetencji ustawowych.

1a.  Informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1, Generalny Inspektor przekazuje ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Szefom: Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
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Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na pisemny i
uzasadniony wniosek, złożony za zgodą Prokuratora Generalnego.

2. Informacje o transakcjach objętych przepisami ustawy, mogą być udostępniane przez
Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek:

1) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektorów izb skarbowych oraz
dyrektorów urzędów kontroli skarbowej - wyłącznie w zakresie ich zadań
ustawowych;

2) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub osób przez niego
upoważnionych - wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru
bankowego, w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru nad działalnością
ubezpieczeniową oraz w stosunku do firm inwestycyjnych i banków powierniczych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
oraz podmiotów, o których mowa w art. 71 ust. 1 tej ustawy, zagranicznych osób
prawnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność
maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi, towarowych domów
maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych oraz w stosunku do funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy
inwestycyjnych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;

3) dyrektorów izb celnych - wyłącznie w sprawach dotyczących egzekwowania długu
celnego oraz należności podatkowych, wynikających z wymiany gospodarczej z
zagranicą;

4)  (uchylony);

5)  (uchylony);

6) (skreślony);

7) Prezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej lub osób przez
niego upoważnionych - wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem
nadzoru nad działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

8)  (uchylony);

9) (skreślony);

10) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania kontrolnego.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Generalny Inspektor może przekazywać
informacje o transakcjach objętych przepisami ustawy, również z własnej inicjatywy.

4. W zakresie informacji objętych tajemnicą bankową Generalny Inspektor przekazuje i
udostępnia informacje organom, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zakresem
upoważnień i trybem określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1179, Nr 144, poz.
1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr
50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594).

[5.  Informacje związane z wprowadzaniem do systemu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, a także z finansowaniem
terroryzmu, mogą być udostępniane przez Generalnego Inspektora zagranicznym
instytucjom, o których mowa w art. 4 pkt 7, na zasadzie wzajemności, w trybie
określonym w dwustronnych porozumieniach zawartych przez Generalnego Inspektora,
także za pomocą elektronicznych nośników informacji.]
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<5. Informacje związane z wprowadzaniem do systemu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, a także z
finansowaniem terroryzmu, mogą być udostępniane przez Generalnego Inspektora
zagranicznym instytucjom, o których mowa w art. 4 pkt 7, na zasadzie wzajemności,
w trybie określonym w dwustronnych porozumieniach zawartych przez
Generalnego Inspektora, także za pomocą informatycznych nośników danych.>

6. Osoby, które weszły w posiadanie informacji o transakcjach objętych przepisami ustawy,
uzyskanych w trybie określonym w ust. 1-3, są obowiązane chronić informacje prawnie
chronione, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach. Zachowanie
tajemnicy obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy, wykonywania czynności na
podstawie umów prawa cywilnego lub ustaniu służby.

7. Obowiązek zachowania w tajemnicy uzyskanych na podstawie ustawy informacji, do
których nie stosuje się przepisów odrębnych ustaw regulujących zasady ich ochrony,
obejmuje również pracowników instytucji obowiązanych, izb gospodarczych
zrzeszających instytucje obowiązane, banków zrzeszających banki spółdzielcze oraz
osoby wykonujące na ich rzecz czynności na podstawie umów prawa cywilnego.
Zachowanie tajemnicy obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy lub zaprzestaniu
wykonywania czynności na podstawie umów prawa cywilnego.

USTAWA z dnia 12 kwietnia 2001 r. – ORDYNACJA WYBORCZA DO SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz.
U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360)

[Art. 42.

Państwowa Komisja Wyborcza publikuje opracowanie statystyczne zawierające szczegółowe
informacje o wynikach głosowania i wyborów do Sejmu i do Senatu oraz udostępnia wyniki
głosowania i wyborów w postaci elektronicznej po kosztach własnych.]

<Art. 42.
Państwowa Komisja Wyborcza publikuje opracowanie statystyczne zawierające
szczegółowe informacje o wynikach głosowania i wyborów do Sejmu i do Senatu oraz
udostępnia wyniki głosowania i wyborów w formie dokumentu elektronicznego po
kosztach własnych.>

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150)

Art. 30.

1. Informacje dotyczące:
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1) klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1,

2) wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1,

2a) programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ust. 3 i 5,

3) planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1,

4) wyników badań, o których mowa w art. 109 ust. 2,

5) terenów, o których mowa w art. 110 i 110a ust. 1,

6) map akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1,

6a) map akustycznych, o których mowa w art. 179 ust. 1,

7) terenów, o których mowa w art. 118 ust. 6,

7a) programów ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1,

8) wyników pomiarów, o których mowa w art. 123 ust. 2,

9) terenów, o których mowa w art. 124,

10) emisji i poboru wód, zgromadzone w wojewódzkiej bazie informacji o korzystaniu
ze środowiska, o której mowa w art. 286a ust. 1,

11) wyników pomiarów, o których mowa w art. 175,

12) wytwarzania i gospodarowania odpadami zgromadzone w wojewódzkiej bazie
danych, o której mowa w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

13) wyników badań, o których mowa w art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne,

[są udostępniane za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych, w
szczególności przy wykorzystaniu elektronicznych baz danych.]

<są udostępniane za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych.>
2. Dostępne bazy danych prowadzą:

1) marszałek województwa - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2a i 3,
oraz, z zastrzeżeniem pkt 2, w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7 i
7a;

2) starosta - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, oraz, gdy dotyczy
to terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, w zakresie informacji, o
których mowa w ust. 1 pkt 6, 7 i 7a;

3) wojewódzki inspektor ochrony środowiska - w zakresie informacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, 2, 8-11 i 13;

4) marszałek województwa - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 12;

5) zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem - w zakresie informacji, o których
mowa w ust. 1 pkt 6a;

6) zarządzający drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem - w
zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 11.

2a. W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane:

1) przez ministra właściwego do spraw środowiska:

a) polityka ekologiczna państwa,

b) krajowy plan gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

c) umowy międzynarodowe, które dotyczą ochrony środowiska,
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d) porozumienia dotyczące ochrony środowiska,

e) Rejestr Zamkniętego Użycia GMO, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 22
czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,

f) Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska, o którym mowa w art.
40 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych,

g) Rejestr Produktów GMO, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 22 czerwca
2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,

h) Rejestr Wywozu za Granicę i Tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej produktów GMO, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 22 czerwca
2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,

i) krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 43
ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,

j) baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:

a) Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w art.
236a ust. 1,

b) raporty o stanie środowiska w Polsce, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;

3) przez wojewodę:
a) program ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91,

b) plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ust. 1,

c) programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119,
określone w drodze rozporządzenia wojewody;

4) przez marszałka województwa:

a) wojewódzkie programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1,

b) rejestr udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania
odpadami, o którym mowa w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach,

c) wojewódzki plan gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

5) przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej - akty prawa miejscowego,
o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;

6) przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - rejestr substancji
niebezpiecznych, o którym mowa w art. 267 ust. 1;

7) przez starostę:
a) powiatowe programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1,

b) programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119,
uchwalone przez radę powiatu,

c) powiatowy plan gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

8) przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta:

a) gminne programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1,
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b) gminny plan gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób
udostępniania informacji, o których mowa w ust. 1.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone zostaną:
1) minimalny zakres udostępnianych informacji;

2) forma udostępniania informacji;

3) częstotliwość aktualizacji udostępnianych informacji.

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

Art. 3.

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub programów
telewizyjnych i związanych z nimi przekazów tekstowych w rozumieniu ustawy z
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517),

2) używania poczty elektronicznej lub innego równorzędnego środka komunikacji
elektronicznej między osobami fizycznymi, w celach osobistych niezwiązanych z
prowadzoną przez te osoby, chociażby ubocznie, działalnością zarobkową lub
wykonywanym przez nie zawodem,

3) świadczenia przez operatora usług telekomunikacyjnych polegających na
przekazywaniu danych lub sygnałów między zakończeniami sieci
telekomunikacyjnej, jeżeli przekaz ten dokonywany jest w oparciu o zasady
określone w art. 12,

[4) przeprowadzania rozliczeń i rozrachunków międzybankowych za pomocą
elektronicznych nośników informacji,]

<4) przeprowadzania rozliczeń i rozrachunków międzybankowych za pomocą
informatycznych nośników danych,>

5) wydawania i wykorzystywania kart płatniczych oraz pieniądza elektronicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr
72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178),

6) świadczenia usług drogą elektroniczną, jeżeli odbywa się ono w ramach struktury
organizacyjnej usługodawcy, przy czym usługa świadczona drogą elektroniczną
służy wyłącznie do kierowania pracą lub procesami gospodarczymi tego podmiotu.



- 35 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. O ELEKTRONICZNYCH INSTRUMENTACH
PŁATNICZYCH (Dz. U. Nr 169, poz. 1385, z późn. zm.)

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) agent rozliczeniowy - bank bądź inną osobę prawną zawierające z akceptantami

umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów
płatniczych;

2) akceptant - przedsiębiorcę, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o
przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych;

3) bankomat - urządzenie umożliwiające posiadaczowi lub użytkownikowi karty
płatniczej podejmowanie gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych operacji;

[4) elektroniczny instrument płatniczy - każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem
do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie
operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną
identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę
płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego;]

<4) elektroniczny instrument płatniczy – każdy instrument płatniczy, w tym z
dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi
dokonywanie operacji przy użyciu informatycznych nośników danych lub
elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w
szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego;>

5) instytucja pieniądza elektronicznego - inną niż bank osobę prawną działającą w
formie spółki akcyjnej, utworzoną i działającą na podstawie zezwolenia właściwych
władz lub przepisów prawa, której przedmiotem działania jest prowadzenie we
własnym imieniu i na własny rachunek działalności polegającej na wydawaniu do
dyspozycji i wykupie pieniądza elektronicznego oraz rozliczanie transakcji
dokonywanych przy użyciu instrumentów pieniądza elektronicznego;

6) instrument pieniądza elektronicznego - urządzenie elektroniczne, na którym jest
przechowywany pieniądz elektroniczny, w szczególności kartę elektroniczną
zasilaną do określonej wartości;

7)  karta płatnicza - kartę w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr
141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr
241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623 i Nr
91, poz. 870), zwanej dalej "Prawem bankowym";

8) kod identyfikacyjny - poufny numer, hasło lub inne oznaczenie posiadacza, które
łącznie z danymi zawartymi na elektronicznym instrumencie płatniczym służą do
elektronicznej identyfikacji posiadacza;

9) operacja - wypłatę gotówki, wydanie polecenia przelewu lub polecenia zapłaty albo
dokonanie zapłaty przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego;

10)  pieniądz elektroniczny - pieniądz elektroniczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5
Prawa bankowego;
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11) posiadacz - osobę fizyczną, osobę prawną lub inny podmiot, które na podstawie
umowy o elektroniczny instrument płatniczy dokonują w swoim imieniu i na swoją
rzecz operacji określonych w umowie;

12) użytkownik karty płatniczej - osobę fizyczną upoważnioną przez posiadacza do
dokonywania w imieniu i na rzecz posiadacza operacji określonych w umowie,
której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie płatniczej;

13) zestawienie operacji - wykaz operacji dokonanych przy użyciu elektronicznego
instrumentu płatniczego w okresie rozliczeniowym, przyjętym przez wydawcę do
rozliczenia z posiadaczem z tytułu dokonanych operacji oraz należnych wydawcy
opłat i prowizji, udostępniany posiadaczowi po zakończeniu okresu rozliczeniowego;

14) krajowa instytucja pieniądza elektronicznego - instytucję pieniądza elektronicznego
mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

15) zagraniczna instytucja pieniądza elektronicznego - instytucję pieniądza
elektronicznego mającą siedzibę za granicą;

16) oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego - jednostkę organizacyjną
zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego wykonującą w jej imieniu i na jej
rzecz wszystkie lub niektóre rodzaje działalności wynikające z zezwolenia
udzielonego tej instytucji, przy czym wszystkie jednostki organizacyjne danej
zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego odpowiadające powyższym
cechom, utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden
oddział;

17) system autoryzacji i rozliczeń - podlegające prawu polskiemu prawne powiązania
pomiędzy agentem rozliczeniowym, akceptantami i wydawcami elektronicznych
instrumentów płatniczych, w ramach których określa się wspólne zasady
przyjmowania zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych i
rozliczeń z tego tytułu.

Art. 45.

1. Instytucja pieniądza elektronicznego, w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej
innej niż wydawanie pieniądza elektronicznego, może wyłącznie:

1) świadczyć ściśle powiązane z wydawaniem pieniądza elektronicznego usługi
finansowe i niefinansowe, takie jak wykonywanie funkcji operacyjnych i innych
funkcji pomocniczych, a także wydawać oraz administrować innymi środkami
płatniczymi, z wyłączeniem prowadzenia działalności kredytowej w jakiejkolwiek
formie, oraz

[2) przechowywać dane na nośnikach elektronicznych w imieniu innych podmiotów lub
instytucji publicznych.]

<2) przechowywać dane na informatycznych nośnikach danych w imieniu innych
podmiotów lub instytucji publicznych.>

2. Instytucja pieniądza elektronicznego nie może posiadać udziałów lub akcji w innych
podmiotach, z wyjątkiem przypadku, gdy podmioty takie wykonują funkcje operacyjne
lub inne funkcje pomocnicze związane z pieniądzem elektronicznym wydawanym lub
dystrybuowanym przez tę instytucję pieniądza elektronicznego, oraz w przypadku, o
którym mowa w art. 37 ust. 2.
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USTAWA z dnia 13 września 2002 r. O PRODUKTACH BIOBÓJCZYCH (Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 252)

Art. 8b.

[1. Dane i dokumenty, o których mowa w art. 8, podmiot odpowiedzialny składa w dwóch
egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym.]

<1. Dane i dokumenty, o których mowa w art. 8, podmiot odpowiedzialny składa w
dwóch egzemplarzach oraz na informatycznym nośniku danych.>

2. Dane i dokumenty, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-3 oraz ust. 3 pkt 1 i 2, mogą być
przedstawione w języku angielskim; dane i dokumenty wymienione w art. 8 ust. 2 pkt 4-6
oraz ust. 3 pkt 3-5 podmiot odpowiedzialny przedstawia w języku polskim.

3. Prezes Urzędu może w uzasadnionych przypadkach wymagać od podmiotu
odpowiedzialnego próbki produktu biobójczego i jego składników.

Art. 22.

1. Produkt biobójczy oraz produkt biobójczy niskiego ryzyka, wprowadzone do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają wpisowi do Rejestru Produktów
Biobójczych.

2. Rejestr Produktów Biobójczych prowadzi Prezes Urzędu.

[3. Rejestr Produktów Biobójczych jest prowadzony w formie elektronicznych nośników
informacji i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.]

<3. Rejestr Produktów Biobójczych jest prowadzony w formie elektronicznej i
zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.>

4. Rejestr Produktów Biobójczych składa się z trzech części:

1) części I - zawierającej wykaz produktów biobójczych, na które wydano pozwolenia
albo pozwolenia tymczasowe;

2) części II - zawierającej wykaz produktów biobójczych niskiego ryzyka, na które
wydano wpis do rejestru;

3) części III - zawierającej wykaz produktów biobójczych, na które wydano pozwolenie
na obrót, o którym mowa w art. 54.

5. Rejestr Produktów Biobójczych obejmuje dane, o których mowa w art. 15 ust. 1.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ (Dz. U. Nr
124, poz. 1151, z późn. zm.)

Art. 26.

1. [Dokumenty związane z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia mogą być
sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli będą w sposób należyty
utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.] <Dokumenty związane z
zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia mogą być sporządzane na
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informatycznych nośnikach danych, jeżeli będą w sposób należyty utworzone,
utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.> Usługi związane z zabezpieczeniem tych
dokumentów mogą być wykonywane przez zakład ubezpieczeń lub spółkę utworzoną
przez zakład ubezpieczeń lub przez inne podmioty.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym
przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów, o których mowa w ust. 1,
uwzględniając konieczność odpowiedniego zabezpieczenia danych.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2003 r. O WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ
(Dz. U. Nr 165, poz. 1590, z późn. zm.)

Art. 4.

1. Każdą przesyłkę produktów lub przesyłkę zwierząt wprowadzaną z państw trzecich
poddaje się weterynaryjnej kontroli granicznej.

2. Przesyłki produktów lub przesyłki zwierząt wprowadza się z państw trzecich przez
graniczny posterunek kontroli, z uwzględnieniem przepisów prawa celnego oraz
przepisów odrębnych.

[3. Osoba odpowiedzialna za przesyłkę, z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia
roboczego, informuje, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników
informacji, urzędowego lekarza weterynarii w granicznym posterunku kontroli przejścia
granicznego, przez które przesyłka zwierząt lub przesyłka produktów ma zostać
wprowadzona, o przewidywanym czasie przywozu, rodzaju i ilości przywożonej przesyłki
produktów lub przesyłki zwierząt.]

<3. Osoba odpowiedzialna za przesyłkę, z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia
roboczego, informuje, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, urzędowego lekarza weterynarii w granicznym posterunku kontroli
przejścia granicznego, przez które przesyłka zwierząt lub przesyłka produktów ma
zostać wprowadzona, o przewidywanym czasie przywozu, rodzaju i ilości
przywożonej przesyłki produktów lub przesyłki zwierząt.>

Art. 11.

1. Przewóz przesyłek produktów jest dopuszczalny, jeżeli:

1) przesyłka pochodzi z państwa trzeciego, z którego nie jest zabronione wprowadzanie
produktów na terytorium Unii Europejskiej;

2) na ten przewóz zostało wydane pozwolenie urzędowego lekarza weterynarii w
granicznym posterunku kontroli właściwego ze względu na pierwsze miejsce
wprowadzenia przesyłki na terytorium Unii Europejskiej;

3) osoba odpowiedzialna za przesyłkę, przed dokonaniem przewozu, zobowiązała się
do odebrania przesyłki w razie jej odrzucenia lub do wyrażenia zgody na jej
zniszczenie.
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2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli przeładunek przesyłek produktów
przemieszczanych z jednego statku powietrznego do innego statku powietrznego lub z
jednego statku morskiego na inny statek morski, w tym samym porcie lotniczym lub w
tym samym porcie morskim, jest dokonywany wyłącznie w celach przeładunkowych, bez
dalszego postoju, w limicie czasowym określonym przez Komisję Europejską.

3. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się, jeżeli:

1) przesyłce towarzyszą świadectwa weterynaryjne lub inne dokumenty, a w razie
potrzeby poświadczone tłumaczenie tych świadectw lub dokumentów;

2) przesyłka została poddana kontroli dokumentów i kontroli tożsamości w granicznym
posterunku kontroli właściwym ze względu na miejsce przedstawiania przesyłki do
weterynaryjnej kontroli granicznej.

4. Pozwolenie wydaje się, w drodze decyzji, na pisemny wniosek osoby odpowiedzialnej za
przesyłkę, w terminie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku.

5. W razie transportu przesyłki produktów drogą morską lub powietrzną, jeżeli przesyłka:

1) nie jest wyładowywana - kontrola dokumentów może zostać ograniczona do
sprawdzenia manifestu pokładowego, z zastrzeżeniem art. 37;

2) jest przeładowywana z jednego statku powietrznego do innego statku powietrznego
lub z jednego statku morskiego na inny statek morski, w tym samym porcie
lotniczym lub w tym samym porcie morskim - kontrola tożsamości i kontrola
dokumentów może zostać pominięta.

6. Jeżeli przesyłka produktów może stwarzać zagrożenie dla zdrowia publicznego lub
zdrowia zwierząt albo w przypadku podejrzenia nieprawidłowości, przeprowadza się
dodatkowo kontrolę fizyczną.

7. W razie przewozu przesyłki produktów transportem drogowym, kolejowym lub w
żegludze śródlądowej przesyłka powinna:

1) zostać wysłana pod dozorem celnym, zgodnie z procedurą T1, określoną w
przepisach odrębnych, do miejsca opuszczenia terytorium Unii Europejskiej wraz z
towarzyszącym jej oryginałem świadectwa weterynaryjnego lub innymi
dokumentami oraz weterynaryjnym świadectwem przekroczenia granicy, w którym
jest wskazany graniczny posterunek kontroli, przez który przesyłka opuszcza
terytorium Unii Europejskiej;

2) być transportowana, w pojazdach lub kontenerach zaplombowanych przez
urzędowego lekarza weterynarii, bez wyładowania, oddzielania lub poddawania
jakimkolwiek innym czynnościom, po opuszczeniu granicznego posterunku kontroli,
przez który została wprowadzona;

3) opuścić terytorium Unii Europejskiej przez graniczny posterunek kontroli, nie
później niż w terminie 30 dni od dnia opuszczenia granicznego posterunku kontroli,
przez który została wprowadzona, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

8. Graniczny lekarz weterynarii, który udzielił pozwolenia, o którym mowa w ust. 3,
informuje urzędowego lekarza weterynarii w granicznym posterunku kontroli, przez
który przesyłka ma opuścić terytorium Unii Europejskiej, o przewożonej przesyłce
produktów, za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany informacji ANIMO.

[9. Graniczny lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce, przez które przesyłka
produktów opuszcza terytorium Unii Europejskiej, potwierdza w weterynaryjnym
świadectwie przekroczenia granicy, że przesyłka ta opuściła terytorium Unii
Europejskiej, oraz przesyła faksem lub za pomocą elektronicznego nośnika informacji,
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lub w inny sposób, kopię tego świadectwa do urzędowego lekarza weterynarii w
granicznym posterunku kontroli, przez który przesyłka została wprowadzona na
terytorium Unii Europejskiej.]

<9. Graniczny lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce, przez które
przesyłka produktów opuszcza terytorium Unii Europejskiej, potwierdza w
weterynaryjnym świadectwie przekroczenia granicy, że przesyłka ta opuściła
terytorium Unii Europejskiej, oraz przesyła faksem lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, lub w inny sposób, kopię tego świadectwa do
urzędowego lekarza weterynarii w granicznym posterunku kontroli, przez który
przesyłka została wprowadzona na terytorium Unii Europejskiej.>

10. Jeżeli graniczny lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce, przez które
przesyłka produktów została wprowadzona, nie otrzyma informacji o opuszczeniu przez
tę przesyłkę terytorium Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia tej
przesyłki, to informuje o tym niezwłocznie właściwe organy celne.

11. Szczegółowy sposób wymiany informacji pomiędzy wejściowym i wyjściowym
granicznym posterunkiem kontroli określają przepisy Unii Europejskiej.

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z
późn. zm.)

Art. 17.

1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym
dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej
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opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w
miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14) dożywianie dzieci;

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu;

16a)  pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego;

[17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;]

<17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu
wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego;>

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie
środków na wynagrodzenia pracowników.

2. Do zadań własnych gminy należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z
rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

5)  współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy
oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Art. 19.

Do zadań własnych powiatu należy:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i
rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie
gminami;

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz
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wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka
albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym
rodzinom zastępczym;

4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i
młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także
tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;

5)  pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w
całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych,
również na terenie innego powiatu;

6)  przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe
ośrodki wychowawcze;

7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się
do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe
ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

9) (uchylony);

10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

11) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i
kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

15) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu powiatu;

16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym
tworzenie i realizacja programów osłonowych;

[17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;]
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<17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu
wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego;>

18) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;

19) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym
zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Art. 21.

Do zadań samorządu województwa należy:

1) opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki
społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w
szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami
pozarządowymi - po konsultacji z powiatami;

2) organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie publicznych szkół służb społecznych
oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej;

3) rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów
pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz
ograniczania tego zjawiska;

4) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej;

5) organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej;

6) prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w całodobowych placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa;

[7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;]

<7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu
wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego;>

8) sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywanie go
wojewodzie do dnia 1 marca każdego roku;

9) utworzenie i utrzymanie regionalnego ośrodka polityki społecznej, w tym
zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Art. 22.

Do zadań wojewody należy:

1) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2) stwierdzenie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji;

3) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów
pomocy społecznej oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek
zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
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lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o
działalności gospodarczej;

3a) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie
całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych;

4) prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w
podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności
gospodarczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-
opiekuńczych;

5) koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w
szczególności w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania;

6) wyznaczanie, w uzgodnieniu ze starostami powiatów prowadzących ośrodki
adopcyjno-opiekuńcze, ośrodka prowadzącego bank danych o dzieciach
oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia
dziecka;

7) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom
niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych;

8) nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w
tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz
nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego określił standardy, w tym standardy opieki i wychowania, a także nad
zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej z wymaganymi kwalifikacjami;

8a) nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i
ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn.
zm.);

9) kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez podmioty
niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i
samorządowej;

9a) kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez domy
pomocy społecznej prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu
terytorialnego przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4;

10) kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na
podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług
socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób;

11) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, z uwzględnieniem bilansu potrzeb
sporządzonego przez samorząd województwa;

[12) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do
spraw zabezpieczenia społecznego, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem
systemu informatycznego;]
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<12) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi
właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, również w formie
dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;>

13) realizacja zadań określanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwie oraz
współfinansowanie i sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem;

4) finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1; do wyboru programów stosuje się
odpowiednio art. 25, 26, 28-35.

Art. 23.

1. Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy:

1) tworzenie koncepcji i określanie kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej;

2) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz w obszarze pomocy społecznej;

3) monitorowanie standardów, o których mowa w art. 22 pkt 8;

4) analiza skuteczności pomocy społecznej;

5) inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania, a także szkolenie kadr;

6) nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy społecznej i
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

7) opracowywanie i finansowanie programów osłonowych;

7a)  finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1;

8) zatwierdzanie w drodze decyzji administracyjnej programów szkolenia rodzin
zastępczych;

9) określanie zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu
informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w
województwach, przekazywanie środków na współfinansowanie oraz sprawowanie
nadzoru nad funkcjonowaniem tego systemu;

10) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

1a.  Do wyboru programów, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, stosuje się odpowiednio art. 25,
26, 28-33 i art. 35.

1b.  Minister może dokonywać kontroli i oceny realizacji programów, które wspiera
finansowo.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:

1) sposób funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, standardy dla
poszczególnych rodzajów usług, kwalifikacje osób wykonujących te usługi oraz
termin dostosowania do wymaganych standardów, uwzględniając zakres usług,
miejsce i sposób ich realizacji oraz konieczność zapewnienia respektowania praw
osób korzystających z usług;
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2) standardy działalności zawodowej w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej, uwzględniając aspekty etyczne tej działalności i konieczność
zapewnienia wysokiej jakości działań;

3) tryb kierowania i przyjmowania do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
prowadzonych w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,
warunki i tryb ustalania i pobierania odpłatności, jak również warunki całkowitego
lub częściowego zwalniania z odpłatności za pobyt w tych jednostkach i korzystanie
z ich usług, uwzględniając sytuację materialną kierowanych osób.

3.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:

1) opis systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 17, art. 19
pkt 17, art. 21 pkt 7 i art. 22 pkt 12, stosowanych w jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej, zawierający strukturę systemu, wymaganą minimalną
funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury
systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych
oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2
pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565),

2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju
systemu,

3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem
systemu

- mając na uwadze zapewnienie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która umożliwi
ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi
wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na
podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.

4. W przypadku gdy realizacja zadań określonych w ustawie jest związana z
przekazywaniem informacji za pomocą systemu teleinformatycznego, minister właściwy
do spraw zabezpieczenia społecznego nieodpłatnie udostępni podmiotom obowiązanym
do przekazywania informacji na podstawie niniejszej ustawy oprogramowanie, które jest
zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.

4a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może utworzyć rejestr
centralny obejmujący dane dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a
także dane dotyczące osób i rodzin, którym udzielono świadczeń pomocy społecznej,
oraz form udzielonej pomocy społecznej, gromadzone przez jednostki organizacyjne
pomocy społecznej na podstawie przepisów ustawy, oraz może przetwarzać te dane na
zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Jednostki
organizacyjne pomocy społecznej przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując
oprogramowanie, o którym w mowa w ust. 4.

[5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, realizując zadania określone w
ustawie związane z przekazywaniem informacji w wersji elektronicznej z zastosowaniem
systemu elektronicznego, uwzględnia zasadę równego traktowania wszystkich
powszechnie użytkowanych w kraju systemów operacyjnych oraz uwzględnia potrzebę
umożliwienia wszystkim podmiotom obowiązanym do przechowywania informacji w
wersji elektronicznej, stosowania oprogramowania dostosowanego do używanych
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systemów informatycznych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów
licencyjnych.]

<5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, realizując zadania
określone w ustawie związane z przekazywaniem informacji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, uwzględnia zasadę równego traktowania wszystkich
powszechnie użytkowanych w kraju systemów operacyjnych oraz uwzględnia
potrzebę umożliwienia wszystkim podmiotom obowiązanym do przechowywania
informacji w formie dokumentu elektronicznego, stosowania oprogramowania
dostosowanego do używanych systemów informatycznych bez konieczności
ponoszenia dodatkowych kosztów licencyjnych.>

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI
ZWIERZĄT (Dz. U. Nr 91, poz. 872, z późn. zm.)

Art. 24.

[1. Podmiot przetrzymujący zwierzęta na wystawach, pokazach lub konkursach jest
obowiązany do prowadzenia ewidencji zwierząt przywiezionych do tych miejsc, w formie
papierowej lub elektronicznej.]

<1. Podmiot przetrzymujący zwierzęta na wystawach, pokazach lub konkursach jest
obowiązany do prowadzenia ewidencji zwierząt przywiezionych do tych miejsc, w
formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.>

2. Posiadacz zwierząt, które mają być przewiezione na wystawę, pokaz lub konkurs albo do
miejsca gromadzenia zwierząt:

1) przekazuje podmiotowi prowadzącemu te miejsca:

a) opatrzony podpisem wykaz przewożonych zwierząt zawierający ich numery
identyfikacyjne,

b) świadectwa zdrowia tych zwierząt, jeżeli wymóg posiadania takich świadectw
jest określony w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt;

2) udostępnia do wglądu podmiotowi prowadzącemu te miejsca paszporty zwierząt - w
przypadku bydła i koniowatych.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, zakres danych w niej umieszczanych, a
także wzór tej ewidencji prowadzonej w formie papierowej, mając na względzie potrzebę
zapewnienia kontroli przemieszczania zwierząt, ochronę zdrowia ludzi oraz zwierząt, a
także obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

Art. 32.

1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej, Agencja oraz podmioty, o których mowa w art. 5, są
obowiązane do współpracy w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
Systemu.
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2. Agencja zapewnia w zakresie nadzoru, o którym mowa w art. 29, oraz współpracy, o
której mowa w ust. 1, organom Inspekcji Weterynaryjnej lub osobom upoważnionym
przez te organy:

1) dostęp do danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych
przez:

a)  umożliwienie wglądu do tego rejestru, w tym również za pomocą sieci Internet,

[b) udostępnienie elektronicznych nośników informacji,]

<b) udostępnienie informatycznych nośników danych,>
c) umożliwienie sporządzania wydruków tych danych;

2) dostęp do innych danych Systemu przez:

a) umożliwienie wglądu do dokumentów,

b) przekazywanie na żądanie pisemnych lub ustnych informacji objętych tym
Systemem,

c) umożliwienie sporządzania odpisów, wyciągów, kopii lub fotokopii
dokumentów;

3) możliwość:
a) wprowadzania do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych informacji o

statusie epizootycznym siedzib stad,

b) dokonywania korekt i uzupełnień danych zawartych w rejestrach, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, i w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi:
1) sposób wykonywania nadzoru, o którym mowa w art. 29,

2) warunki i sposób współpracy, o której mowa w ust. 1,

3) sposób wprowadzania do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych informacji
o statusie epizootycznym siedzib stad,

4) zakres i sposób dokonywania korekt i uzupełnień danych zawartych w rejestrach, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, i w rejestrze zwierząt gospodarskich
oznakowanych - mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
Systemu oraz ochronę zdrowia ludzi i zwierząt.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH
RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416)

Art. 19.

1. Marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji zatrudnienia prowadzi rejestr.
Rejestr jest jawny i może być prowadzony w formie elektronicznej.

2. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku
podmiotu zamierzającego prowadzić działalność określoną w art. 18 ust. 1-3
zawierającego następujące dane:
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1) oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia, adres zamieszkania lub
siedziby oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność, wraz z nazwą
gminy i województwa;

2) określenie rodzaju agencji zatrudnienia;

3) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;

4) numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli został nadany;

5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli został nadany, oraz nazwę i adres organu ewidencyjnego.

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, podmiot składa:

1) oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności agencji zatrudnienia

odpowiednio w zakresie:

a) pośrednictwa pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli
polskich,

c) doradztwa personalnego,

d) poradnictwa zawodowego,

e) pracy tymczasowej

- określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.";

2) kopię potwierdzenia dokonania opłaty, o której mowa w ust. 6.

4. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia oraz adres zamieszkania

lub siedziby;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i
nazwiska oraz pełnionej funkcji.

5. Wpisowi do rejestru podlegają dane, o których mowa w ust. 2, oraz data dokonania
wpisu, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby podmiotu.

6. Wpis do rejestru podlega jednorazowej opłacie na rachunek bankowy dysponenta
Funduszu Pracy, o którym mowa w art. 103 ust. 2, w wysokości 100 zł.

7. Marszałek województwa podmiotowi ubiegającemu się po raz pierwszy o wpis do rejestru
wydaje, na okres roku, certyfikat wstępny o dokonaniu wpisu do rejestru, zwany dalej
"certyfikatem wstępnym".

8. Marszałek województwa wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru, zwany dalej
"certyfikatem", podmiotowi posiadającemu certyfikat wstępny pod warunkiem:

1) wystąpienia z wnioskiem o wydanie certyfikatu w terminie nie późniejszym niż 7 dni
przed dniem upływu ważności certyfikatu wstępnego;

2) złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności agencji zatrudnienia w okresie
posiadania certyfikatu wstępnego;
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3) złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności zgodnie z warunkami
prowadzenia agencji zatrudnienia określonymi w ustawie.

9. W przypadku otrzymania informacji o zmianie danych, o której mowa w ust. 16,
marszałek województwa wydaje uwzględniający te zmiany certyfikat wstępny lub
certyfikat.

10. Certyfikat wstępny oraz certyfikat powinny zawierać następujące dane:

1) nazwę podmiotu;

2) adres siedziby podmiotu;

3) określenie rodzaju agencji zatrudnienia;

4) numer w rejestrze;

5) datę dokonania wpisu do rejestru.

11. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu podmiotu do rejestru w
przypadku niespełnienia przynajmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 18a
ust. 1.

12. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu podmiotu do rejestru, w
przypadku gdy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku:

1) zaszły przypadki, o których mowa w art. 68 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej;

2) podmiot wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w ust. 14 pkt 3-6.

13. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wydania certyfikatu, w przypadku
gdy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku:

1) podmiot posiadający certyfikat wstępny nie dopełnił warunku, o którym mowa w ust.
8 pkt 2;

2) podmiot posiadający certyfikat wstępny naruszył warunki prowadzenia działalności
agencji zatrudnienia określone w ustawie.

14. Marszałek województwa wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wpisany do rejestru w
przypadku:

1) pisemnego wniosku podmiotu;

2) postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji lub upadłości;

3) wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej;

4) niewykazania działalności w informacji o działalności agencji zatrudnienia, o której
mowa w ust. 17;

5) naruszenia przez podmiot warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia
określonych w ustawie;

6) złożenia przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i ust. 4, lub
przekazania informacji, o których mowa w ust. 16 i 17, niezgodnych ze stanem
faktycznym.

15. Podmiot wykreślony z rejestru jest obowiązany do zwrotu certyfikatu wstępnego lub
certyfikatu w okresie miesiąca od dnia otrzymania decyzji o wykreśleniu z rejestru.

16. Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o każdej
zmianie danych objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, a także o zaprzestaniu
działalności.
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17. Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa
informacji o działalności agencji zatrudnienia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego
roku, za rok poprzedni.

18. Informacja o działalności, o której mowa w ust. 17, powinna zawierać w szczególności
liczbę:

1) osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup
elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i
specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia;

2) pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego;

3) osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego;

4) pracodawców korzystających z pomocy poradnictwa zawodowego;

5) osób skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej.

[19. Marszałek województwa przekazuje w formie elektronicznej ministrowi właściwemu do
spraw pracy zbiorczą informację z województwa dotyczącą informacji, o których mowa w
ust. 17, w terminie do dnia 31 marca.]

<19. Marszałek województwa przekazuje w formie dokumentu elektronicznego
ministrowi właściwemu do spraw pracy zbiorczą informację z województwa
dotyczącą informacji, o których mowa w ust. 17, w terminie do dnia 31 marca.>

20. Minister właściwy do spraw pracy przetwarza dane o agencjach zatrudnienia przekazane
w formie elektronicznej przez marszałków województw.

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej.

22. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o
wpis do rejestru, wzór certyfikatu wstępnego i certyfikatu oraz zakres składanych
informacji o działalności agencji zatrudnienia, a także wzory formularzy składanych
informacji, mając na względzie tworzenie warunków do rozwoju agencji zatrudnienia.

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz.
U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416)

Art. 40.

1. Wniosek o wpis do ewidencji może być złożony w formie elektronicznej. Wniosek
składany w formie elektronicznej powinien zawierać dane w ustalonym formacie
elektronicznym, zawarte we wzorze urzędowym, o którym mowa w art. 43 pkt 1, oraz
powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym czasem,
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu
zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.

2. W sposób określony w ust. 1 może być wniesiony również wniosek, o którym mowa w
art. 44.
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3. Minister właściwy do spraw informatyzacji po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do
spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania dla systemu teleinformatycznego,

[2) warunki, jakim powinny odpowiadać elektroniczne nośniki informatyczne oraz
środki komunikacji elektronicznej, na których wnioski mogą być wnoszone,]

<2) warunki, jakim powinny odpowiadać informatyczne nośniki danych oraz
środki komunikacji elektronicznej, za pomocą których wnioski mogą być
wnoszone,>

3) tryb odtwarzania danych zawartych we wnioskach oraz sposób ich przechowywania i
zabezpieczania

- uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności danych zawartych we wniosku, a
także możliwości automatycznego przenoszenia ich do ewidencji.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. O REJESTRACJI I OCHRONIE NAZW I OZNACZEŃ
PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ORAZ O PRODUKTACH
TRADYCYJNYCH (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68)

Art. 9.

Wniosek o rejestrację:
1) sporządza się w języku polskim, pismem drukowanym w czarnym kolorze;

[2) składa się w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz na elektronicznym
nośniku informacji.]

<2) składa się w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz na
informatycznym nośniku danych.>

Art. 50.

1. Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych zawiera:

1) nazwę oraz siedzibę i adres albo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres
wnioskodawcy;

2) wskazanie adresu do korespondencji;

3) opis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego zawierający:

a) nazwę produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego,

b) rodzaj produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego,

c) charakterystykę produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju
spirytusowego,

d) surowce wykorzystywane do produkcji produktu rolnego, środka spożywczego
lub napoju spirytusowego,

e) podstawowe informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii produktu
rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego,

f) metodę produkcji.
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2. Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych jest składany do właściwego miejscowo
marszałka województwa.

[3. Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych jest składany w formie papierowej i na
elektronicznym nośniku informacji.]

<3. Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych jest składany w formie
papierowej oraz na informatycznym nośniku danych.>

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (Dz.
U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119)

Art. 13.

1. Oświadczenia woli w związku z dokonywaniem czynności dotyczących obrotu papierami
wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy oraz innych
czynności wykonywanych w ramach działalności podmiotów nadzorowanych w zakresie
regulowanym ustawą, mogą być składane w postaci elektronicznej, jeżeli strony w
umowie tak postanowiły.

[2. Dokumenty związane z czynnościami, o których mowa w ust. 1, mogą być sporządzane
na nośnikach elektronicznych, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone,
utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone.]

<2. Dokumenty związane z czynnościami, o których mowa w ust. 1, mogą być
sporządzane w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli dokumenty te będą w
sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i
zabezpieczone.>

3. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej, zawarte w dokumencie związanym z
czynnościami, o których mowa w ust. 2, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy,
gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia,
sposób tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania
dokumentów związanych z czynnościami, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem
zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony interesów inwestorów.

Art. 40.

1. Podmioty nadzorowane, o których mowa w art. 5 pkt 1-3 oraz pkt 12 i 13 ustawy o
nadzorze, są obowiązane do niezwłocznego przekazania Komisji - jeżeli jest właściwa ze
względu na udzielone temu podmiotowi zezwolenie na prowadzenie działalności
podlegającej nadzorowi, siedzibę podmiotu lub siedzibę jego oddziału - informacji o
każdym uzasadnionym podejrzeniu manipulacji, zawierającej, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) szczegółowe dane dotyczące podejrzanej transakcji, ze wskazaniem:

a) instrumentu finansowego będącego przedmiotem transakcji,

b) rodzaju transakcji i trybu jej zawarcia,

c) daty i miejsca transakcji,
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d) ceny i wolumenu transakcji,

e) rodzaju rynku i systemu notowań instrumentów finansowych, których dotyczy
transakcja,

f) opisu zlecenia dotyczącego instrumentów finansowych, których dotyczy
transakcja, w tym jego typu i wielkości,

g) osoby, która złożyła zlecenie lub zawarła transakcję, z określeniem w
szczególności, czy działała ona na rachunek własny czy na rzecz osoby trzeciej;

2) powody uzasadniające podejrzenie;

3) informacje pozwalające na identyfikację osób, na rachunek których zlecenie zostało
złożone lub transakcja zawarta, oraz innych osób mających związek z zawieraną
transakcją;

4) określenie związku podmiotu nadzorowanego z podejrzaną transakcją i osobami, o
których mowa w pkt 3, wynikającego z charakteru wykonywanych przez ten
podmiot czynności, w szczególności określonych w art. 69 ust. 2 pkt 2 lub 3;

5) inne informacje, które w ocenie podmiotu nadzorowanego, o którym mowa w art. 5
pkt 1-3, 12 lub 13 ustawy o nadzorze, mogą mieć istotne znaczenie dla weryfikacji
podejrzenia;

6) datę i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację.
2. W przypadku gdy wykonując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, podmiot nadzorowany

nie posiada wszystkich informacji, przekazuje te informacje, które są mu znane, co
najmniej ze wskazaniem powodu powzięcia podejrzenia manipulacji. Pozostałe
informacje, w posiadanie których podmiot nadzorowany wszedł później, podmiot ten
przekazuje niezwłocznie po ich uzyskaniu.

3. [Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być sporządzane i przekazywane przez
podmiot nadzorowany w inny sposób niż na piśmie, w szczególności na nośnikach
elektronicznych lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, z
zachowaniem poufności tych informacji.] <Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2,
mogą być sporządzane i przekazywane przez podmiot nadzorowany w inny sposób
niż na piśmie, w szczególności w formie elektronicznej lub przy użyciu środków
porozumiewania się na odległość, z zachowaniem poufności tych informacji.> W
takim przypadku podmiot nadzorowany, na żądanie Komisji, przedstawia dokument
potwierdzający na piśmie fakt przekazania informacji.

4. Po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisja niezwłocznie przekazuje
je właściwemu organowi nadzoru w innym państwie członkowskim, właściwemu dla
rynku regulowanego, z funkcjonowaniem którego informacja ta ma związek.

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa również na innych, niebędących
podmiotami nadzorowanymi, bankach krajowych i oddziałach instytucji kredytowych, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

6. Podmiot wykonujący obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zarówno o fakcie dokonania
notyfikacji jak i jej treści nie może informować podmiotów innych niż Komisja, w
szczególności osób, na których rachunek transakcje przeprowadzono, lub podmiotów
powiązanych z tymi osobami, z wyłączeniem przypadków, w których obowiązek
przekazania tych informacji wynika z przepisów innych ustaw.
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USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH
WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO
SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 184, poz. 1539,
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 235, poz. 1734)

Art. 6.

1. Oświadczenia woli w związku z dokonywaniem czynności dotyczących oferty publicznej
lub innych czynności dokonywanych w ramach działalności podmiotów w zakresie
regulowanym ustawą mogą być składane w postaci elektronicznej, jeżeli strony w
umowie tak postanowiły.

[2. Dokumenty związane z czynnościami, o których mowa w ust. 1, mogą być sporządzane
na nośnikach elektronicznych, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone,
utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone.]

<2. Dokumenty związane z czynnościami, o których mowa w ust. 1, mogą być
sporządzane w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli dokumenty te będą w
sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i
zabezpieczone.>

3. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej, zawarte w dokumencie, o którym
mowa w ust. 2, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna
została zastrzeżona pod rygorem nieważności.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,
zasady tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania
dokumentów, o których mowa w ust. 2, tak, aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu oraz
ochronę interesów inwestorów.

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM
(Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592)

Art. 22.

1. W zakresie swojej właściwości CBA może uzyskiwać informacje, w tym także niejawnie,
gromadzić je, sprawdzać i przetwarzać.

2. CBA w celu zapobieżenia lub wykrycia przestępstw, określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1,
oraz identyfikacji osób może przetwarzać informacje, w tym również dane osobowe ze
zbiorów prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez organy władzy
publicznej i państwowe jednostki organizacyjne, a w szczególności z Ewidencji
Działalności Gospodarczej, Krajowej Ewidencji Podatników, Krajowego Rejestru
Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego, Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji Ludności, Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej, Centralnego Rejestru
Ubezpieczonych i Centralnego Rejestru Płatników Składek, Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych. Administratorzy
danych gromadzonych w tych rejestrach są obowiązani do nieodpłatnego ich
udostępniania.
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[3. Dane ze zbiorów, o których mowa w ust. 2, przekazuje się w szczególności na nośniku
optycznym, magnetycznym lub w drodze teletransmisji.]

<3. Dane ze zbiorów, o których mowa w ust. 2, przekazuje się w szczególności na
informatycznym nośniku danych lub w drodze teletransmisji.>

4. W zakresie swojej właściwości CBA może zbierać także wszelkie niezbędne dane
osobowe, w tym również, jeżeli jest to uzasadnione charakterem realizowanych zadań,
dane wskazane w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25,
poz. 219 i Nr 33, poz. 285), a także korzystać z danych osobowych i innych informacji
uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez
uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe oraz przetwarzać je, w
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, bez wiedzy i zgody osoby, której te
dane dotyczą.

5. Administrator zbioru danych jest obowiązany udostępnić określone w upoważnieniu dane
osobowe, o których mowa w ust. 4, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego
przez Szefa CBA okazanego przez funkcjonariusza wraz z legitymacją służbową.

6. Dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się przez okres, w
którym są one niezbędne dla realizacji ustawowych zadań wykonywanych przez CBA.
Funkcjonariusze CBA dokonują weryfikacji tych danych nie rzadziej niż co 10 lat od
dnia uzyskania informacji, usuwając dane zbędne.

7. Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub
związkową oraz dane o stanie zdrowia, nałogach lub życiu seksualnym osób
podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, które nie
zostały skazane za te przestępstwa, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu
niezwłocznie po uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia.

8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym
mowa w ust. 5, zakres i tryb jego wydawania oraz zakres przedmiotowy upoważnienia
mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonania czynności przez
funkcjonariusza CBA.

9. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb
przekazywania CBA informacji przez organy, służby i instytucje państwowe, o których
mowa w ust. 2 i 4, z uwzględnieniem sposobu dokumentowania tych informacji oraz
podmiotów upoważnionych do ich przekazywania.

10. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby przetwarzania danych
osobowych, o których mowa w ust. 2 i 4, w zbiorach danych, rodzaje jednostek
organizacyjnych CBA uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz wzory
dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych, uwzględniając potrzebę
ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem.
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USTAWA z dnia 18 października 2006 r. O WYROBIE NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH
ORAZ O REJESTRACJI I OCHRONIE OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH NAPOJÓW
SPIRYTUSOWYCH (Dz. U. Nr 208, poz. 1539)

Art. 16.

1. Wniosek o wpis może dotyczyć tylko jednego oznaczenia geograficznego napoju
spirytusowego. Wniosek o wpis sporządza się w języku polskim pismem drukowanym w
czarnym kolorze.

[2. Wniosek o wpis składa się na piśmie w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz
na elektronicznym nośniku informacji.]

<2. Wniosek o wpis składa się na piśmie w formie papierowej w dwóch egzemplarzach
oraz na informatycznym nośniku danych.>

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. O ORGANIZACJI HODOWLI I ROZRODZIE
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH (Dz.U. Nr 133, poz. 921)

Art. 34.
1. Podmiot wykonujący usługi w zakresie sztucznego unasienniania:

1) zaopatruje się w nasienie wyłącznie u podmiotu posiadającego zezwolenie na
pozyskiwanie, konfekcjonowanie, przechowywanie i dostarczanie nasienia lub
przechowywanie i dostarczanie nasienia;

2) wykorzystuje nasienie od reproduktorów spełniających wymagania określone w art.
29 ust. 3 i 5 oraz art. 32 ust. 1;

3) wydaje zaświadczenie o wykonaniu zabiegu sztucznego unasienniania i prowadzi
dokumentację w tym zakresie;

4) przekazuje do systemu informatycznego, o którym mowa w art. 6 pkt 2 lit. a,
informacje o zabiegach sztucznego unasienniania wykonanych w stadach bydła ras
mlecznych objętych oceną wartości użytkowej.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jest przekazywana:
[1) podmiotowi prowadzącemu system informatyczny w formie elektronicznej, w

formacie przez niego określonym, niezwłocznie po wykonaniu zabiegu sztucznego
unasienniania;]

<1) podmiotowi prowadzącemu system informatyczny, w formie dokumentu
elektronicznego, niezwłocznie po wykonaniu zabiegu sztucznego
unasienniania;>

2) przez podmiot dostarczający nasienie, jeżeli zostało mu to zlecone przez podmiot
prowadzący sztuczne unasiennianie; przekazanie to może nastąpić nieodpłatnie.

3. Zabiegi sztucznego unasienniania w ramach wykonywania usług, o których mowa w ust.
1, wykonują lekarze weterynarii, a także inne osoby, które:

1) złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin kończący szkolenie z zakresu sztucznego
unasienniania danego gatunku zwierząt gospodarskich obejmujące:

a) zajęcia teoretyczne z zakresu:
– anatomii i fizjologii zwierząt,
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– regulacji prawnych dotyczących organizacji hodowli i rozrodu zwierząt
gospodarskich,

– selekcji i doboru zwierząt do kojarzeń,
– interpretacji informacji zawartych w dokumentach hodowlanych,

b) zajęcia praktyczne z zakresu:
– postępowania z nasieniem,
– wykonywania zabiegów sztucznego unasienniania;

2) uzyskały uprawnienia do ich wykonywania na terytorium innych państw
członkowskich Unii Europejskiej i posiadają zaświadczenie potwierdzające nabycie
tych uprawnień.

4. Szkolenie może być prowadzone przez podmiot, który uzyskał zgodę ministra
właściwego do spraw rolnictwa.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, na
wniosek podmiotu, zgodę na prowadzenie szkolenia, jeżeli podmiot zamierzający je
prowadzić przedstawi:

1) program szkolenia uwzględniający zakres, o którym mowa w ust. 3, oraz plan jego
realizacji;

2) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
3) tryb powoływania komisji egzaminacyjnej oraz kwalifikacje osób wchodzących w jej

skład;
4) sposób przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie;
5) zakres informacji zawartych w protokole, o którym mowa w ust. 8.

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, powołuje komisję egzaminacyjną w celu
przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie.

7. W skład komisji egzaminacyjnej mogą wchodzić osoby, które posiadają wykształcenie
wyższe uzyskane na kierunku:

1) zootechnika, weterynaria lub rolnictwo, lub
2) innym niż określony w pkt 1 oraz złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin

kończący szkolenie z zakresu sztucznego unasienniania danego gatunku zwierząt
gospodarskich.

8. Komisja egzaminacyjna niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu sporządza protokół
z jego przebiegu.

9. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, na podstawie protokołu zawierającego wyniki
przeprowadzonego egzaminu wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

10. Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji administracyjnej, zgodę, o
której mowa w ust. 5, jeżeli podmiot prowadzący szkolenie:

1) nie realizuje programu szkolenia;
2) nie wydaje zaświadczeń o ukończeniu szkolenia lub wydaje zaświadczenia

niezgodne z wzorem;
3) nie powołuje komisji egzaminacyjnej lub powołuje w jej skład osoby, które nie

posiadają wymaganych kwalifikacji;
4) nie spełnia warunku określonego w ust. 8.


