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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.

o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1278)

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI
PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.)

[Art. 1.
Ustawa określa zasady ewidencji podatników, płatników podatków, a także płatników składek
na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zasady i tryb nadawania numerów
identyfikacji podatkowej oraz zasady posługiwania się tymi numerami.

Art. 2.
1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości

prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi
ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej, zwane dalej "NIP".

2. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1,
jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały)
osób prawnych oraz płatnicy podatków; podmioty te również otrzymują NIP.

3. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych
ustaw, płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, zwane
dalej "płatnikami składek ubezpieczeniowych"; podmioty te również otrzymują NIP.

Uwaga: brzmienie ust. 4 wprowadzone ustawą z dn. 9.06.2011 o
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 2011/134.780)
z dniem 1.01.2012 r.

4. Obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają podatnicy, którzy
uzyskali numer identyfikacyjny na podstawie art. 132 ust. 5 oraz art. 134a ust. 4 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Art. 3.
1. Ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych

dokonują naczelnicy urzędów skarbowych.
1a. Postępowanie w sprawie nadania NIP jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), z tym że
w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji o nadaniu NIP nie stosuje się art. 249 i
art. 338.
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1b. W przypadku umorzenia, na podstawie art. 338 § 1 Ordynacji podatkowej, postępowania
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu NIP, postępowanie to wznawia się
z urzędu.

2. Nadanie NIP następuje w drodze decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego.
2a. W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą decyzję, o

której mowa w ust. 2, wydaje się w terminie 3 dni roboczych. Decyzja zawiera numer
PESEL, o ile osoba fizyczna taki posiada.

3. NIP nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne
cechy podatnika, płatnika podatku albo płatnika składek ubezpieczeniowych.]

<Art. 1.
Ustawa określa:

1) zasady ewidencji:
a) podatników,
b) płatników podatków,
c) płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia

zdrowotne, zwanych dalej „płatnikami składek ubezpieczeniowych”;
2) zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej, zwanego dalej

„NIP”;
3) zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym.

Art. 2.
1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości

prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają
obowiązkowi ewidencyjnemu.

2. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w
ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy
podatków.

3. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie
odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

4. Obowiązkowi ewidencyjnemu nie podlegają podatnicy, którzy uzyskali numer
identyfikacyjny na podstawie art. 132 ust. 5 oraz art. 134a ust. 4 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Art. 3.
1. Identyfikatorem podatkowym jest:

1) numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi
objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub
niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi
ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

2. NIP nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego
pewne cechy podatnika, płatnika podatku albo płatnika składek
ubezpieczeniowych.>
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<Art. 3a.
W przypadku gdy z odrębnych przepisów wynika obowiązek podawania NIP,
obowiązek ten dotyczy wyłącznie podmiotów, które są obowiązane posiadać NIP na
podstawie przepisów niniejszej ustawy.>

Art. 4.
[W sprawach określonych w art. 3 właściwymi naczelnikami urzędów skarbowych są:]
<W sprawach określonych w art. 5 ust. 1, art. 8b i art. 8c oraz art. 9 ust. 1 właściwymi
naczelnikami urzędów skarbowych są:>

1) dla podatników podatku od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od
tego podatku - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku od
towarów i usług;

2) dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, korzystających ze
zwolnienia od podatku od towarów i usług - naczelnik urzędu skarbowego właściwy
ze względu na siedzibę jednostki lub miejsce wykonywania działalności;

3) dla pozostałych podatników:
a) będących podatnikami podatku dochodowego - naczelnik urzędu skarbowego

właściwy w sprawach tego podatku,
b) niebędących podatnikami podatku dochodowego - naczelnik urzędu skarbowego

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a jeżeli
podatnik nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce - naczelnik
Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście;

4) dla płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych, niebędących
jednocześnie podatnikami, o których mowa w pkt 1-3 - naczelnik urzędu skarbowego
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika; w pozostałych
przypadkach właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest naczelnik Drugiego
Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

Art. 5.
[1. Podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia

identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę
opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje
prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców,
datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres
miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i
numer dowodu tożsamości oraz numer ewidencyjny PESEL.]

<1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia
identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na
podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się
jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika
podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności
gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.
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2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona
rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub
obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt
stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL w
przypadku osób fizycznych objętych tym rejestrem.>

<2a. Zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi
objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.>

3. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w
szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres
siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer
nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania
dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według
obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto:

1) w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych
jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące
jednostki macierzystej;

[2) w przypadku spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych oraz
komandytowo-akcyjnych - dane dotyczące wspólników, w tym również NIP nadany
poszczególnym wspólnikom;]

<2) w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów
podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych
dla spółek osobowych – dane dotyczące wspólników, w tym również
identyfikator podatkowy poszczególnych wspólników;>

3) w przypadku podatkowych grup kapitałowych - dane dotyczące spółek wchodzących
w skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom.

[4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników wykonujących działalność gospodarczą zawiera
również informacje dotyczące tej działalności.]

<4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi
wykonujących działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2,
nazwę (firmę), adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, numer identyfikacyjny
REGON, organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca
przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej
działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.>

4a. W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika lub
kuratora sądowego do zgłoszenia dołącza się uwierzytelnioną lub poświadczoną
urzędowo kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu. W przypadku udzielenia
pełnomocnictwa wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do zgłoszenia
dołącza się oryginał pełnomocnictwa.

Uwaga: brzmienie ust.4a wprowadzone ustawą z dn. 13.05.2011 o
zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz
innych ustaw (Dz. U. 2011/131.764)  z dniem 1.01.2012 r.

4a. W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika lub
kuratora sądowego do zgłoszenia dołącza się uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo
kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa
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wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do zgłoszenia dołącza się oryginał
pełnomocnictwa. Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mają
zastosowanie odpowiednio do pełnomocnictwa udzielonego przez przedsiębiorcę
wpisanego do ewidencji, o której mowa w rozdziale 3 tej ustawy.

4b. (uchylony).
[5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, biorąc pod uwagę kompletność

przekazywanych danych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy zgłoszeń
identyfikacyjnych, z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami.]

<5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzory zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych, z
wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę
kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników.>

5a. Do osób fizycznych składających wniosek o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej stosuje się zgłoszenie według wzoru określonego na podstawie przepisów o
działalności gospodarczej, uwzględniającego zakres danych objętych zgłoszeniem
identyfikacyjnym określonym na podstawie ust. 5.

6. Przepisy ust. 1-4 oraz ust. 4a stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz
płatników składek ubezpieczeniowych.

Art. 6.
[1. Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego są obowiązani dokonać

zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej
opodatkowaniu jednym z tych podatków. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się
niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) oraz
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 3, poz. 11).]

<1. Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego są obowiązani
dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności
podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków, z tym że osoby fizyczne są
obowiązane dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego tylko w przypadku dokonywania
zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 i Nr 120, poz. 690).
Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się niezależnie od zgłoszenia
rejestracyjnego.>

<1a. Podatnicy, z wyłączeniem osób fizycznych objętych rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług, oraz płatnicy podatków podlegający
obowiązkowi ewidencyjnemu są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego
nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji,
zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty
podatku lub zaliczki na podatek.>
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[2. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązani są dokonać zgłoszenia
identyfikacyjnego nie później niż w terminie złożenia pierwszej, od dnia wejścia w życie
ustawy, deklaracji dotyczącej zaliczki na ten podatek.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy na mocy odrębnych
przepisów są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji na podatek dochodowy od osób
prawnych.

4. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami podatku
dochodowego od osób prawnych, które:

1) zatrudniają pracowników - dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w
terminie złożenia pierwszej, od dnia wejścia w życie ustawy, deklaracji dotyczącej
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

2) nie zatrudniają pracowników - dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie
miesiąca od dnia dokonania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej lub we
właściwym rejestrze.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 4 pkt 2, wpisani do ewidencji działalności gospodarczej
lub właściwego rejestru przed dniem wejścia w życie ustawy, składają zgłoszenie
identyfikacyjne w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

6. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy samodzielnie obliczają
zaliczki na ten podatek lub samodzielnie opłacają go w formach zryczałtowanych,
dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie złożenia pierwszej, od
dnia wejścia w życie ustawy, deklaracji dotyczącej tej zaliczki albo dokonania wpłaty
zryczałtowanego podatku.

7. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych niewymienieni w ust. 6 dokonują
zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż wraz ze złożeniem pierwszego, od dnia
wejścia w życie ustawy, zeznania rocznego, w terminie przewidzianym do jego złożenia, z
zastrzeżeniem art. 8.

8. Podatnicy będący wyłącznie podatnikami podatków stanowiących dochody budżetów
gmin dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie:

1) złożenia pierwszej deklaracji na podatek rolny, leśny lub od nieruchomości,
2) dokonania pierwszej wpłaty podatków wymienionych w pkt 1

- od dnia wejścia w życie ustawy.
9. Płatnicy podatków, niepodlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy,

dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie przekazania do organu
podatkowego pierwszej deklaracji podatkowej, do której składania obowiązani są
płatnicy podatków.]

10. Płatnicy składek ubezpieczeniowych, niepodlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako
podatnicy ani jako płatnicy podatków, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później
niż w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach dotyczących terminów
zgłaszania do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

[Art. 7.
W przypadku gdy z przepisów art. 6 ust. 1-7, 9 i 10 wynikają różne terminy dokonania
zgłoszenia identyfikacyjnego, podatnik, płatnik podatku oraz płatnik składek
ubezpieczeniowych dokonuje zgłoszenia jeden raz, w terminie najwcześniejszym.]
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<Art. 7.
W przypadku gdy z przepisów prawa podatkowego wynikają różne terminy dokonania
czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje
się jeden raz, w terminie najwcześniejszym.>

[Art. 8.
1. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którym płatnik na podstawie

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
1) pobiera zaliczki miesięczne, dokonując zmniejszenia kwot pobieranych zaliczek, lub
2) dokonuje rocznego rozliczenia podatku, a nie dokonywał zmniejszenia kwot zaliczek,

lub
3) pobiera zaliczkę wyłącznie od dochodu z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia

- dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego za pośrednictwem tego płatnika.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do podatników, którzy uprzednio dokonali zgłoszenia

identyfikacyjnego.
3. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są do zaopatrzenia się w formularze

zgłoszeń w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na ich siedzibę.
4. Płatnik dostarcza podatnikowi formularz zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie 7 dni od

dnia potrącenia pierwszej zaliczki na podatek dochodowy lub od dnia złożenia
oświadczenia w sprawie rozliczenia rocznego.

5. Podatnik składa płatnikowi zgłoszenie identyfikacyjne w terminie 14 dni od dnia
otrzymania formularza zgłoszenia.

6. Płatnik obowiązany jest przekazać, w tym za pośrednictwem placówki pocztowej
operatora publicznego, zgłoszenie identyfikacyjne naczelnikowi urzędu skarbowego
właściwemu dla podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia formularza zgłoszenia
przez podatnika.]

<Art. 8a.
Nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej
Ewidencji Podatników, zwanego dalej „CRP KEP”, po dokonaniu zgłoszenia
identyfikacyjnego.

Art. 8b.
1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP. W przypadku

osób fizycznych objętych rejestrem PESEL potwierdzenie nadania NIP zawiera
również numer PESEL.

2. Potwierdzenie nadania NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika
urzędu skarbowego.

3. W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą
potwierdzenie nadania NIP wydaje się nie później niż następnego dnia roboczego po
dniu wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia
identyfikacyjnego.
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Art. 8c.
1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania NIP w

przypadku:
1) braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia podmiotu;
2) stwierdzenia, że dokonane zgłoszenie identyfikacyjne nie spełnia wymogów

określonych dla tego zgłoszenia;
3) gdy podmiotowi został nadany NIP;
4) wystąpienia o nadanie NIP przez podatnika, o którym mowa w art. 5 ust. 2a.

2. Naczelnik urzędu skarbowego unieważnia z urzędu, w drodze decyzji, NIP nadany
podmiotowi, w przypadku:

1) wielokrotnego nadania NIP, biorąc pod uwagę interes prawny i gospodarczy
podmiotu;

2) nadania NIP na podstawie fałszywych lub fikcyjnych danych.
3. Nie można posługiwać się unieważnionym NIP, a unieważniony NIP nie może zostać

ponownie nadany.
Art. 8d.

W zakresie nieuregulowanym w art. 8b i art. 8c do postępowań w sprawie odmowy
nadania NIP i unieważnienia z urzędu nadanego NIP stosuje się odpowiednio przepisy
działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr
8, poz. 60, z późn. zm.). W zakresie wydawania potwierdzeń nadania NIP oraz
zaświadczeń i informacji o nadanym NIP stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIa
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.>

Art. 9.
[1. Podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem

identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika
urzędu skarbowego określonego w art. 4, z zastrzeżeniem ust. 1c:

1) wymienieni w art. 6 ust. 1 - nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym
nastąpiła zmiana danych;

2) wymienieni w art. 6 ust. 2-7 - nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym
nastąpiła zmiana danych, z zastrzeżeniem ust. 1a;

3) wymienieni w art. 6 ust. 8 - wraz ze złożeniem pierwszej w roku podatkowym
deklaracji podatkowej lub w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym
wpłaty podatku.]

<1. Podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, mają obowiązek aktualizowania
danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia
aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni
od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.>

[1a. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, dla których płatnikiem jest organ
emerytalny lub rentowy, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem
tego płatnika. Płatnik jest obowiązany przekazać zgłoszenie naczelnikowi urzędu
skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia przez podatnika
tego zgłoszenia.
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1b. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący działalności
gospodarczej, dla których obowiązek aktualizowania danych wynika z faktu otrzymania
dowodu osobistego, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem
organu wydającego dowód osobisty. Organ ten obowiązany jest do poinformowania
podatnika o obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego oraz do przekazania
zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni
od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.

1c. Przedsiębiorcy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem
identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika
urzędu skarbowego określonego w art. 4, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w
którym nastąpiła zmiana danych.]

<1d. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego
osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej
lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za
dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu
miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z
obowiązkiem podatkowym. Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu
miejsca zamieszkania według wzoru określonego na podstawie art. 5 ust. 5.>

2. Obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego przez podatników, o których mowa w
art. 6 ust. 1, występuje również w przypadku, gdy podatnikom tym, w wyniku utraty
prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług lub rezygnacji z tego prawa,
zmieniła się właściwość naczelnika urzędu skarbowego; w tym przypadku zgłoszenia
aktualizacyjnego dokonuje się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach
podatku od towarów i usług, wraz ze zgłoszeniem rejestracyjnym, o którym mowa w art.
96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących podatkowych grup kapitałowych
dokonuje wskazana w umowie spółka reprezentująca grupę. Obowiązek ten jest
niezależny od obowiązku aktualizacji danych, który ciąży na każdej ze spółek
wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.

[4. Płatnicy podatków, niepodlegający obowiązkowi aktualizacji danych ewidencyjnych jako
podatnicy, dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego nie później niż w - następującym
bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia powodującego obowiązek aktualizacji - terminie
przekazania do organu podatkowego pierwszej deklaracji podatkowej, do składania
której obowiązani są płatnicy podatków.

5. Do płatników składek ubezpieczeniowych stosuje się odpowiednio tryb aktualizacji
danych określony w ust. 1 pkt 1.]

6. Do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się odpowiednio:
1) przepisy art. 5 ust. 4a;
[2) wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych ustalone na podstawie art. 5 ust. 5

albo wnioski określone na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.]
<2) wzory formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych określone w rozporządzeniu

wydanym na podstawie art. 5 ust. 5 albo wnioski określone na podstawie
przepisów o działalności gospodarczej.>
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[Art. 10.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb

składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych przez podatników, o
których mowa w art. 6 ust. 8.

2. (uchylony).]

Rozdział 3
[Zasady posługiwania się numerami identyfikacji podatkowej]
<Zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym>

Art. 11.
[1. Podatnicy podają NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem

zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których
poboru obowiązane są organy podatkowe lub celne.

2. W sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności
budżetowych podatnicy mają obowiązek podawać NIP na żądanie:

1) organów administracji rządowej i samorządowej;
2) organów kontroli skarbowej;
3) przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli;
4) banków;
5) stron czynności cywilnoprawnych;
6) płatników oraz inkasentów podatków i niepodatkowych należności budżetowych.

3. Płatnicy i inkasenci, o których mowa w ust. 2 pkt 6, obowiązani są żądać od podatników
podania NIP i przekazywać go organom podatkowym.]

<1. Podatnicy są obowiązani podawać identyfikator podatkowy na dokumentach
związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych
należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub
celne.

2. W sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności
budżetowych podatnicy mają obowiązek podawać identyfikator podatkowy na
żądanie:

1) organów administracji rządowej i samorządowej;
2) organów kontroli skarbowej;
3) przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli;
4) banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
5) stron czynności cywilnoprawnych;
6) płatników oraz inkasentów podatków i niepodatkowych należności

budżetowych.
3. Płatnicy i inkasenci, o których mowa w ust. 2 pkt 6, są obowiązani żądać od

podatników podania identyfikatora podatkowego i podawać go organom
podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań
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podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są
obowiązane organy podatkowe lub celne.>

4. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
oraz inne podmioty będące podatnikami na podstawie przepisów prawa polskiego oraz
ratyfikowanych umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, w
tym także mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd za granicą, w przypadku
uzyskania numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń
społecznych w innym państwie, są obowiązane podawać ten numer na żądanie:

1) organów podatkowych;
2) organów kontroli skarbowej i jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej;
3) płatników podatków;
4) organów i instytucji ubezpieczeń społecznych;
5) podmiotów określonych w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).
5. Faktyczny odbiorca określony w art. 42c ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o

podatku dochodowym od osób fizycznych, mający numer identyfikacji podatkowej
nadany w państwie miejsca zamieszkania innym niż Rzeczpospolita Polska, jest
obowiązany podawać ten numer podmiotowi wypłacającemu określonemu w art. 42c ust.
2 tej ustawy. Podmiot wypłacający jest obowiązany żądać podania numeru identyfikacji
podatkowej i przekazywać go naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla
opodatkowania osób zagranicznych.

Art. 12.
1. NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem:

1) przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu
Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy;

2) przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną
spółkę handlową.

1a. Do celów identyfikacji podatkowej za przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
uznaje się również wpis spółki cywilnej do rejestru na podstawie art. 26 § 4 ustawy z dnia
15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr
102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276).

[2. W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika, decyzja o nadaniu NIP
wygasa z mocy prawa, z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 1 i ust. 1a.]

<2. W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika, nadany NIP wygasa, z
wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 1 i 1a.>

[3. Organy prowadzące ewidencję ludności są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania aktu zgonu, do przekazania informacji o zgonie naczelnikowi urzędu
skarbowego właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego
podatnika.]

3a. Sądy rejestrowe są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia wykreślenia podmiotu z
rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, do
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przekazania informacji o wykreśleniu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze
względu na ostatni adres siedziby podmiotu.

Art. 13.
1. Dokumentacja związana z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych zawartych w

zgłoszeniach identyfikacyjnych jest gromadzona i przechowywana w urzędach
skarbowych.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, nie podlega przekazaniu do archiwów
państwowych.

[3. Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego obowiązany jest do
potwierdzenia faktu nadania NIP podmiotowi, który nim się posługuje. Zainteresowanym
może być zarówno sam podatnik, którego potwierdzenie dotyczy, jak i osoba trzecia,
mająca interes prawny w złożeniu wniosku.]

<3. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje:
1) zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, na wniosek

tego podmiotu;
2) informację o nadanym NIP podmiotowi, na wniosek osoby trzeciej zawierający

dane podmiotu, o którego NIP wystąpiono.>
<3a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz naczelnicy urzędów

skarbowych udostępniają NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na
podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do
identyfikacji podmiotu. Wniosek i NIP organy otrzymują za pośrednictwem
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), o której mowa w
art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), lub innych
środków komunikacji elektronicznej.

3b. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 3, udostępnia się w Biuletynie Informacji
Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.>

[4. Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego, który wydał decyzję o nadaniu NIP,
wydaje duplikat decyzji o nadaniu NIP.]

[Art. 14.
1. Tworzy się Krajową Ewidencję Podatników, prowadzoną przez ministra właściwego do

spraw finansów publicznych.
2. Krajowa Ewidencja Podatników służy:

1) gromadzeniu i weryfikacji danych wynikających ze zgłoszeń identyfikacyjnych i
aktualizacyjnych podatników;

2) porównaniu danych wynikających ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych
podatników z innymi rejestrami urzędowymi w celu ustalenia podatników, którzy
naruszyli przepisy ustawy.

3. Naczelnicy urzędów skarbowych obowiązani są niezwłocznie przekazywać do Krajowej
Ewidencji Podatników dane zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 1.]
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<Art. 14.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie elektronicznej

CRP KEP.
2. CRP KEP służy:

1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących
osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z

przepisów podatkowych;
2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami

urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.
3. Naczelnicy urzędów skarbowych wprowadzają do CRP KEP dane zawarte w

dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 1, oraz dane z dokumentów, o których
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych po zarejestrowaniu osoby fizycznej w
rejestrze PESEL jest obowiązany przekazywać niezwłocznie z tego rejestru do CRP
KEP następujące dane: nazwisko, imię, numer PESEL oraz informację o dacie
zgonu.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po otrzymaniu od ministra właściwego
do spraw finansów publicznych informacji o zaewidencjonowaniu osoby fizycznej
objętej rejestrem PESEL w CRP KEP, niezwłocznie przekazuje posiadane dane z
rejestru PESEL w zakresie określonym w art. 5 ust. 2.

6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4 i 5, minister właściwy do
spraw wewnętrznych niezwłocznie przekazuje zmienione dane.

7. Przekazywanie danych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) i na zasadach określonych w ustawie z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne oraz w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr
217, poz. 1427 i Nr 239, poz. 1539).

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych i naczelnik urzędu skarbowego
uzupełniają w CRP KEP dane dotyczące numeru KRS, numeru identyfikacyjnego
REGON, numeru PESEL oraz rodzaju i numeru dowodu tożsamości na podstawie
informacji otrzymanych od organów prowadzących na podstawie odrębnych
przepisów rejestry urzędowe zawierające te dane.>

<Art. 14a.
CRP KEP jest wykorzystywany przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, dyrektorów izb skarbowych, naczelników urzędów skarbowych, Szefa
Służby Celnej, dyrektorów izb celnych, naczelników urzędów celnych, organy kontroli
skarbowej oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej do realizacji celów i
zadań ustawowych.
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Art. 14b.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia, minimalną
funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania CRP KEP,
mając na uwadze 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,
zachowanie możliwości realizacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego zadań
wynikających z art. 35 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.)
oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych i ich ochrony przed nieuprawnionym
ujawnieniem i dostępem.>

Art. 15.
[1. Dane zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 1, są objęte tajemnicą

skarbową.
1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej w zakresie dokumentacji, o której mowa w art.

13 ust. 1, są obowiązane osoby wymienione w art. 294 § 1 pkt 1, 4 i 5 Ordynacji
podatkowej oraz sędziowie i pracownicy organów pośredniczących w składaniu zgłoszeń
identyfikacyjnych i aktualizacyjnych.]

<1. Dane zgromadzone w CRP KEP oraz zawarte w dokumentacji, o której mowa w
art. 13 ust. 1, są objęte tajemnicą skarbową, z wyjątkiem NIP oraz numeru
identyfikacyjnego REGON.

1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej, o której mowa w ust. 1, są obowiązane:
1) osoby wymienione w art. 294 § 1 pkt 1, 4 i 5 Ordynacji podatkowej;
2) sędziowie;
3) pracownicy organów pośredniczących w składaniu zgłoszeń identyfikacyjnych i

aktualizacyjnych;
4) organy wymienione w art. 14a i pracownicy urzędów obsługujących te organy.>

2. [Dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się wyłącznie:] <Dane zgromadzone w
CRP KEP udostępnia się wyłącznie:>

1) sądom, prokuratorom, organom podatkowym, organom celnym, przedstawicielom
Najwyższej Izby Kontroli, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i
Żandarmerii Wojskowej - w związku z prowadzonym postępowaniem;

1a) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań
ustawowych;

[1b) jednostkom organizacyjnym kontroli skarbowej - w celu realizacji ich zadań
ustawowych;]

1c) komornikom sądowym i organom egzekucyjnym wymienionym w odrębnych
przepisach - w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub
zabezpieczającym;
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2) naczelnym i centralnym organom administracji rządowej - w związku z
postępowaniem w sprawie udzielenia koncesji bądź zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej;

3) podatnikowi - w zakresie dotyczącym jego numeru;
4) służbom statystyki publicznej w zakresie i dla potrzeb wynikających z przepisów o

statystyce publicznej;
5) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych - do realizacji zadań i celów określonych w odrębnych
ustawach;

[6) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - w celu wykonywania
obowiązków wynikających z przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu;]

[7) organom prowadzącym urzędowe rejestry na ich wniosek zawierający dane
niezbędne do identyfikacji podatników - w zakresie NIP - w związku z realizacją ich
zadań ustawowych.]

<7) organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów,
na wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotów, o których
mowa w art. 2, w zakresie NIP, w związku z realizacją ich zadań ustawowych.>

<2a. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w CRP KEP nie dotyczy
sytuacji, gdy podmiot, o którym w ust. 2, występuje o udostępnienie wyłącznie
danych, o których mowa w art. 14 ust. 4.>

[3. Dane zgromadzone w Krajowej Ewidencji Podatników udostępniane są przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.]

<3. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane przez ministra właściwego do
spraw finansów publicznych oraz naczelników urzędów skarbowych podmiotom, o
których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.>

<4. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane podmiotom, o których mowa w
ust. 2 pkt 1c i 3, wyłącznie przez naczelnika urzędu skarbowego.>

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. 99a.
1. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe, tworzą Narodowe Siły

Rezerwowe.
2. Żołnierza rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach

Narodowych Sił Rezerwowych, spełniającego warunki do zawarcia kontraktu, wojskowy
komendant uzupełnień kieruje do dowódcy jednostki wojskowej, w której ma być nadany
przydział kryzysowy.

3. Żołnierz rezerwy może w każdym czasie wycofać wniosek o zawarcie kontraktu, jednak
nie później niż do czasu jego zawarcia. Jako równoznaczną z wycofaniem wniosku



- 16 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

traktuje się odmowę poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym,
niestawienie się w określonym terminie w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej
pracowni psychologicznej lub w jednostce wojskowej, a także odmowę zawarcia
kontraktu.

4. Kontrakt powinien zawierać:
[1) oznaczenie stron - stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz nazwę stanowiska

służbowego dowódcy jednostki wojskowej, a także stopień wojskowy, imię i nazwisko,
imię ojca, adres zameldowania, serię i numer dowodu tożsamości oraz numer
ewidencyjny PESEL i numer identyfikacji podatkowej żołnierza rezerwy, który
ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił
Rezerwowych;]

<1) oznaczenie stron – stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz nazwę stanowiska
służbowego dowódcy jednostki wojskowej, a także stopień wojskowy, imię i
nazwisko, imię ojca, adres zameldowania, serię i numer dowodu tożsamości oraz
numer ewidencyjny PESEL żołnierza rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do
wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;>

2) datę i miejsce podpisania;
3) określenie dnia przyjęcia obowiązków, wynikających z nadania przydziału

kryzysowego oraz dnia, do którego kontrakt obowiązuje;
4) określenie rodzaju stanowisk służbowych, na których będzie pełniona służba

wojskowa - w przypadku powołania do niej, oraz prognozowanego okresu pełnienia
służby i trybu powołania do służby;

5) zobowiązanie dowódcy do informowania żołnierza o terminach odbywania ćwiczeń
wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego
stawiennictwa;

6) zobowiązanie żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przygotowujących
do nadania przydziału kryzysowego oraz ćwiczeń wojskowych odbywanych w
ramach tego przydziału, w tym ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;

7) zobowiązanie żołnierza rezerwy do przyjęcia przydziału kryzysowego w określonym
terminie;

8) zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia okresowej służby wojskowej, w tym
poza granicami państwa, oraz jego oświadczenie, że znane mu są zasady pełnienia tej
służby.

5. Kontrakt może być zawarty, jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych
uzasadniające nadanie przydziału kryzysowego.

6. Kontrakt może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się
do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku
przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;

2) nie był przeznaczony do służby zastępczej;
3) nie był karany za przestępstwo umyślne;
4) posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk

przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla
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stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane
dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;

5) posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w
służbie wojskowej;

6) zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany
przez dowódcę jednostki wojskowej;

7) pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin, o którym mowa w art. 98b ust. 5, w
przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby
wojskowej.

6a. Warunku wykształcenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, przewidzianego dla stanowisk
przeznaczonych dla danego korpusu nie stosuje się do żołnierzy rezerwy posiadających
już w tym korpusie odpowiedni stopień wojskowy.

7. Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza
granicami państwa oraz poświadczenia bezpieczeństwa. Dowódca jednostki wojskowej
lub wojskowy komendant uzupełnień, przed zawarciem kontraktu, może wystąpić z
wnioskiem o wydanie przez odpowiedni organ poświadczenia bezpieczeństwa.

8. Kontrakt wygasa w przypadku unieważnienia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego, a
także w przypadku pisemnej rezygnacji przez żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu
dokonanej przed dniem, w którym decyzja o nadaniu przydziału kryzysowego stała się
ostateczna lub nieprzyjęcia przydziału kryzysowego w określonym terminie.

USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM
I ARCHIWACH (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698)

Art. 51c.
1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy

zawierającego następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jej siedzibę i adres;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców;
[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
4) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy;
5) określenie zakresu działalności, która ma być objęta wpisem;
6) określenie miejsca lub miejsc, w których będzie wykonywana działalność objęta

wpisem i daty jej rozpoczęcia;
7) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:

a) nie ma zaległości podatkowych,
b) nie ma zaległości w zakresie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych,
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c) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru
Sądowego.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa oświadczenie
następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i
płacowych są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym
okresie przechowywania, określone w rozdziale 4a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.".

3. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jej siedzibę i adres;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN (Dz. U. z
2009 r. Nr 93, poz. 768 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 85, poz. 458)

Art. 17a.
1. Podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w terminie miesiąca od

dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego
zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru.
Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy
opodatkowania.

2. Obowiązek składania zeznań podatkowych nie dotyczy przypadków, w których podatek
jest pobierany przez płatnika.

3. W przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowych niewykazanych w zeznaniu
podatkowym, podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania podatkowego
organowi, któremu złożono zeznanie podatkowe, w terminie 14 dni od dnia, w którym
dowiedział się o ich nabyciu.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór zeznania podatkowego, a także szczegółowy zakres zawartych w nim danych,

uwzględniając w szczególności:
[a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) oraz ostatni adres spadkodawcy, darczyńcy

lub innej osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa
majątkowe, oraz jej numer identyfikacji podatkowej,]

<a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) oraz ostatni adres spadkodawcy,
darczyńcy lub innej osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub
prawa majątkowe, oraz jej identyfikator podatkowy,>
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b) dane dotyczące przedmiotu opodatkowania, w tym nabyte rzeczy i prawa
majątkowe, miejsce położenia tych rzeczy lub wykonywania praw majątkowych,
wraz z ich wartością rynkową, oraz długi i ciężary obciążające nabyte rzeczy i
prawa majątkowe, a także nakłady poczynione na rzeczy nabyte w drodze
zasiedzenia,

[c) dane podatników obowiązanych do złożenia zeznania podatkowego, w tym
imiona, nazwiska, adresy i numery identyfikacji podatkowej, dane stanowiące
podstawę zaliczenia do grupy podatkowej, o której mowa w art. 14, oraz
wielkość nabytego udziału;]

<c) dane podatników obowiązanych do złożenia zeznania podatkowego, w tym
imiona, nazwiska, adresy i identyfikatory podatkowe, dane stanowiące
podstawę zaliczenia do grupy podatkowej, o której mowa w art. 14, oraz
wielkość nabytego udziału;>

2) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do zeznania podatkowego,
uwzględniając konieczność potwierdzenia nabycia rzeczy lub praw majątkowych
wymienionych w zeznaniu podatkowym, posiadania przez zbywcę tytułu prawnego
do tych rzeczy lub praw, istnienia długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy
lub prawa majątkowe, a przy nabyciu w drodze zasiedzenia - poniesienie nakładów
na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia;

3) przypadki, w których może być złożone wspólne zeznanie podatkowe, oraz tryb jego
składania, uwzględniając konieczność uproszczenia postępowania podatkowego oraz
zmniejszenia kosztów jego prowadzenia.

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.
zm.)

Art. 62.
1. Policjant nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody

przełożonego ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami
wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Policji.

2. Policjant jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o
majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub
rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy, corocznie oraz na żądanie
przełożonego właściwego w sprawach osobowych. Oświadczenie to powinno zawierać
informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach
pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a
ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej
państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego mieniu, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa
handlowego lub spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni
mieszkaniowej.
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3. Oświadczenie o stanie majątkowym coroczne składa się do dnia 31 marca według stanu
na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

4. Przełożeni właściwi w sprawach osobowych lub osoby przez nich upoważnione, w celu
przeprowadzenia analizy zgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń o
stanie majątkowym, mają prawo wglądu do ich treści i przetwarzania danych w nich
zawartych.

5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie
chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli
tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba
że policjant, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie, z
zastrzeżeniem ust. 7.

6. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 10 lat.
[7. Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje

organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu
Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia,
numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.]

<7. Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących
funkcje organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach
Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca
urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.>

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym, sposób analizy ich
zgodności ze stanem faktycznym, a także wzór oświadczenia o stanie majątkowym oraz
tryb publikowania oświadczeń, o których mowa w ust. 7, uwzględniając zakres danych
objętych oświadczeniem o stanie majątkowym.

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2011 r. Nr
116, poz. 675 i Nr 117, poz. 677)

Art. 91a.
1. Funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej są obowiązani złożyć oświadczenie o

swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową
przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy,
corocznie oraz na żądanie Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwych
komendantów oddziałów lub komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej.

2. Oświadczenie o stanie majątkowym powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości
uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach,
uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych
udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej
państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o
zobowiązaniach pieniężnych. Oświadczenie to powinno również zawierać dane
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach
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prawa handlowego lub w spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej
spółdzielni mieszkaniowej.

3. Oświadczenie o stanie majątkowym coroczne składa się do dnia 31 marca według stanu
na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

4. Prawo wglądu do złożonych oświadczeń o stanie majątkowym mają: Komendant Główny
Straży Granicznej, właściwi komendanci oddziałów lub ośrodków szkolenia Straży
Granicznej oraz osoby przez nich pisemnie upoważnione w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia analizy oświadczeń.

5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym, z zastrzeżeniem ust. 6,
stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji
niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie
informacji niejawnych. Oświadczenie przechowuje się przez okres 10 lat.

[6. Oświadczenie o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Straży Granicznej
są publikowane bez ich zgody na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z
wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP,
miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.]

<6. Oświadczenie o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Straży
Granicznej są publikowane bez ich zgody na właściwych stronach Biuletynu
Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia,
numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.>

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym, sposób analizy ich
zgodności ze stanem faktycznym, a także wzór oświadczenia o stanie majątkowym wraz
z objaśnieniami co do miejsca i terminu jego składania oraz pouczeniem o
odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym oraz tryb
publikowania oświadczeń, o których mowa w ust. 6, uwzględniając zakres danych
objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 i 2.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH (Dz.
U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

Art. 7a.
1. Dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku

leśnego organy podatkowe prowadzą ewidencję podatkową nieruchomości w systemie
informatycznym.

2. Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach
opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez
podatników na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów o podatku rolnym i podatku
leśnym, danych zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji gruntów i budynków
oraz innych ewidencjach i rejestrach, w tym prowadzonych przez organy administracji
publicznej, a w szczególności:

1) przed dniem wejścia w życie ustawy;
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2) aktów notarialnych;
3) ewidencji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i wydanych

decyzji o pozwoleniu na budowę;
4) planu zagospodarowania przestrzennego;
5) ewidencji prowadzonych przez urzędy skarbowe;
[6) Krajowej Ewidencji Podatników.]
<6) Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników.>

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
zasady prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym, z
uwzględnieniem zapewnienia współdziałania z ewidencją gruntów i budynków. W
rozporządzeniu minister określi zakres informacji objętych ewidencją, w tym w
szczególności dane osobowe podatnika oraz dane dotyczące przedmiotu opodatkowania.

Art. 9.
1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem

ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków
transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną
podmiotowi polskiemu.

2. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub
prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży
solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

3. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek
podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło
przeniesienie własności.

4. Obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został
zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka
transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

4a. Obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powstaje także od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony
ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu
rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

4b. Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji
czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

5. Obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, wygasa z końcem miesiąca, w
którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu
rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym
upłynął czas, na który pojazd powierzono.

6. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane:
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1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu,
deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy,
sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy
powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających
wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca
zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania
- na rachunek budżetu właściwej gminy.

7. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ
podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika,
a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład
wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego
znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające
opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem
właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej,
która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

[8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór deklaracji wraz z załącznikiem, o której mowa w ust. 6, oraz szczegółowy zakres
zawartych w niej danych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podatnika,
jego adres zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz dane
dotyczące przedmiotu opodatkowania, w tym rodzaj, markę i typ środka transportowego,
rok produkcji, numer rejestracyjny pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, masę
własną pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, liczbę osi, rodzaj
zawieszenia, liczbę miejsc do siedzenia w autobusie oraz wpływ na środowisko
naturalne.]

<8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór deklaracji wraz z załącznikiem, o której mowa w ust. 6, oraz
szczegółowy zakres zawartych w niej danych, w szczególności imię i nazwisko lub
nazwę (firmę) podatnika, jego adres zamieszkania lub siedziby, identyfikator
podatkowy oraz dane dotyczące przedmiotu opodatkowania, w tym rodzaj, markę i
typ środka transportowego, rok produkcji, numer rejestracyjny pojazdu,
dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, masę własną pojazdu, dopuszczalną masę
całkowitą zespołu pojazdów, liczbę osi, rodzaj zawieszenia, liczbę miejsc do
siedzenia w autobusie oraz wpływ na środowisko naturalne.>

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia:

1) format elektroniczny deklaracji na podatek od środków transportowych oraz układ
informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2) sposób przesyłania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej;

3) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje na
podatek od środków transportowych.
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10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w rozporządzeniu, o którym mowa w
ust. 9, uwzględnia w szczególności:

1) zakres danych zawartych we wzorze deklaracji na podatek od środków
transportowych określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, oraz
konieczność jej opatrzenia podpisem elektronicznym;

2) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych
zawartych w deklaracjach na podatek od środków transportowych oraz potrzebę ich
ochrony przed nieuprawnionym dostępem;

3) limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku
wynikające z deklaracji na podatek od środków transportowych, a także wymagania
dla poszczególnych rodzajów podpisu elektronicznego określone w przepisach o
podpisie elektronicznym, w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu
elektronicznego i znakowania czasem.

11. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, możliwość składania deklaracji na
podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

12. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia deklaracji na podatek od środków
transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z
przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. O SAMORZĄDZIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
(Dz. U. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.)

Art. 11b.
Rejestr, o którym mowa w art. 11a ust. 1, zawiera następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko,
2) nazwisko rodowe,
3) imiona rodziców,
4) płeć,
5) miejsce i datę urodzenia,
6) numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku gdy pielęgniarce lub położnej nie nadano

tego numeru - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu albo numer
identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego możliwe jest ustalenie
danych,

[7) numer NIP - w odniesieniu do pielęgniarki, położnej, posiadającej taki numer,]
<7) numer NIP,>
8) obywatelstwo (obywatelstwa),
9) adres zamieszkania,

10) tytuł zawodowy,
11) numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa

wykonywania zawodu oraz numery poprzednich zaświadczeń o prawie
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wykonywania zawodu z określeniem organu wydającego zaświadczenie i daty
wydania,

12) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż
Rzeczpospolita Polska,

13) informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu,
14) nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, numer dyplomu i

datę jego wydania oraz rok ukończenia tej szkoły,
15) datę rozpoczęcia wykonywania zawodu,
16) datę i miejsce rozpoczęcia i ukończenia stażu podyplomowego,
17) datę i rodzaj ukończonego kształcenia podyplomowego, nazwę organizatora

kształcenia wydającego zaświadczenie oraz w przypadku szkolenia
specjalizacyjnego numer dyplomu oraz datę jego wystawienia,

18) stopień naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego stopień,
19) tytuł naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego tytuł,
20) nazwę pracodawcy oraz datę zatrudnienia i stanowisko, poczynając od daty

rozpoczęcia wykonywania zawodu,
21) informację o prowadzeniu indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub

grupowej praktyki pielęgniarek, położnych wraz z numerem wpisu do właściwego
rejestru,

22) informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu,
23) informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
24) informację o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu,
25) stosunek do służby wojskowej w odniesieniu do obywateli Rzeczypospolitej

Polskiej,
26) informację o skreśleniu z rejestru pielęgniarek i rejestru położnych prowadzonego

przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (Dz. U. z
2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.)

Art. 57a.
1. Strażak nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody

przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania strażaka na stanowisko
służbowe.

2. Strażak nie może wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami
wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Państwowej Straży Pożarnej.

3. Przełożony uprawniony do mianowania lub powołania, wydając zgodę, o której mowa w
ust. 1, kieruje się potrzebą zachowania gotowości operacyjnej jednostki organizacyjnej
Państwowej Straży Pożarnej, etyką służby oraz zachowaniem przez strażaka zdolności do
pełnienia służby, biorąc pod uwagę sytuację osobistą strażaka.
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4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej prowadzi ewidencję wydanych zgód na
podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą.

5. Ewidencja wydanych zgód na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą zawiera dane:
imię i nazwisko strażaka, stanowisko służbowe, miejsce pełnienia służby, rodzaj oraz
miejsce wykonywania podjętego zajęcia zarobkowego.

6. Strażak jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o
majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub
rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie oraz na żądanie przełożonego
uprawnionego do mianowania lub powołania. Oświadczenie o stanie majątkowym
powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów,
posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach
cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych
spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy
lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu
ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach pieniężnych.
Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub w spółdzielniach,
z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.

7. Coroczne oświadczenie o stanie majątkowym składa się do dnia 31 marca, według stanu
na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

8. Przełożeni uprawnieni do mianowania lub powołania lub osoby przez nich upoważnione
są uprawnieni do analizy złożonych oświadczeń o stanie majątkowym. Analiza ta polega
na porównaniu treści oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń, z
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to oświadczenia złożonego przy nawiązywaniu stosunku
służbowego, oraz porównaniu treści oświadczenia z innymi informacjami znajdującymi
się w aktach osobowych strażaka.

9. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie
chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli
tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba
że strażak, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie, z
zastrzeżeniem ust. 11.

10. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 10 lat.
[11. Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje

organów Państwowej Straży Pożarnej są publikowane, bez ich zgody, na właściwych
stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i
miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania oraz miejsca położenia
nieruchomości w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia przez te osoby.]

<11. Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących
funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej są publikowane, bez ich zgody, na
właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych
dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania oraz
miejsca położenia nieruchomości w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia
przez te osoby.>

12. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym oraz wzór oświadczenia o
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stanie majątkowym, o którym mowa w ust. 11, uwzględniając zakres danych objętych
oświadczeniem o stanie majątkowym.

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. O STATYSTYCE PUBLICZNEJ (Dz. U. Nr 88, poz.
439 późn. zm.)

Art. 42.
1. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej "rejestrem

podmiotów", obejmuje:
1) osoby prawne,
2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

2. Za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przyjmuje się osobę fizyczną
będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i inną osobę
fizyczną prowadzącą działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz
osobę fizyczną prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne.

3. Wpisowi do rejestru podmiotów podlegają następujące informacje o podmiotach
wymienionych w ust. 1 w zakresie prowadzonej przez nie działalności:

1) nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i
identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada,

[2) numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada,]
<2) numer identyfikacji podatkowej NIP,>

Uwaga: pkt 2a dodany ustawą z dn. 13.05.2011 o zmianie ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej oraz innych ustaw (Dz.
U. 2011/131.764)  z dniem 1.01.2012 r.

2a) numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają, nazwisko
i imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby
fizycznej prowadzącej działalność, o ile taki posiada,

3) forma prawna i forma własności,
4) wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
5) daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia

działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo
skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,

6) nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany
przez ten organ numer,

7) przewidywana liczba pracujących,
8) w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych,
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9) o ich jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1 i 4-8,
10) numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony

internetowej, o ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów.
4. Jednostką lokalną jest zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu

zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest
działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą.

5. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wypełniania i składania wniosku o
wpis do rejestru podmiotów oraz informowania o zachodzących zmianach w zakresie
danych określonych w ust. 3 pkt 1-6.

6. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 7, podmioty określone w ust. 1 są zobowiązane do
składania w urzędzie statystycznym województwa, na terenie którego mają siedzibę albo
adres zamieszkania, wniosku o wpis do rejestru podmiotów, wniosku o zmianę cech
objętych wpisem oraz wniosku o skreślenie - w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności
uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie. Do wniosku dołącza się dokumenty
określone przepisami innych ustaw, potwierdzające powstanie podmiotu albo podjęcie
działalności, zmianę cech objętych wpisem bądź skreślenie podmiotu.

7. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów oraz wniosku o zmianę cech objętych
wpisem dla:

1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - następuje na podstawie przepisów o
działalności gospodarczej,

2) przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego -
następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 oraz z 2008 r. Nr 141, poz.
888).

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli zmiana dotyczy jedynie cech objętych wpisem,
niebędących przedmiotem wpisu w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności
gospodarczej.

9. Aktualizacja rejestru podmiotów w zakresie indywidualnych gospodarstw rolnych może
nastąpić na podstawie wykazów tych gospodarstw przekazywanych urzędom
statystycznym właściwym dla miejsca położenia gospodarstwa przez urzędy gmin na
podstawie odrębnej ustawy.

10. Wpis do rejestru podmiotów następuje po zakodowaniu cech podmiotu wymienionych w
ust. 3, według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, z jednoczesnym nadaniem
niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ (Dz. U. z
2009 r. Nr 151, poz. 1217, z późn. zm.)

UWAGA:  art. 25 uchylony przez art. 147 pkt 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o
działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654) z dniem 1 lipca 2011 r.

<6) numer identyfikacji podatkowej (NIP).>
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USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Art. 83a.
1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację

kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania
działalności objętej wpisem.

2. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w
art. 83 ust. 2, w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów,
jest on obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych
jednostek.

3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest
dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy;
[2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz

numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;]
<2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
3) adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy;
4) adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy;
5) zakres badań;
6) imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich uprawnień.

4. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację
kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym.".

5. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
6. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów umieszcza się dane

przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 3, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on
inny niż adres siedziby.

7. Starosta może wyrazić zgodę na umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu
przez stację kontroli pojazdów.
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Art. 103.
1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

2. Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca:
1) który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej;
2) w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;
3) który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby
fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

4) który posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy;

5) który gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi
warunkami;

6) który zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem.
3. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek

szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania
działalności objętej wpisem.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w
ust. 1, w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest
obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.

5. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest
dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy;
[2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz

numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;]
<2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
3) adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;
4) adres ośrodka szkolenia kierowców;
5) zakres prowadzonego szkolenia;
6) imiona i nazwiska instruktorów wraz z numerami ich uprawnień.

6. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.".

7. Oświadczenie powinno również zawierać:
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1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
8. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców umieszcza się

dane, o których mowa w ust. 5, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż
adres siedziby.

9. Jednostka wojskowa lub jednostka resortu spraw wewnętrznych mogą prowadzić
szkolenie w zakresie wskazanym odpowiednio w art. 102 ust. 2 pkt 2 i 3, po spełnieniu
wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 4.

10. Szkoła może prowadzić szkolenie, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 2, po spełnieniu
wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 4.

Art. 124a.
1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej jest

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

2. Pracownię psychologiczną może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiada zestaw metod badawczych określonych metodyką oraz warunki lokalowe

gwarantujące wykonywanie badań psychologicznych zgodnie ze standardami
określonymi w metodyce;

3) zatrudnia psychologa uprawnionego do orzekania lub sam jest uprawnionym
psychologiem;

4) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono
upadłość.

3. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię
psychologiczną jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę
przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania uprawnionego psychologa.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w
ust. 1, w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych województw, jest
obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.

5. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest
dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy;
[2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz

numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;]
<2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
3) adres zamieszkania lub siedziby;
4) adres pracowni psychologicznej;
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5) zakres prowadzonych badań;
6) imiona i nazwiska zatrudnionych psychologów wraz z numerami ich uprawnień.

6. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących
pracownię psychologiczną są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia pracowni psychologicznej, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym.".

7. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
8. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną umieszcza się

dane, o których mowa w ust. 5, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż
adres siedziby.

9. Psychologiem uprawnionym do wykonywania badań psychologicznych, o których mowa
w art. 124 ust. 1 i 2, przeprowadzania badań psychologicznych i orzekania w zakresie
zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych jest osoba, która:

1) posiada prawo wykonywania zawodu psychologa;
2) ukończyła podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez

szkołę wyższą posiadającą prawo wydawania dyplomów magisterskich kierunku
psychologia;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko
dokumentom lub przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

4) została wpisana do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań
psychologicznych.

10. Ewidencję psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w
zakresie psychologii transportu prowadzi marszałek województwa, który:

1) wpisuje do ewidencji za opłatą osobę spełniającą warunki określone w ust. 9 pkt 1-3;
2) wydaje zaświadczenie o wpisie;
3) nadaje numer ewidencyjny.

11. W ewidencji, o której mowa w ust. 10, umieszcza się następujące dane:
1) numer ewidencyjny;
2) imię i nazwisko oraz numer PESEL;
3) adres zamieszkania.
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USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O OCHRONIE OSÓB I MIENIA (Dz. U. z 2005 r. Nr
145, poz. 1221, z późn. zm.)

Art. 17.
1. Koncesję wydaje się na wniosek:

1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli osoba ta posiada licencję drugiego
stopnia, o której mowa w art. 27 ust. 1 lub art. 29 ust. 1;

2) przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, jeżeli licencję, o której mowa w pkt 1,
posiada co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub
komandytowej, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym
przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji.

1a. Do wniosku dołącza się dokumenty w formie oryginału, poświadczonej kopii lub
poświadczonego tłumaczenia.

2. (uchylony).
3. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu lub adresu zamieszkania;
[2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer identyfikacji
podatkowej (NIP), o ile został nadany;]

<2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP);>

3) określenie zakresu i form wykonywanej działalności gospodarczej, na którą ma być
udzielona koncesja;

4) datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją;
5) adresy miejsc wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem, w tym

przechowywania dokumentacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3;
6) dane przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych lub wchodzących

w skład organu uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy, prokurentów oraz
pełnomocnika ustanowionego w celu kierowania działalnością określoną w koncesji,
zawierające:

a) imię i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) numer PESEL, o ile został nadany,
e) serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz

adresy zamieszkania tych osób na pobyt stały i czasowy,
f) informację o posiadaniu licencji drugiego stopnia, ze wskazaniem numeru

licencji, daty jej wydania i organu, który ją wydał;
7) informacje o posiadanych koncesjach, zezwoleniach lub wpisach do rejestru

działalności regulowanej;
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8) zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami należności
budżetowych.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 8, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5. Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć następujące dokumenty:
1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie licencji drugiego stopnia, o której

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
2) oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz osób, o których mowa w art. 17

ust. 3 pkt 6, obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywateli państw niebędących
stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze
swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;

3) poświadczone tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności przedsiębiorców oraz osób
innych niż wymienione w pkt 2.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna jest
obowiązany dodatkowo dołączyć listę udziałowców lub akcjonariuszy, posiadających co
najmniej 50% udziałów lub akcji.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
wniosku składanego do organu koncesyjnego przez przedsiębiorcę ubiegającego się o
udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
usług ochrony osób i mienia z uwzględnieniem danych zawartych w ust. 3, treści
klauzuli, o której mowa w ust. 4, oraz informacji o dokumentach wymaganych przy
złożeniu wniosku o udzielenie koncesji.
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.
721)

Art. 26b.

Uwaga: brzmienie ust. 1 obowiązuje do dnia 1 stycznia 2012 r., tj. do dnia
wejścia w życie art. 33 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz.U.09.157.1241).

[1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia,
ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz,
wykorzystując numer PESEL i NIP oraz przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu
informacje, z zastrzeżeniem art. 26c ust. 1a.]

Uwaga: ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 7 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U.09.157.1241), która wejdzie w życie z dniem 1
stycznia 2012 r.

1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia,
ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Pełnomocnik,
wykorzystując numer PESEL i NIP oraz przekazywane drogą elektroniczną
Pełnomocnikowi informacje, z zastrzeżeniem art. 26c ust. 1a.

<1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu
zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą
prowadzi Fundusz, wykorzystując numer PESEL oraz przekazywane drogą
elektroniczną do Funduszu informacje, z zastrzeżeniem art. 26c ust. 1a.>

2. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego
pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru
czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u
których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej
osoby.

2a. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 2, jest zatrudniona w wymiarze czasu
pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie
przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego
dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej
osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę
osobę.

3. Zatrudnienie i wskaźnik, o których mowa w art. 26a ust. 1, 1a i 1b, ustala się odpowiednio
na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3.

4. Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu, u
pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, nie powoduje u tego pracodawcy
wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia pracowników
niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika
niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku
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rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa
rozwiązaniu:

1) z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy;

2) za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;
3) na mocy porozumienia stron;
4) wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;
5) z upływem czasu, na który została zawarta;
6) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

5. Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4, miesięczne dofinansowanie na
nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego przysługuje w przypadku gdy jego
miejsce pracy powstało w wyniku:

1) wygaśnięcia umowy o pracę;
2) zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.

6. Wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników
niepełnosprawnych ustala się w stosunku do odpowiednio przeciętnego zatrudnienia
ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprzedzających
12 miesięcy.

7. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części
finansowanej ze środków publicznych.

Uwaga: W tym brzmieniu obowiązuje do dnia 1 stycznia 2012 r.,
a z dn 1.01.212 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych (Dz.U.09.157.1241

Art. 49c.
Fundusz jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych:
Pełnomocnik jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych:

 [1) w Krajowej Ewidencji Podatników;]
<1) w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników;>
2) w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
3) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
4) w Centralnej Bazie RCIPESEL.
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USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU
FUNDUSZY EMERYTALNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.)

Art. 89.
1. Fundusz prowadzi rejestr członków funduszu zawierający podstawowe dane osobowe

członków, dane o wpłatach składek do funduszu i otrzymanych wypłatach transferowych
oraz przeliczeniach tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe,
dane o aktualnym stanie środków na rachunkach z uwzględnieniem środków
wypłaconych na okresową emeryturę kapitałową, a w pracowniczych funduszach - także
dane o aktualnym stanie akcji na rachunkach ilościowych.

2. Podstawowe dane osobowe członków, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) imiona i nazwisko;
2) datę urodzenia;
[3) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności PESEL i numer

identyfikacji podatkowej NIP, a w przypadku gdy członkowi funduszu nie nadano
numeru PESEL i numeru NIP lub jednego z nich - w miejsce brakującego numeru
odpowiednio serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;]

<3) numer PESEL, a w przypadku gdy członkowi funduszu nie nadano numeru
PESEL – w miejsce numeru PESEL serię i numer dowodu osobistego lub
paszportu;>

4) adres miejsca zamieszkania.
3. Prowadzenie rejestru członków funduszu może być powierzone osobie trzeciej, z

zastrzeżeniem przepisów art. 49.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady prowadzenia

rejestru członków funduszu, w tym szczegółowy zakres informacji, które powinny być
zawarte w rejestrze, a także zasady sporządzania i przechowywania kopii danych
zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty.

USTAWA dnia 29 sierpnia 1997 r. O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (Dz. U. z 2004 r.
Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.)

Art. 7.
1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze

względu na siedzibę przedsiębiorcy, a w wypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który
utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, organem właściwym do
prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę
oddziału.

2. W wypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę i prowadzącego działalność
organizatora turystyki na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który nie
utworzył oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierza organizować
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imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organem właściwym do
prowadzenia rejestru jest wybrany przez niego marszałek województwa.

3. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, zawierający następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest

osobą fizyczną - adres zamieszkania;
[2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;]
<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
3) określenie przedmiotu działalności;
4) określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności (obszar kraju, kraje

europejskie lub kraje pozaeuropejskie);
5) wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru

oraz oddziałów;
6) imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przedsiębiorcy

oraz działalnością jego oddziałów.
4. Do wniosku przedsiębiorca dołącza oryginał umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

oraz oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania
imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów
o świadczenie usług turystycznych, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
usługach turystycznych.".

5. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
5a. Przedsiębiorca zamierzający wykonywać usługi wyłącznie na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty klientów tytułem wynagrodzenia za
wykonane usługi przyjmować na rachunek powierniczy, składa, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt
2 lit. c, oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że imprezy turystyczne będę
świadczył wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty klientów
tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi będę przyjmował wyłącznie na rachunek
powierniczy.".

5b. W wypadku gdy dokumenty zabezpieczenia finansowego, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 oraz ust. 1a i 1b, są sformułowane w języku obcym, dołącza się do wniosku także
ich tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Ten sam obowiązek dotyczy
przedkładania kolejnych dokumentów zabezpieczenia finansowego.

6. Wpis do rejestru obejmuje dane, określone w ust. 3, z wyjątkiem adresu zamieszkania,
jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

7. Rejestr jest jawny.
8. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z późn. zm.)

Art. 60.
§ 1. Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

1) przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu
podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez
płatnika lub inkasenta;

2) w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub
rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na
podstawie polecenia przelewu.

§ 1a. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego podatnika w banku lub
instytucji kredytowej niemających siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej za termin zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia tego rachunku, jeżeli
wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu podatkowego w
terminie 5 kolejnych dni roboczych. W razie przekroczenia tego terminu za termin
zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu podatkowego.

§ 2. Przepisy § 1 i 1a stosuje się również do wpłat dokonywanych przez płatnika lub
inkasenta.

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw łączności i po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, może określić, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wpłaty
gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego, uwzględniając
dane identyfikujące wpłacającego oraz tytuł wpłaty.

§ 4. Zlecenia płatnicze na rzecz organów podatkowych mogą być składane również w
formie dokumentu elektronicznego przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez
banki lub inną instytucję finansową uprawnioną do przyjmowania zleceń płatniczych
albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub inną instytucją przyjmującą zlecenie.

[§ 5. Zlecenie płatnicze, o którym mowa w § 4, powinno zawierać dane identyfikujące
wpłacającego, w tym numer identyfikacji podatkowej, oraz powinno wskazywać tytuł
wpłaty, przy czym niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do
odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu.]

<§ 5. Zlecenie płatnicze, o którym mowa w § 4, powinno zawierać dane identyfikujące
wpłacającego, w tym identyfikator podatkowy, oraz powinno wskazywać tytuł
wpłaty, przy czym niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi
podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu.>

§ 6. Rozliczanie płatności na rzecz organów podatkowych następuje poprzez
międzybankowy system rozliczeń elektronicznych w krajowej organizacji
rozliczeniowej lub poprzez system elektronicznych rozrachunków międzyoddziałowych
Narodowego Banku Polskiego.
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USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)

Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) ubezpieczeni - osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń
społecznych, o których mowa w art. 1;

2) płatnik składek:
a) pracodawca - w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę

zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną
osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby
ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie
wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób,
którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład,

b) jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz
wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego
lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do
osób pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób
pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania
zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia oraz osób pobierających
wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego
lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,

c) podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania
kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do
osób, które ją wykonują, na podstawie skierowania do pracy, lub podlegają
ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli
zasiłek wypłaca ten podmiot,

d) ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia
społeczne,

e) Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego,
o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu
posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 187, poz. 1925, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2009 r. Nr 111,
poz. 918), oraz Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów,

f) duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub
klasztoru w stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna
zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych
objętych tą zgodą,

g) jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej - w stosunku
do żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z
wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką,

h) (uchylona),
i) (uchylona),
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j) (uchylona),
k) ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z zatrudnienia

w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

l) (uchylona),
ł) powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających zasiłek dla

bezrobotnych lub stypendium,
ł1) centrum integracji społecznej - w stosunku do osób pobierających świadczenie

integracyjne,
ł2)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających stypendium na

podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w
okresie odbywania studiów podyplomowych,

m)Zakład - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z
tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku
macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład,

n) podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do osób pobierających
te stypendia,

o) minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz dyrektor izby celnej - w
stosunku do funkcjonariuszy celnych,

p) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - w stosunku do słuchaczy
pobierających stypendium,

r) osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób
współpracujących przy prowadzeniu tej działalności,

s) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - w
stosunku do osób, których świadczenia pracownicze finansowane są ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli świadczenia te
wypłacane są przez to Biuro,

t) jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostkę
samorządu terytorialnego - jeżeli rozlicza i opłaca składki za ubezpieczonych
wykonujących pracę w podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych
jednostkach organizacyjnych systemu oświaty,

u) podmiot, w którym jest pełniona służba - w odniesieniu do żołnierzy
zawodowych i funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia w nim służby,
jeżeli podmiot ten wypłaca im uposażenie,

w) wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących
świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych,

z) podmiot, który wypłaca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia - w
stosunku do osób, którym wypłaca to świadczenie,

za) inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty kierujące - w stosunku do osób
pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania
zawodowego - którymi są:
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– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem
wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,

– Ochotnicze Hufce Pracy,
– agencje zatrudnienia,
– instytucje szkoleniowe,
– instytucje dialogu społecznego,
– instytucje partnerstwa lokalnego,
– organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i

przeciwdziałania bezrobociu,
– jednostki naukowe,
– organizacje pracodawców,
– związki zawodowe,
– ośrodki doradztwa rolniczego,
– ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego

- korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków
krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których
mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr
157, poz. 1241);

3) składki - składki na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w pkt 1;
4) zasiłki - zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz

ubezpieczenia wypadkowego;
5) deklaracja rozliczeniowa - zestawienie informacji o należnych składkach na

fundusze, na które składki pobiera Zakład, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz
kwot należnych do zapłaty;

6) imienny raport miesięczny - informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom
społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc
kalendarzowy;

7) konto ubezpieczonego - konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz
informacje dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego;

8) konto płatnika - konto, na którym ewidencjonowana jest kwota zobowiązań z tytułu
składek oraz innych składek danego płatnika zbieranych przez Zakład, kwoty
zapłaconych składek, stan rozliczeń oraz inne informacje dotyczące płatnika składek;

9) przychód - przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby,
wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania
kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla
bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym
oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy
tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy;
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10) przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni
kółek rolniczych - przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na
jej rzecz produktów rolnych;

11) otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród
funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

12) zakład emerytalny - wybrany przez ubezpieczonego zakład emerytalny, wypłacający
emeryturę dożywotnią, działający na podstawie przepisów o zakładach
emerytalnych;

12a) okresowa emerytura kapitałowa - świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia
21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507);

12b) dożywotnia emerytura kapitałowa - świadczenie pieniężne określone w ustawie z
dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych;

13) międzybankowy system elektroniczny - system ELIXIR w Krajowej Izbie
Rozliczeniowej S.A.;

14) (uchylony);
[15) numer NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany przez urząd skarbowy;]
<15) numer NIP – numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami o

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;>
16) rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie

oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem.

Art. 33.
1. Zakład prowadzi:

1) konta ubezpieczonych, z których każde jest oznaczone numerem ewidencyjnym
nadanym osobie ubezpieczonej przez Rządowe Centrum Informatyczne
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL);

2) konta płatników składek oznaczone numerem NIP, a w przypadku gdy płatnik
składek nie posiada numeru NIP, do czasu jego uzyskania - numerem z krajowego
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, a jeżeli nie posiada
również tego numeru - numerem PESEL lub serią i numerem dowodu osobistego
albo paszportu;

3) Centralny Rejestr Ubezpieczonych;
4) Centralny Rejestr Płatników Składek;
5) Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych;
6) Centralny Rejestr Otrzymujących Emerytury z Funduszy Dożywotnich Emerytur

Kapitałowych;
7) inne rejestry niezbędne do realizacji zadań określonych odrębnymi przepisami.

1a. (uchylony).
2. Jeżeli osoba ubezpieczona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie posiada numeru PESEL, nie

podała go lub podany numer budzi wątpliwości co do jego prawidłowości, konto
ubezpieczonego oznacza się numerem NIP, a jeżeli nie posiada również tego numeru -
serią i numerem dowodu osobistego albo paszportu.
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3. (uchylony).
4. Zakład jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z:

1) Centralnej Bazy Danych RCI PESEL;
[2) danych zgromadzonych w Krajowej Ewidencji Podatników na zasadach

przewidzianych w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników;]
<2) danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej

Ewidencji Podatników na zasadach przewidzianych w przepisach o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;>

3) danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki
narodowej (REGON), prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.

5. Szczegółowy zakres danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7,
określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego, uwzględniając w nich również dane dotyczące zawodu wykonywanego
przez ubezpieczonych wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze.

Art. 35.
1. We wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym z

rozliczaniem i opłacaniem składek oraz przyznawaniem i wypłatą świadczeń określonych
odrębnymi przepisami, należy podawać:

[1) w przypadku ubezpieczonych - numery PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu
nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub
paszportu, z zastrzeżeniem ust. 1a;]

<1) w przypadku ubezpieczonych – numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu
nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, z
zastrzeżeniem ust. 1a;>

2) w przypadku płatników składek - numery NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek
nie nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer
dowodu osobistego albo paszportu.

[1a. W imiennych raportach miesięcznych, o których mowa w art. 41, należy podać numer
PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru - numer NIP. Jeżeli
ubezpieczonemu nie nadano również numeru NIP, należy podać serię i numer dowodu
osobistego lub paszportu.]

<1a. W imiennych raportach miesięcznych, o których mowa w art. 41, należy podać
numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru – serię i
numer dowodu osobistego lub paszportu.>

2. (uchylony).
3. (uchylony).

Art. 45.
1. Na koncie płatnika składek:
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[1) ewidencjonuje się dane identyfikacyjne, numery NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi
składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i
numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwy i numery rachunków bankowych
płatnika, dane informacyjne płatnika składek, w tym szczególną formę prawną
według krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON), numer według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), numer
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz wszelkie inne dane konieczne
do obsługi konta, a w szczególności dla celów rozliczania należności z tytułu składek
oraz dla celów prowadzenia postępowania egzekucyjnego, w tym informacje
dotyczące wspólników spółek cywilnych, jawnych i komandytowych, w zakresie
rejestrowanym w Krajowej Ewidencji Podatników;]

<1) ewidencjonuje się dane identyfikacyjne, numer NIP i numer identyfikacyjny
REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z
nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
nazwy i numery rachunków bankowych płatnika, dane informacyjne płatnika
składek, w tym szczególną formę prawną według krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), kod rodzaju
działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz wszelkie inne
dane konieczne do obsługi konta, a w szczególności dla celów rozliczania
należności z tytułu składek oraz dla celów prowadzenia postępowania
egzekucyjnego, w tym informacje dotyczące wspólników spółek cywilnych,
jawnych i komandytowych, w zakresie rejestrowanym w Centralnym Rejestrze
Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników;>

1a) ewidencjonuje się liczbę pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz
Emerytur Pomostowych;

2) prowadzone są rozliczenia należnych składek, wypłacanych przez płatnika zasiłków
oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych podlegających zaliczeniu na poczet
składek oraz innych składek pobieranych przez Zakład;

3) ewidencjonuje się dane niezbędne do realizacji przez Zakład zadań zleconych
odrębnymi przepisami.

2. Zakład ma prawo uzupełniać dane na koncie płatnika składek o numery NIP i REGON.

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – KODEKS KARNY SKARBOWY (Dz. U. z 2007 r.
Nr 111, poz. 765, z późn. zm.)

Art. 81.
§ 1. Podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi:

1) nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim
danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne,

2) dokonuje zgłoszenia więcej niż jeden raz,
3) nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy,
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
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[§ 2. Tej samej karze podlega także ten podatnik, który wbrew obowiązkowi nie składa
płatnikowi dostarczonego przez niego formularza zgłoszenia identyfikacyjnego.]

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ (Dz. U. z 2006 r. Nr
123, poz. 857, z późn. zm.)

Art. 37b.
1. Podmiot ubiegający się o upoważnienie do przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w

art. 37a ust. 8, składa do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej wniosek o
upoważnienie do przeprowadzania egzaminu.

2. Do wniosku o upoważnienie do przeprowadzania egzaminu dołącza się:
1) wykaz kadry przeprowadzającej egzamin;
2) informację na temat obiektów wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu;
3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z innego rejestru właściwego dla formy

organizacyjnej podmiotu ubiegającego się o upoważnienie;
[4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile wnioskodawca taki posiada;]
<4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
5) numer identyfikacji REGON, o ile wnioskodawca taki posiada.

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej udziela, w drodze decyzji, upoważnienia, o
którym mowa w ust. 1, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa
w ust. 2.

4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odmawia, w drodze decyzji, udzielenia
upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wnioskodawca nie przedłoży dokumentów,
o których mowa w ust. 2, albo jeżeli nie posiada odpowiednich warunków kadrowych i
organizacyjnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 8.

5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej cofa, w drodze decyzji, udzielone
upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 jeżeli podmiot upoważniony przestaje spełniać
warunki udzielonego upoważnienia.

6. Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminu przez podmiot upoważniony sprawuje minister
właściwy do spraw kultury fizycznej.

7. W ramach sprawowanego nadzoru minister właściwy do spraw kultury fizycznej ma
prawo żądać udostępnienia dokumentów, pisemnych wyjaśnień dotyczących
przeprowadzanego egzaminu oraz dokonywać kontroli. Do przeprowadzania kontroli
podmiotu upoważnionego stosuje się odpowiednio przepisy art. 17-20 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie.

8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, minister właściwy do spraw gospodarki
morskiej oraz minister właściwy do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu,
2) warunki kadrowe i organizacyjne, konieczne dla prawidłowego przeprowadzania

egzaminu
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- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitego sposobu prowadzenia egzaminu
oraz najwyższego poziomu kształcenia.

USTAWA z dnia 2 marca 2001 r. O WYROBIE ALKOHOLU ETYLOWEGO ORAZ
WYTWARZANIU WYROBÓW TYTONIOWYCH (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z późn. zm.)

Art. 5.
1. Wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, dokonuje się na pisemny wniosek

przedsiębiorcy.
2. Wniosek o wpis do rejestrów zawiera następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),>
4) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, która będzie wykonywana,
5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
6) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:

a) nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

b) nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,
c) posiada zaświadczenia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i
urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej
objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie
przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

3. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie
wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego przedsiębiorca składa oświadczenie
następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność
w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego są kompletne i zgodne z
prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego, określone w
ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu
wyrobów tytoniowych.".

4. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych przedsiębiorca
składa oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:
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1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych są
kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania wyrobów tytoniowych, określone w ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o
wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.".

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. O ODPADACH (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i
Nr 203, poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 117, poz. 678)

Art. 37.
1. Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na

formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i
unieszkodliwiania tych odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2. Zbiorcze zestawienie danych
powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub
nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów.

2. Wytwórca komunalnych osadów ściekowych, o których mowa w art. 43, jest obowiązany
sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych zawierające następujące
informacje:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby wytwórcy
komunalnych osadów ściekowych;

2) ilość komunalnego osadu ściekowego wytworzonego oraz dostarczonego do
stosowania;

3) skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych;
4) rodzaj przeprowadzonej obróbki;
5) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby stosujących

komunalne osady ściekowe, wytworzone przez wskazanego w pkt 1 wytwórcę tych
osadów;

6) miejsca stosowania tych osadów.
2a. Posiadacz odpadów prowadzący zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia

29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz.
1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664), w
zbiorczym zestawieniu danych, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zawrzeć
następujące informacje:

1) numer rejestrowy;
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2) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres;
[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
4) adresy zakładów przetwarzania;
5) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu elektrycznego i

elektronicznego, określone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, który przedsiębiorca prowadzący
zakład przetwarzania zamierza przetwarzać.

3. Zbiorcze zestawienia danych, o których mowa w ust. 1 i 2, posiadacz odpadów, w tym
wytwórca komunalnych osadów ściekowych, jest obowiązany przekazać marszałkowi
województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów
komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15
marca za poprzedni rok kalendarzowy.

3a. Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w zbiorczych zestawieniach
danych, o których mowa w ust. 3.

3b. Jeżeli z weryfikacji, o której mowa w ust. 3a, wynika, że informacje zawarte w
zbiorczym zestawieniu danych są niezgodne ze stanem faktycznym marszałek
województwa zobowiązuje, w drodze decyzji, do korekty sporządzonego zestawienia
danych, określając termin przekazania korekty.

3c. Niedokonanie korekty zbiorczego zestawienia danych, zgodnie z decyzją, o której mowa
w ust. 3b, skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania
zbiorczego zestawienia danych.

4. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do przechowywania zbiorczych
zestawień danych, o których mowa w ust. 1, do czasu zakończenia rekultywacji
składowiska odpadów i przekazania ich następnemu właścicielowi lub zarządcy
nieruchomości.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres
informacji wymaganych w oparciu o ust. 2 pkt 3 oraz wzory formularzy służących do
sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych, o których mowa w ust. 1 i 2,
kierując się potrzebą ujednolicenia tych zestawień.

6. Na podstawie zbiorczych zestawień danych, o których mowa w ust. 1 i 2, informacji
uzyskanych od starostów oraz sprawozdań i informacji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), marszałek województwa prowadzi
wojewódzką bazę danych, dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z
rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami
oraz sporządza raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw
środowiska.

7. Dostęp do wojewódzkiej bazy danych posiadają: minister właściwy do spraw środowiska,
minister właściwy do spraw gospodarki, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Zarząd
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska, regionalny dyrektor ochrony środowiska, starosta, wójt, burmistrz
lub prezydent miasta, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, zarząd wojewódzkiego
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz służby statystyki publicznej.

7a. Dostęp, o którym mowa w ust. 7, jest nieodpłatny.
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8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki i
zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych, kierując się potrzebami organów, o
których mowa w ust. 7, w zakresie danych niezbędnych do zarządzania środowiskiem.

9. Raport wojewódzki, o którym mowa w ust. 6, w zakresie stosowania komunalnych
osadów ściekowych może zawierać następujące dane osobowe stosujących te osady: imię
i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów.

10. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi centralną bazę danych dotyczącą
wytwarzania i gospodarowania odpadami.

11. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą stworzenia ujednoliconego
systemu zbierania i przetwarzania danych, określi, w drodze rozporządzenia, zasady
sporządzania raportu wojewódzkiego, o którym mowa w ust. 6, wzór formularza, na
którym raport ten ma być sporządzany, oraz termin przekazywania tego raportu.

12. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia systemu
zbierania i przetwarzania danych, określi, w drodze rozporządzenia, niezbędny zakres
informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposób prowadzenia
centralnej i wojewódzkiej bazy danych, o których mowa w ust. 6 i 10.

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. O USŁUGACH DETEKTYWISTYCZNYCH (Dz. U. z
2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.)

Art. 16.
1. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien

zawierać następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),>
4) imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz w przypadku posiadania

licencji - numer licencji:
a) przedsiębiorcy oraz pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony - w przypadku

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
b) członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników ustanowionych

do kierowania wnioskowaną działalnością przedsiębiorcy - w przypadku
przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną,

5) adres stałego miejsca wykonywania działalności.
2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści: "Oświadczam,

że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są

kompletne i zgodne z prawdą;
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2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług
detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach
detektywistycznych.".

3. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. – PRAWO DEWIZOWE (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z
późn. zm.)

Art. 17.
1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy,

zawierającego następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),>
4) siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność

kantorowa,
5) oznaczenie zakresu działalności kantorowej wykonywanej przez przedsiębiorcę w

poszczególnych jednostkach,
6) podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca składania wniosku.

2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa pisemne 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 szczególne warunki wykonywania działalności kantorowej

określone w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe.
Oświadczam także, że posiadam aktualne zaświadczenia o niekaralności i dokumenty

potwierdzające kwalifikacje wymagane przepisami ustawy, o której mowa w pkt 2.
3. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa

Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o
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dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej, uwzględniając zakres
wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności.

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. O PRZEWOZIE DROGOWYM TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.)

Art. 12.
1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów dokształcających jest

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga wpisu do
rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające.

2. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, zwany dalej
"prowadzącym kurs", z zastrzeżeniem art. 14, jest obowiązany spełniać następujące
warunki i wymagania:

1) (uchylony);
2) posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące

przeprowadzenie kursu dokształcającego zgodnie z jego programem;
3) zapewnić prowadzenie kursu dokształcającego przez wykładowców, którzy:

a) posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową
w dziedzinie: właściwości towarów niebezpiecznych, konstrukcji i eksploatacji
opakowań, cystern i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa
drogowego i chemicznego, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa
ruchu drogowego lub

b) posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4;
4) posiadać zbiór przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz środki

dydaktyczne, właściwe do rodzaju prowadzonego kursu dokształcającego, w
szczególności: plansze, przeźrocza, fotografie, filmy, oprogramowanie
komputerowe, modele pojazdów i przesyłek, wzory dokumentów;

5) posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką
kursu dokształcającego.

3. Działalność, o której mowa w ust. 1, może wykonywać przedsiębiorca:
1) w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;
2) który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby
fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające jest dokonywany
na pisemny wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2) (uchylony);
[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;]
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<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
4) zakres prowadzonych kursów;
5) datę i podpis przedsiębiorcy.

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca składa oświadczenie
następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy
dokształcające są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia kursów dokształcających, określone w ustawie z dnia 28 października
2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.".

6. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. – PRAWO POCZTOWE (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz.
1159, z późn. zm.)

Art. 9.
1. Zezwolenie wydaje się na pisemny wniosek, który zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania i adres głównego
miejsca wykonywania działalności;

[2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy, numer w rejestrze przedsiębiorców albo
w innym właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;]

<2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy, numer w rejestrze przedsiębiorców
albo w innym właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP);>

3) określenie zakresu wnioskowanej działalności pocztowej oraz sposobu jej realizacji;
4) określenie obszaru, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa,

wyznaczonego jednym lub więcej województwem, z określeniem planowanej
gęstości sieci w poszczególnym województwie.

2. Do wniosku należy dołączyć:
1) (uchylony);
2) (uchylony);
3) w przypadku spółek handlowych:

a) listę członków zarządu, prokurentów oraz członków organu nadzoru,
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b) listę akcjonariuszy posiadających nie mniej niż 5 % akcji imiennych albo listę
wspólników,

c) informację o dacie i miejscu urodzenia, imionach rodziców, nazwisku rodowym
matki, miejscu zamieszkania lub zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz numerze PESEL osób, o których mowa w lit. a i b, a w przypadku
cudzoziemców - informację o numerze paszportu oraz numerze wizy lub karty
pobytu,

d) informację w zakresie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
w odniesieniu do osób, o których mowa w lit. a i b;

4) w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną oraz osób kierujących
działalnością przedsiębiorcy niebędącego spółką handlową:

a) informację o dacie i miejscu urodzenia, imionach rodziców, nazwisku rodowym
matki, miejscu zamieszkania, numerze PESEL, a w przypadku cudzoziemców -
informację o ewentualnym miejscu zameldowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o numerze paszportu, a także o numerze wizy lub
karty pobytu,

b) informację w zakresie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym;
5) regulamin świadczenia usług pocztowych objętych wnioskiem;
6) opis sposobu świadczenia usługi pocztowej z uwzględnieniem wymogów, o których

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1.
3. Wniosek wraz z załącznikami może być złożony w formie elektronicznej.

Art. 15.
1. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek, który zawiera następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania i adres głównego
miejsca wykonywania działalności;

2) oznaczenie formy prawnej i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym
właściwym rejestrze lub w ewidencji działalności gospodarczej;

[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
4) określenie zakresu zamierzonej działalności pocztowej;
5) obszar, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa oświadczenie
następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych są kompletne i
zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
objętym obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru operatorów pocztowych,
określone w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe.".

3. Oświadczenie powinno również zawierać:
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1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania i adres głównego
miejsca wykonywania działalności;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
3a. Wniosek o wpis do rejestru oraz oświadczenie mogą być złożone w formie

elektronicznej.
4. Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać, przez okres wykonywanej działalności

pocztowej, wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia warunków
wykonywania działalności objętej obowiązkiem wpisu do rejestru.

Art. 20.
1. Prezes UKE prowadzi rejestr obejmujący:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres miejsca zamieszkania i adres
głównego miejsca wykonywania działalności;

[2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo
w innym właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;]

<2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców
albo w innym właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP);>

3) zakres wykonywanej działalności pocztowej z uwzględnieniem podziału określonego
w art. 6 ust. 1 i 2;

4) w przypadku operatorów wykonujących działalność objętą zezwoleniem - okres
ważności zezwolenia;

5) obszar wykonywanej działalności pocztowej;
6) informacje o zmianie danych, o których mowa w pkt 1-5, jak również o fakcie

zawieszenia albo zakończenia wykonywania działalności pocztowej;
7) numer wpisu;
8) datę wpływu wniosku o wpis do rejestru oraz datę dokonania wpisu.

2. Rejestr składa się z dwóch części:
1) rejestru zezwoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1;
2) rejestru działalności pocztowej niewymagającej zezwolenia, o której mowa w art. 6

ust. 2.
3. Rejestr jest jawny.
4. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.
5. Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od daty wydania zezwolenia lub

daty wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art.
15 ust. 2.

6. Prezes UKE dokonuje zmiany danych objętych rejestrem, o których mowa w ust. 1, w
terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia o zmianie danych.
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USTAWA z dnia 26 czerwca 2003 r. O NASIENNICTWIE (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271,
z późn. zm.)

Art. 54.
1. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu materiałem siewnym jest działalnością

regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) i wymaga wpisu do
rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym, zwanego dalej
"rejestrem".

2. Przepisy ust. 1 nie dotyczą:
1) producentów materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i

ozdobnych oraz materiału szkółkarskiego, wytworzonego i sprzedawanego na terenie
tego samego powiatu, jeżeli jest on przeznaczony na niezarobkowe potrzeby własne
odbiorcy;

2) dostawców.
3. Organem prowadzącym rejestr jest wojewódzki inspektor właściwy ze względu na

miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy.
4. Wniosek o wpis do rejestru zawiera następujące dane:

1) firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres przedsiębiorcy, albo adres
zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;
[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
4) oznaczenie rodzaju wykonywanej działalności;

4a) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania obrotu materiałem siewnym;
5) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem;

5a) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w czasie
kontroli dokonywanej przez wojewódzkiego inspektora;

6) datę i podpis przedsiębiorcy.
5. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu

materiałem siewnym są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie

obrotu materiałem siewnym, określone w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o
nasiennictwie.".

6. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
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7. Wpisowi do rejestru podlegają dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1-5, z wyjątkiem adresu
zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

7a. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby przedsiębiorca informuje o tym
wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na dotychczasowe miejsce
zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy.

7b. W przypadku, o którym mowa w ust. 7a, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na
dotychczasowe miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy powiadamia o zmianie
miejsca zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy wojewódzkiego inspektora
właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy i
przekazuje mu wniosek, na podstawie którego dokonano wpisu do rejestru, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w ust. 5.

7c. Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania albo siedzibę
przedsiębiorcy dokonuje wpisu przedsiębiorcy do rejestru na podstawie dokumentów, o
których mowa w ust. 7b, oraz wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru; wpis
do rejestru nie podlega opłacie.

8. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.
9. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do działalności, o której mowa w ust. 1, stosuje

przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY
ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.)

Art. 48.
1. Żołnierzom zawodowym wydaje się wojskowy dokument osobisty stwierdzający

pełnienie zawodowej służby wojskowej oraz, w szczególnych przypadkach, dokument
osobisty stwierdzający pełnienie tej służby w określonej jednostce wojskowej.

2. Żołnierzy zawodowych obejmuje się ewidencją wojskową, prowadzoną przez dyrektora
departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, organ
właściwy do wyznaczania na stanowisko służbowe i dowódcę jednostki wojskowej, w
której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową, oraz wojskowego komendanta
uzupełnień.

3. W ewidencji, o której mowa w ust. 2, ujmuje się dane osobowe żołnierza zawodowego
oraz dane dotyczące przebiegu czynnej służby wojskowej, stanu zdrowia, wykształcenia,
kwalifikacji, stanu cywilnego i rodzinnego, wyróżnień, a także orzeczeń wydanych w
stosunku do żołnierza w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub dyscyplinarnym
oraz odpowiedzialności zawodowej.

[4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, obejmują: nazwisko i imiona, nazwisko
rodowe, nazwisko i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców,
imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe, imiona dzieci, płeć, datę i miejsce
urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej, stopień
wojskowy, adres zameldowania, adres zamieszkania oraz rodzaj, serię i numer
dokumentu tożsamości.]
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<4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, obejmują: nazwisko i imiona, nazwisko
rodowe, nazwisko i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodowe
rodziców, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe, imiona dzieci, płeć,
datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, stopień wojskowy, adres
zameldowania, adres zamieszkania oraz rodzaj, serię i numer dokumentu
tożsamości.>

5. Ewidencję, o której mowa w ust. 2, prowadzi się w formie teczki akt personalnych i karty
ewidencyjnej.

6. Do przetwarzania przez organy wymienione w ust. 2 danych, o których mowa w ust. 3, do
celów związanych z przebiegiem zawodowej służby wojskowej nie stosuje się przepisów
rozdziału 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

7. Wojskowy dokument osobisty wydaje się żołnierzowi zawodowemu niezwłocznie po
rozpoczęciu pełnienia zawodowej służby wojskowej.

7a. W przypadku zniszczenia lub zaginięcia ewidencji wojskowej podlega ona odtworzeniu.
8. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy ważności wojskowych dokumentów osobistych, warunki i tryb wymiany
oraz zwrotu tych dokumentów, a także sposób postępowania przy ich wydawaniu;

2) zakres i sposób prowadzenia ewidencji wojskowej oraz sposób jej odtwarzania w
przypadku zniszczenia lub zaginięcia, a także wzory dokumentów ewidencyjnych;

3) wzory wojskowych dokumentów osobistych oraz sposób dokonywania wpisów w
tych dokumentach i postępowania z nimi, a także organy właściwe do ich
wydawania.

9. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 8, powinno w szczególności uwzględniać zadania
przełożonych w zakresie wydawania wojskowych dokumentów osobistych i sposobu
dokonywania w nich wpisów, a także wymogi dotyczące ochrony danych osobowych
żołnierzy zawodowych objętych ewidencją wojskową.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U. z 2006
r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

Art. 23.
1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na

wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna
faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby
niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub
pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1.

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:
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[1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę
urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub
jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie
potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer
emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego;]

<1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię,
nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru
PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby
nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury
lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;>

2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię,
nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, zawierające
informacje o:

a) wysokości dochodu,
b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
d) wysokości należnego podatku;

2) zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:

a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

4) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do
świadczeń rodzinnych, w tym:

a) dokument stwierdzający wiek dziecka,
b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o
prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
g) zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy

zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek, o którym mowa w art. 11,
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h) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki
został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.

4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią
wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 17a, organ właściwy
może przeprowadzić wywiad.

4aa. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne z
tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wystąpią wątpliwości
dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 17, organ właściwy może przeprowadzić
wywiad.

4b. W przypadkach, o których mowa w ust. 4a i 4aa, organ właściwy może wystąpić do
ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach, o których mowa
w art. 3 pkt 17a lub art. 17, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym
wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem
otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

4c. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy organ właściwy upoważnił do
prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych kierownika ośrodka pomocy
społecznej lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń
rodzinnych, wstrzymywania lub zawieszenia wypłaty tych świadczeń, a także sposób
ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i wzory:

1) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
2) zaświadczenia z urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
3) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń i dowodów
niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,

4) wywiadu, o którym mowa w ust. 4a,
5) oświadczenia o dochodach członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku

kalendarzowym,
kierując się koniecznością zapewnienia stosownej dokumentacji niezbędnej do sprawnej
realizacji świadczeń rodzinnych.

5a. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych wymagane
jest potwierdzenie następujących okoliczności:

1) uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
2) wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub

członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym
dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2,

3) wielkość gospodarstwa rolnego,
4) wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe

utrzymanie,
5) termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz

okresy zatrudnienia,
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6) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych,
7) niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym

ośrodku szkolno-wychowawczym,
8) brak propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego może przedłożyć stosowne
zaświadczenie albo oświadczenie.

5b. W przypadku złożenia oświadczenia potwierdzającego okoliczności, o których mowa w
ust. 5a pkt 4, dołącza się dowód wniesionej opłaty, a w przypadku, o którym mowa w ust.
5a pkt 6, dołączana jest również kopia imiennego raportu miesięcznego osoby
ubezpieczonej potwierdzająca odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

5c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5a, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

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

1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji
publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, 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 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501),

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 spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w
urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych,
w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która umożliwi ich
scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi wymogami i
sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.

7. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych
używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych na podstawie
ust. 6, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują
wojewodzie.

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może utworzyć rejestr centralny
obejmujący dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne oraz wartości
udzielonych świadczeń, gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez organy
właściwe podczas realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, oraz może
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przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych
osobowych. Organy właściwe przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując
oprogramowanie, o którym w mowa w ust. 7.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. O KRAJOWYM SYSTEMIE EWIDENCJI
PRODUCENTÓW, EWIDENCJI GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ EWIDENCJI
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.)

Art. 7.
1. Ewidencja producentów zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę producenta, określenie jego miejsca zamieszkania i adres
albo określenie siedziby i adres, a w przypadku osoby fizycznej również numer
ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z
zastrzeżeniem ust. 3;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12;
3) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki

narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany;
[4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany;
5) imię i nazwisko oraz określenie miejsca zamieszkania i adres pełnomocnika, jeżeli

został ustanowiony, albo osoby uprawnionej do reprezentacji, wraz z numerem
identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany, oraz numerem
ewidencyjnym powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z
zastrzeżeniem ust. 3;]

<4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
5) imię i nazwisko oraz określenie miejsca zamieszkania i adres pełnomocnika,

jeżeli został ustanowiony, albo osoby uprawnionej do reprezentacji, wraz z
numerem identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numerem ewidencyjnym
powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z
zastrzeżeniem ust. 3;>

6) numer rachunku bankowego producenta lub osoby, o której mowa w pkt 5.
2. W przypadku organizacji producentów ewidencja producentów, oprócz danych, o których

mowa w ust. 1, zawiera ponadto:
1) wskazanie kategorii produktów, ze względu na które organizacja producentów

została wstępnie uznana lub uznana;
2) wykaz członków organizacji producentów, z podaniem imienia i nazwiska albo

nazwy, numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 12, oraz numeru
identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki
narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany, a w przypadku osoby
fizycznej również numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu
ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3.
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3. Jeżeli producentem, pełnomocnikiem lub członkiem organizacji producentów jest osoba
fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, ewidencja producentów zamiast
numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności
(PESEL) zawiera numer paszportu tej osoby lub innego dokumentu stwierdzającego jej
tożsamość.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. O OCHRONIE ROŚLIN (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz.
849, z późn. zm.)

Art. 13.
1. Decyzję w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców, na wniosek zainteresowanego

podmiotu, wydaje wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
albo siedzibę tego podmiotu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być również złożony przed dokonaniem
granicznej kontroli fitosanitarnej za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora,
właściwego dla punktu wwozu, przez podmiot wprowadzający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty z państw trzecich.

3. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie ma miejsca zamieszkania albo siedziby na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję w sprawie wpisu do rejestru
przedsiębiorców wydaje wojewódzki inspektor właściwy dla:

1) planowanego miejsca prowadzenia uprawy, wytwarzania, magazynowania,
pakowania, sortowania, wprowadzania lub rozpoczęcia przemieszczania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
do którego został złożony wniosek o wpis do rejestru albo

2) punktu wwozu, w przypadku podmiotów wprowadzających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty z państw
trzecich.

4. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres;
2) określenie miejsca uprawy, wytwarzania lub przechowywania roślin, produktów

roślinnych lub przedmiotów;
3) rodzaj i przedmiot prowadzonej działalności;
4) imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem;
[5) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki posiada.]
<5) numer identyfikacji podatkowej (NIP).>

5. Rejestr przedsiębiorców zawiera:
1) informacje, o których mowa w ust. 4;
2) numer wpisu;
3) datę wpisu.
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6. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia,
przypadki, w których podmiot jest zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru
przedsiębiorców, jeżeli nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów
szkodliwych, mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej w zakresie rejestracji
producentów.

Art. 43a.
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek podmiotu, upoważnia podmiot, w

drodze decyzji, do opracowywania ocen i raportów w określonym zakresie.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może uzyskać podmiot, który spełnia

następujące warunki:
1) zapewnia, aby osoby, które będą opracowywały oceny i raporty, posiadały

kwalifikacje w tym zakresie;
2) zapewnia, aby osoby, które będą opracowywały oceny i raporty, nie pozostawały z

podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub obrotu
środkami ochrony roślin w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby
mieć wpływ na treść oceny lub raportu;

3) posiada wdrożony i certyfikowany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
system zarządzania jakością w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności;

4) przestrzega przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie
chronionych.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu,

o którym mowa w art. 43 ust. 1;
2) imię i nazwisko osoby upoważnianej do kontaktów z ministrem właściwym do spraw

rolnictwa oraz adres do korespondencji;
2a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile taki posiada;
[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki posiada;]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
4) wskazanie zakresu opracowywanych ocen i raportów, zgodnie z art. 43 ust. 2;
5) informacje dotyczące kwalifikacji osób opracowujących oceny i raporty;
6) datę i podpis.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji prowadzonych w innym państwie

członkowskim w przypadku podmiotów nieposiadających numeru w rejestrze
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) dokument potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie osób opracowujących oceny
i raporty;

3) aktualny certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością;
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4) oświadczenia osób, które będą brały udział w opracowywaniu ocen i raportów
następującej treści:
"Oświadcza, że:

1) w okresie trzech lat poprzedzających dzień nawiązania stosunku pracy (zawarcia
umowy cywilnoprawnej) z podmiotem opracowującym oceny i raporty nie
pozostawałem(-am) i nadal nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub
faktycznym z podmiotami prowadzącymi m działalność gospodarczą w zakresie
produkcji lub obrotu środkami ochrony roślin, który mógłby mieć wpływ na
treść ocen lub raportów oraz który może budzić uzasadnione wątpliwości co do
mojej bezstronności w zakresie opracowywania ocen i raportów;

2) zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie przekazane
informacje, wyniki badań, dane i oceny związane z opracowywanymi ocenami i
raportami.".

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, zawiera także:
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres

wnioskodawcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi rejestr podmiotów upoważnionych do
opracowywania ocen i raportów, o których mowa w art. 43 ust. 1.

7. Rejestr, o którym mowa w ust. 6, jest jawny i zawiera:
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu

upoważnionego do opracowywania ocen i raportów;
2) zakres upoważnienia;
3) datę wydania i numer decyzji.

8. Spełnienie przez podmiot opracowujący oceny i raporty warunków, o których mowa w
ust. 2, podlega kontroli prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest uprawniony do kontroli podmiotów
opracowujących oceny i raporty w zakresie:

1) zgodności wykonywanej działalności z udzielonym upoważnieniem;
2) przestrzegania warunków, o których mowa w ust. 2.

10. Osoby upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do dokonywania
kontroli są uprawnione w szczególności do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest
wykonywana działalność polegająca na opracowywaniu ocen i raportów, w dniach i
w godzinach, w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być
wykonywana;

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem
kontroli.

11. W przypadku gdy:
1) podmiot upoważniony do opracowywania ocen i raportów przestał spełniać warunki,

o których mowa w ust. 2, lub
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2) osoby, które biorą udział w opracowywaniu ocen i raportów, złożyły oświadczenie, o
którym mowa w ust. 4 pkt 4 niezgodne ze stanem faktycznym

- minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze decyzji, cofa upoważnienie do
opracowywania ocen i raportów.

12. W przypadku cofnięcia upoważnienia podmiot jest zobowiązany do przekazania do
ministra właściwego do spraw rolnictwa dokumentacji, o której mowa w art. 44 ust. 3
pkt 2.

13. Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do opracowywania ocen i raportów, może
wystąpić z wnioskiem o ponowne uzyskanie upoważnienia nie wcześniej niż po upływie
2 lat od dnia doręczenia decyzji cofającej upoważnienie.

14. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) kwalifikacje, w tym rodzaj wykształcenia i doświadczenia zawodowego osób

opracowujących oceny i raporty,
2) wymagania co do treści opracowywanych przez podmioty, o których mowa w art. 43

ust. 1, ocen i raportów
- mając na uwadze zapewnienie, aby oceny i raporty zostały opracowane w oparciu o
aktualną wiedzę naukowo-techniczną, w sposób bezstronny i rzetelny.

Art. 65.
1. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy zawierający

następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w

ewidencji działalności gospodarczej, albo numer w odpowiednim rejestrze albo
ewidencji prowadzonych w innym państwie, o którym mowa w art. 64 ust. 3 pkt 2;

[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
4) określenie rodzaju i zakresu działalności;
5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania konfekcjonowania lub obrotu środkami

ochrony roślin oraz ich przechowywania.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa oświadczenie

następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących
działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin są
kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin, określone w ustawie z dnia
18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.".

3. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) imię, nazwisko, adres przedsiębiorcy albo firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
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3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

4. Wpisowi do rejestru podlegają dane, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem adresu
zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

5. Rejestr może być prowadzony w formie systemu teleinformatycznego.

Art. 75.
1. Działalność polegająca na prowadzeniu szkoleń, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, art.

64 ust. 4 pkt 1 lit. a, art. 66 ust. 1 pkt 1 i art. 74 pkt 1, zwanych dalej "szkoleniami w
zakresie ochrony roślin", jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru
przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie
ochrony roślin.

2. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest:
1) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

przedsiębiorcy albo
2) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia

szkoleń w zakresie ochrony roślin, do którego został złożony wniosek o wpis do
rejestru, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego, państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwa, które zawarło ze
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę
świadczenia usług, czasowo świadczącego usługi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

3. Wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy
zawierający następujące dane:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
przedsiębiorcy;

2) imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem oraz adres do
korespondencji;

[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki posiada;]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w

ewidencji działalności gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki posiada, albo numer w
odpowiednim rejestrze albo ewidencji prowadzonych w innym państwie, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2;

5) wskazanie województw, na obszarze których przedsiębiorca zamierza prowadzić
szkolenia w zakresie ochrony roślin;

6) wskazanie zakresu, w jakim przedsiębiorca zamierza prowadzić szkolenia w zakresie
ochrony roślin.

4. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca składa oświadczenie
następującej treści:
"Oświadczam, że:
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1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących
działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin są kompletne
i zgodne z prawdą;

2) są mi znane i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin, określone w ustawie z dnia 18
grudnia 2003 r. o ochronie roślin.".

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno również zawierać:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres

przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
6. Rejestr, o którym mowa w ust. 1:

1) zawiera:
a) informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 6,
b) numer wpisu,
c) datę wpisu;

2) jest jawny;
3) może być prowadzony w systemie teleinformatycznym.

7. Przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie
ochrony roślin jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) zapewnić warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia szkoleń w zakresie
ochrony roślin;

2) zapewnić prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony roślin przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje;

3) informować wojewódzkiego inspektora, o którym mowa w ust. 2, o planowanych
terminach i miejscach prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin, nie później
niż na 14 dni przed ich rozpoczęciem;

4) prowadzić szkolenia w zakresie ochrony roślin zgodnie z programami takich szkoleń
oraz w grupach zapewniających prawidłowy przebieg takich szkoleń;

5) dokumentować działania związane z prowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony
roślin;

6) udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin na
każde żądanie wojewódzkiego inspektora.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin,
2) kwalifikacje osób prowadzących szkolenia w zakresie ochrony roślin, z

uwzględnieniem programu szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie
integrowanej produkcji,

3) programy szkoleń w zakresie ochrony roślin, z uwzględnieniem sposobu stosowania
środków ochrony roślin w przypadku szkoleń w zakresie stosowania tych środków,
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4) maksymalną liczbę osób w grupie, dla jakiej prowadzi się szkolenia w zakresie
ochrony roślin,

5) sposób dokumentowania działań związanych z prowadzeniem szkoleń w zakresie
ochrony roślin,

6) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin oraz okres
ważności tego zaświadczenia

- mając na względzie zapewnienie prawidłowego przebiegu szkoleń w zakresie ochrony
roślin.

Art. 75a.
1. Podmiot, niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej, może prowadzić szkolenia w zakresie ochrony
roślin, po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia,
prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na siedzibę tego
podmiotu.

2. Wojewódzki inspektor dokonuje wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, na wniosek
zainteresowanego podmiotu, zawierający:

1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu;
2) imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem oraz adres do

korespondencji;
[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki posiada;]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
4) wskazanie województw, na obszarze których podmiot zamierza prowadzić szkolenia

w zakresie ochrony roślin;
5) wskazanie zakresu, w jakim podmiot zamierza prowadzić szkolenia.

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, podmiot składa oświadczenie o następującej
treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia w
zakresie ochrony roślin są kompletne i zgodne z prawdą;

2) są mi znane i spełniam warunki prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin,
określone w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.".

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, powinno również zawierać:
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu ze wskazaniem imienia i

nazwiska oraz pełnionej funkcji.
5. Rejestr, o którym mowa w ust. 1:

1) zawiera:
a) informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5,
b) numer wpisu,
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c) datę wpisu;
2) jest jawny;
3) może być prowadzony w systemie teleinformatycznym.

6. Podmiot prowadzący szkolenia jest obowiązany:
1) spełniać warunki, określone w art. 75 ust. 7;
2) informować na piśmie wojewódzkiego inspektora, o którym mowa w ust. 1, o:

a) zmianie danych podlegających wpisowi do rejestru, w terminie 14 dni od dnia
zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych,

b) zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w
zakresie ochrony roślin.

7. Wojewódzki inspektor sprawuje nadzór nad prowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony
roślin przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w ust. 1.

8. W ramach sprawowania nadzoru nad prowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony roślin
wojewódzki inspektor przeprowadza, zgodnie z art. 91-99, urzędową kontrolę podmiotów
wpisanych do rejestru, o którym mowa w ust. 1, w zakresie spełnienia wymagań
określonych w ust. 6.

9. W przypadku niespełnienia przez podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w ust. 1,
wymagań określonych w ust. 6, wojewódzki inspektor może nakazać, w drodze zaleceń
pokontrolnych, usunięcie uchybień w oznaczonym terminie.

10. W przypadku:
1) rażącego naruszenia przez podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w ust. 1,

wymagań określonych w ust. 6 lub
2) nieusunięcia w oznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 9

- wojewódzki inspektor może wykreślić, w drodze decyzji, podmiot z rejestru.
11. Podmiot, który został wykreślony z rejestru, o którym mowa w ust. 1, może ponownie

wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w
którym decyzja o wykreśleniu stała się ostateczna.

12. W przypadku otrzymania informacji, o której mowa w ust. 6 pkt 2, wojewódzki inspektor
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji dokonuje odpowiednio aktualizacji
danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, albo wykreśla podmiot z tego
rejestru.

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O AGENCJI RYNKU ROLNEGO I ORGANIZACJI
NIEKTÓRYCH RYNKÓW ROLNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.)

Art. 40e.
1. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim

inspektorem", na wniosek dyrektora oddziału terenowego Agencji przekazuje
nieodpłatnie informacje o:
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1) przedsiębiorcach wpisanych do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu
materiałem siewnym w rozumieniu przepisów o nasiennictwie, w zakresie:

a) imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu,
b) numeru w rejestrze przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym,

prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora,
[c) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) - jeżeli został nadany;]
<c) numeru identyfikacji podatkowej (NIP);>

2) podmiotach wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem
siewnym w rozumieniu przepisów o nasiennictwie w zakresie, o którym mowa w pkt
1 lit. a i c, oraz o numerze w rejestrze podmiotów prowadzących obrót materiałem
siewnym, prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora;

3) ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 40c ust. 6 pkt 2.

2. (uchylony).

USTAWA z dnia 31 marca 2004 r. O PRZEWOZIE KOLEJĄ TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH (Dz. U. Nr 97, poz. 962, z późn. zm.)

Art. 39.
1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów początkowych i kursów

doskonalących, zwanych dalej "kursami", wymaga pisemnego zgłoszenia Prezesowi
UTK.

2. Działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne umożliwiające

przeprowadzenie kursów zgodnie z ich programem;
2) zatrudnia wykładowców, którzy posiadają wykształcenie wyższe i kwalifikacje w

zakresie problematyki dotyczącej przewozu koleją towarów niebezpiecznych;
3) posiada zbiór aktualnych przepisów w zakresie przewozu koleją towarów

niebezpiecznych oraz środki dydaktyczne, w szczególności plansze, przeźrocza,
fotografie, filmy oraz oprogramowanie komputerowe;

4) posiada możliwość przeprowadzania zajęć praktycznych objętych programem
kursów;

5) nie jest podmiotem, wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne;

6) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby
fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

7) nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, opłat i składek na
ubezpieczenie społeczne.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać następujące dane:
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1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2) nazwę organu rejestrowego i numer w rejestrze, w którym przedsiębiorca jest

zarejestrowany albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;

[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
4) zakres prowadzonych kursów;
5) datę i podpis przedsiębiorcy.

4. (uchylony).
5. (uchylony).

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O INDYWIDUALNYCH KONTACH
EMERYTALNYCH (Dz. U. z r. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) IKE - wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego,
wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym
zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz
rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym
działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu
kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, wyodrębniony rachunek
IKE w dobrowolnym funduszu emerytalnym, prowadzone na zasadach określonych
ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach określonych w
przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów;

1a)  IKZE - wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego,
wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym
zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz
rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym
działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu
kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, wyodrębniony rachunek
IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym, prowadzone na zasadach określonych
ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach określonych w
przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów;

2) gromadzenie oszczędności - dokonywanie wpłat, wypłat transferowych oraz
przyjmowanie wypłat transferowych, a także inwestowanie środków znajdujących
się na IKE lub IKZE;

3) oszczędzający - osobę fizyczną, która gromadzi środki na IKE lub IKZE;
4) wpłata - wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE

lub IKZE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na
IKE lub IKZE oszczędzającego;



- 73 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

5) środki - środki pieniężne, jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego,
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jednostki rozrachunkowe
dobrowolnego funduszu emerytalnego, papiery wartościowe oraz niebędące
papierami wartościowymi instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt
2 lit. c i d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.
U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), zapisane na IKE lub IKZE;

6) fundusz inwestycyjny - fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r.
Nr 124, poz. 1151);

7) podmiot prowadzący działalność maklerską - dom maklerski lub bank prowadzący
działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi;

8) zakład ubezpieczeń - zakład ubezpieczeń na życie prowadzący działalność
ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń określonych w dziale I grupa 3 załącznika
do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);

9) bank - bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.);

9a) dobrowolny fundusz emerytalny - dobrowolny fundusz emerytalny utworzony przez
powszechne towarzystwo emerytalne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z
2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75,
poz. 398);

10) instytucja finansowa - fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzący działalność
maklerską, zakład ubezpieczeń, bank, dobrowolny fundusz emerytalny, prowadzące
IKE lub IKZE;

11) program emerytalny - pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz.
1207);

12) osoby uprawnione - osoby wskazane przez oszczędzającego w umowie o IKE lub
IKZE, które otrzymają środki z IKE lub IKZE w przypadku jego śmierci, osoby, o
których mowa w art. 832 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), oraz spadkobierców oszczędzającego;

13) wypłata - wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych na
IKE lub IKZE dokonywaną na rzecz:

a) oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1 lub
art. 34a ust. 1 pkt 1, albo

b) osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego;
14) wypłata transferowa - wypłatę polegającą na:

a) przeniesieniu środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do innej
instytucji finansowej prowadzącej IKE,

b) przeniesieniu środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE do innej
instytucji finansowej prowadzącej IKZE,
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c) przeniesieniu środków zgromadzonych na IKE z IKE zmarłego na IKE osoby
uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił,

d) przeniesieniu środków zgromadzonych na IKZE z IKZE zmarłego na IKZE
osoby uprawnionej,

e) jednoczesnym odkupieniu jednostek uczestnictwa w jednym funduszu
inwestycyjnym i nabyciu jednostek uczestnictwa w innym funduszu
inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki pieniężne
uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja), pod warunkiem że
jednostki odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na IKE albo IKZE
oszczędzającego,

f) przeniesieniu środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do
programu emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający, lub przeniesieniu
środków z programu emerytalnego na IKE, w przypadkach określonych w
ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;

15) zwrot - wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, jeżeli nie
zachodzą przesłanki wypłaty bądź wypłaty transferowej;

15a) częściowy zwrot - wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie
zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej;

16) organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21
lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119);

17) składka podstawowa - składkę wnoszoną przez pracodawcę do programu
emerytalnego;

[18) dane osobowe - pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer
identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer ewidencyjny PESEL lub numer paszportu
bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób
nieposiadających obywatelstwa polskiego;]

<18) dane osobowe – pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania
oraz numer PESEL lub numer paszportu bądź innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa
polskiego;>

19) syndyk - syndyka, nadzorcę sądowego lub zarządcę w rozumieniu ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn.
zm.).

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PRACOWNICZYCH PROGRAMACH
EMERYTALNYCH (Dz. U. z r. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) program - program zakładowy albo program międzyzakładowy;
2) pracownik - osobę zatrudnioną, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na

podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o



- 75 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

pracę, osobę zatrudnioną na podstawie umowy zawartej w wyniku powołania lub
wyboru do organu reprezentującego osobę prawną oraz członka rolniczej spółdzielni
produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;

3) zakład ubezpieczeń - zakład ubezpieczeń na życie w formie spółki akcyjnej lub
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych na życie w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr
91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);

4) fundusz inwestycyjny - fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r.
Nr 124, poz. 1151);

5) towarzystwo emerytalne - pracownicze towarzystwo emerytalne w rozumieniu
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm.);

6) fundusz emerytalny - pracowniczy fundusz emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

7) instytucja finansowa - zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny lub zarządzający
zagraniczny, który zarządza środkami gromadzonymi w programie na podstawie
umowy z pracodawcą;

8) instytucja finansowa prowadząca IKE - instytucję finansową prowadzącą IKE
uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych
kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
(Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.);

9) zarządzający - instytucję finansową lub fundusz emerytalny;
10) konwersja - jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu

inwestycyjnym i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym
zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki pieniężne uzyskane z odkupienia
jednostek uczestnictwa, pod warunkiem że jednostki odkupywane i nabywane są
rejestrowane jako stanowiące środki uczestnika odpowiednio ze składki
podstawowej lub dodatkowej;

11) uczestnik - pracownika lub inną osobę, która przystąpiła do programu;
12) osoba uprawniona - osobę wskazaną przez uczestnika w deklaracji, która otrzyma

środki z programu w przypadku jego śmierci, osobę, o której mowa w art. 832 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.), oraz spadkobiercę uczestnika;

13) środki - środki finansowe gromadzone w celu realizacji programu, inwestowane w
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jednostki ubezpieczeniowego
funduszu kapitałowego działającego na podstawie przepisów o działalności
ubezpieczeniowej, jednostki rozrachunkowe funduszy emerytalnych albo jednostki
wyodrębnione przez zarządzającego zagranicznego - na rachunku uczestnika
prowadzonym przez zarządzającego lub środki pieniężne na rachunku uczestnika,
prowadzonym na podstawie zakładowej umowy emerytalnej przez zarządzającego;

14) organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21
lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119);
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15) wynagrodzenie - podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.), bez stosowania
ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy;

16) rachunek - zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, rachunek, na
który są wpłacane składki do funduszu emerytalnego, lub rachunek w
ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym prowadzony na zasadach określonych w
ustawie, a w zakresie nieuregulowanym w ustawie - na zasadach określonych w
przepisach właściwych dla tych rejestrów i rachunków;

17) IKE - indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach
zabezpieczenia emerytalnego;

18) wypłata - dokonaną przez uczestnika lub osobę uprawnioną wypłatę gotówkową lub
realizację przelewu środków zgromadzonych w ramach programu na wskazany przez
uczestnika lub tę osobę rachunek bankowy - na warunkach określonych w umowie
zakładowej, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie;

19) wypłata transferowa - przekazanie środków na warunkach określonych w ustawie do
innego programu, na IKE uczestnika albo osoby uprawnionej lub z IKE uczestnika
albo osoby uprawnionej do programu w przypadkach i na warunkach, o których
mowa w przepisach o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych
kontach zabezpieczenia emerytalnego;

20) zwrot - wycofanie środków zgromadzonych w ramach programu w przypadku jego
likwidacji, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej;

21) dyspozycja - polecenie dokonania wypłaty albo wypłaty transferowej składane przez
uczestnika zarządzającemu;

[22) NIP - numer identyfikacji podatkowej w rozumieniu ustawy z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142,
poz. 702, z późn. zm.);]

<22) NIP – numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;>

23) zagraniczny organ nadzoru - krajowe władze państwa członkowskiego Unii
Europejskiej wyznaczone przez to państwo do wykonywania zadań związanych z
nadzorowaniem realizacji programu emerytalnego przez pracodawcę mającego
siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;

24) zarządzający zagraniczny - podmiot, niezależnie od jego formy prawnej, mający
swoją siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
podlegający nadzorowi organu nadzoru tego państwa, którego przedmiotem
działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z
przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu
przez nich wieku emerytalnego.

Art. 8.
1. Zarządzający ewidencjonuje wszystkie wpłacone składki, przyjęte i dokonane wypłaty

transferowe, wypłatę oraz inne operacje na rachunku. Przed dokonaniem wypłaty
transferowej zarządzający sporządza informację dotyczącą uczestnika programu, który
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złożył dyspozycję wypłaty transferowej. Informację tę zarządzający sporządza również w
przypadku złożenia przez uczestnika dyspozycji wypłaty albo przeniesienia środków
będących następstwem zmiany formy programu lub podmiotu zarządzającego.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) numer wpisu programu do rejestru;
[2) dane identyfikujące uczestnika: pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres

zamieszkania, NIP i numer PESEL albo numer paszportu bądź innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa
polskiego;

3) dane identyfikujące pracodawcę: nazwę, numer REGON, NIP, adres siedziby i adres
do korespondencji;

4) dane identyfikujące zarządzającego, który sporządza informację: nazwę, numer
REGON, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji;]

<2) dane identyfikujące uczestnika: pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres
zamieszkania oraz numer PESEL albo numer paszportu bądź innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających
obywatelstwa polskiego;

3) dane identyfikujące pracodawcę: nazwę, numer identyfikacyjny REGON, NIP,
jeżeli pracodawca jest obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie
przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, adres
siedziby i adres do korespondencji;

4) dane identyfikujące zarządzającego, który sporządza informację: nazwę, numer
identyfikacyjny REGON, NIP, jeżeli zarządzający jest obowiązany posługiwać
się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników, adres siedziby i adres do korespondencji;>

5) wysokość wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego z podziałem na wpłaty z
tytułu składki podstawowej i dodatkowej;

6) wysokość i daty wypłat transferowych przyjętych przez zarządzającego oraz dane
identyfikujące zarządzającego lub nazwę instytucji finansowej prowadzącej IKE,
dokonujących tych wypłat transferowych;

7) wysokość i datę dokonywanej wypłaty transferowej oraz dane identyfikujące
zarządzającego lub nazwę instytucji finansowej prowadzącej IKE, do których
dokonywana jest wypłata transferowa;

8) sumę wpłaconych po dniu 31 maja 2004 r. składek podstawowych - w przypadku
gdy wypłata transferowa jest dokonywana na IKE;

8a) aktualną wartość środków pochodzących z wpłat na IKE - w przypadku gdy do
programu przyjęto wypłatę transferową z IKE uczestnika.

9) datę sporządzenia informacji oraz imię, nazwisko, funkcję i podpis osoby
odpowiedzialnej za jej sporządzenie.

3. Informację, o której mowa w ust. 1, zarządzający sporządza w dwóch egzemplarzach.
4. Zarządzający w przypadku dokonywania wypłaty transferowej przekazuje wraz z

dokonaniem wypłaty transferowej odpowiednio następnemu zarządzającemu albo
instytucji finansowej prowadzącej IKE jeden egzemplarz informacji, o której mowa w
ust. 1, i informacje uzyskane od wszystkich poprzednich zarządzających oraz od
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instytucji finansowych prowadzących IKE uczestnika. Drugi egzemplarz informacji, o
której mowa w ust. 1, zarządzający przekazuje uczestnikowi.

5. W przypadku dokonywania wypłaty zarządzający przekazuje uczestnikowi informację, o
której mowa w ust. 2 pkt 1-6 i 9, oraz informację o wysokości wypłaty.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia,
sposób sporządzania informacji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb jej przekazywania,
mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego przekazywania informacji.

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

Art. 18e.
1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o

wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia,
zawierającego następujące dane:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru;
2) adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy, pod którymi będzie

prowadzona działalność, wraz z nazwą gminy i województwa oraz numerem
telefonu;

3) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
[4) numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli został nadany;]
<4) numer identyfikacji podatkowej NIP;>
5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli został nadany, oraz nazwę i adres organu ewidencyjnego;
6) adres poczty elektronicznej.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, podmiot:
1) składa 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 prowadzenia agencji zatrudnienia odpowiednio

w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa
zawodowego lub pracy tymczasowej - określone w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.";

2) przedstawia do wglądu dowód dokonania opłaty, o której mowa w art. 18k ust. 1, lub
składa jego kopię.

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

lub siedziby;
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2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i

nazwiska oraz pełnionej funkcji.

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz.
U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)

Art. 21.
Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na
odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub
druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących
danych:

1) firmy przedsiębiorcy;
[2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;]
<2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP);>
3) siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Art. 25.
1. Wpisowi do CEIDG podlegają:

1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
4) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych

obywatelstwach przedsiębiorcy;
5) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz

adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca
wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca
wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z
oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału
terytorialnego kraju;

6) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie
posiada;

7) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
8) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską

Klasyfikacją Działalności (PKD);
9) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

10) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
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11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile
przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;

12) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o

ustanowieniu kuratora;
14) informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu

upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o
ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu
upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego
postępowania;

15) informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
15a) informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą

we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;
16) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do

CEIDG.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 11, obejmują imię i nazwisko oraz odpowiednie dane

określone w ust. 1 pkt 1 i 3-6.
3. Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych

podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG,
nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG
lub wniosków, o których mowa w art. 30 oraz art. 32 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1.

4. Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje
wpis z urzędu. Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.

5. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki

narodowej (REGON);
2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie

ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu
ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór, w tym elektroniczny, wniosku o
wpis do CEIDG będącego jednocześnie, dla osób fizycznych wykonujących działalność
gospodarczą, wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w krajowym rejestrze urzędowym
podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo
aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o
kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników, uwzględniając:

1) zakres danych podlegających wpisowi do CEIDG i innych rejestrów urzędowych;
2) warunki powszechnej dostępności formularzy;
3) prowadzenie CEIDG w systemie teleinformatycznym;
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4) zakres danych niezbędnych dla uzyskania albo zmiany wpisu do krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia
identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia płatnika składek albo
ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo
zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w
rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Art. 31.
[1. Wpisowi z urzędu do CEIDG podlegają informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt

13-19.]
<1. Wpisowi z urzędu do CEIDG podlegają informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1

pkt 3 oraz 13–19.>
2. Informację, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 13, kurator lub opiekun zgłasza niezwłocznie

do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie
później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się postanowienia o
ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy.

3. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt  14 i 15, sąd zgłasza niezwłocznie do
CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie
później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się  postanowienia
wydanego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

4. Informację, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15a, Centralna Informacja Krajowego
Rejestru Sądowego zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza
dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od
dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej
powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.

5. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16-18, Krajowy Rejestr Karny albo organ
zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej CEIDG, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o uprawomocnieniu wyroku
albo decyzji o zakazie wykonywania określonej działalności lub zawodu.

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z późn. zm.)

Art. 60a.
1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych:

1) doręcza na piśmie abonentowi będącemu stroną umowy zawartej na piśmie treść
każdej proponowanej zmiany warunków umowy, w tym określonych w regulaminie
świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, chyba że abonent
złożył żądanie określone w ust. 1b,

2) doręcza na piśmie abonentowi niebędącemu stroną umowy zawartej na piśmie, który
udostępnił swoje dane, o których mowa w ust. 1a, treść każdej proponowanej zmiany
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warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych, chyba że abonent złożył żądanie określone w ust. 1b,
oraz

3) podaje do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany warunków
umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych

- z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w
życie. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia
umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian.

1a. Abonent niebędący stroną umowy zawartej na piśmie w celu otrzymywania, w
określonych w ustawie przypadkach, informacji i zawiadomień, może udostępnić dane:

1) w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną:
a) imię i nazwisko,
b) numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru

ewidencyjnego PESEL - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
c) adres korespondencyjny;

2) w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną:
a) nazwę,
[b) numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile został nadany, lub numer w

rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym
właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim,]

<b) numer identyfikacyjny REGON lub NIP, lub numer w rejestrze przedsię-
biorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym
rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim,>

c) siedzibę i adres korespondencyjny.
1b. Na żądanie abonenta, który udostępnił swoje dane, o których mowa w ust. 1a, dostawca

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza treść każdej proponowanej
zmiany warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych, drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta
w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka
porozumiewania się na odległość.

2. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 1, dostawcy
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie
odszkodowawcze, a także zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6, o czym abonent
powinien zostać także poinformowany.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa
w ust. 1, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia
niedozwolonych postanowień umownych.

4. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych niezwłocznie informuje na
piśmie abonentów będących stroną umowy pisemnej o zmianie nazwy (firmy), adresu lub
siedziby dostawcy usług, chyba że abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji
drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej
lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o
powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków umowy.
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5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla abonentów niebędących
stroną umowy pisemnej niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości informacje o
zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby dostawcy usług. Informacja o powyższych
zmianach nie stanowi zmiany warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Art. 161.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, treści lub dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być

zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub
udostępniane tylko wówczas, gdy czynności te, zwane dalej "przetwarzaniem", dotyczą
usługi świadczonej użytkownikowi albo są niezbędne do jej wykonania. Przetwarzanie w
innych celach jest dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów ustawowych.

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest uprawniony do
przetwarzania następujących danych dotyczących użytkownika będącego osobą fizyczną:

1) nazwisk i imion;
2) imion rodziców;
3) miejsca i daty urodzenia;
4) adresu miejsca zameldowania na pobyt stały;
5) numeru ewidencyjnego PESEL - w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
6)  nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku

cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji
Szwajcarskiej - numeru paszportu lub karty pobytu;

7) zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania
wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikającego z
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

[3. Oprócz danych, o których mowa w ust. 2, dostawca publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych może, za zgodą użytkownika będącego osobą fizyczną, przetwarzać
inne dane tego użytkownika w związku ze świadczoną usługą, w szczególności numer
identyfikacji podatkowej NIP, numer konta bankowego lub karty płatniczej, adres
korespondencyjny użytkownika, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zameldowania na
pobyt stały tego użytkownika, a także adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów
kontaktowych.]

<3. Oprócz danych, o których mowa w ust. 2, dostawca publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych może, za zgodą użytkownika będącego osobą fizyczną,
przetwarzać inne dane tego użytkownika w związku ze świadczoną usługą, w
szczególności numer konta bankowego lub karty płatniczej, adres
korespondencyjny użytkownika, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zameldowania
na pobyt stały tego użytkownika, a także adres poczty elektronicznej oraz numery
telefonów kontaktowych.>

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
z późn. zm.)
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Art. 77.
1. Zgłoszenia, o których mowa w art. 74-76, kierowane są do Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, zawierają:

1) wskazanie oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku braku miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wskazanie oddziału
wojewódzkiego Funduszu wybranego przez osobę zgłaszaną do ubezpieczenia
zdrowotnego;

2) wskazanie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu w przypadku osób, o
których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16, jeżeli osoby te nie mają miejsca zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) nazwisko i imię;
4) datę urodzenia;

4a) płeć;
5) adres zamieszkania;
[6) numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano tych

numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.]
<6) numer PESEL, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru

PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.>
3. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin, o których

mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, podmiot obowiązany do zgłoszenia ubezpieczonego
przesyła odpowiednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo do Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego dane wymienione w ust. 2 oraz następujące dane dotyczące
członka rodziny:

1) nazwisko i imię;
2) datę urodzenia;
3) adres zamieszkania;
4) stopień pokrewieństwa;
5) informację o znacznym stopniu niepełnosprawności;
[6) numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy członkowi rodziny nie nadano tych

numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;]
<6) numer PESEL, a w przypadku gdy członkowi rodziny nie nadano numeru

PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;>
7) informację o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z

ubezpieczonym - w przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 3 lit c.

Art. 84.
1. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca osoba podlegająca ubezpieczeniu

zdrowotnemu, z zastrzeżeniem art. 85 i 86.
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2. W przypadku gdy wypłata przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie zdrowotne jest dokonywana przez komornika, składkę na ubezpieczenie
zdrowotne opłaca ubezpieczony bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez
właściwy oddział wojewódzki Funduszu.

3. Przy opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony wymieniony w ust. 2
podaje:

1) nazwisko i imię;
2) adres zamieszkania;
[3) numer PESEL, a w przypadku jego nienadania - numer i serię innego dokumentu

potwierdzającego tożsamość ubezpieczonego wymienionego w ust. 2 lub numer
dokumentu potwierdzającego jego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na
podstawie przepisów o koordynacji i, jeżeli nadano, numer NIP;]

<3) numer PESEL, a w przypadku jego nienadania – numer i serię innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość ubezpieczonego wymienionego w ust. 2
lub numer dokumentu potwierdzającego jego prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;>

4) okres, którego dotyczy składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Art. 188.
1. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych w celu:

1) stwierdzenia istnienia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;
2) wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń

finansowanych przez Fundusz;
3) stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki;
4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń;
5) rozliczenia ze świadczeniodawcami;
6) rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec

Funduszu;
7) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości

finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych;
8) monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia

zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne.
1a. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w

art. 2 ust. 1 pkt 2, w celu:
1) rozliczania ze świadczeniodawcami;
2) rozliczania dotacji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 5;
3) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

1b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 3, w celu rozliczania kosztów refundacji leków.
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2. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz umów
międzynarodowych w celu:

1) potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej;
2) rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym

na podstawie przepisów o koordynacji;
3) rozliczania z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ponoszonych przez

świadczeniodawców i Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej;
4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń;
5) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
2a. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych

związanych z realizacją zadań określonych w art. 97 ust. 3 pkt 2 i 3a.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do przetwarzania danych

osobowych:
1) osób ubezpieczonych, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8;
2) osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o

koordynacji, w celu określonym w ust. 2 pkt 2 i 3;
3) osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-

8.
4. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, minister właściwy do spraw zdrowia i

Fundusz mają prawo do przetwarzania następujących danych:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) nazwisko rodowe;
3) data urodzenia;
4) płeć;
5) obywatelstwo;
6) (uchylony);
7) numer PESEL;
[8) numer NIP - w przypadku osób, którym nadano ten numer;]
[9) seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego

tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL lub numeru
NIP;]

<9) seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu
stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie mają nadanego
numeru PESEL;>

10) adres zamieszkania;
11) adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana

osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania;
12) numer ubezpieczenia;
13) stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę;
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14) stopień niepełnosprawności - w przypadku członka rodziny;
15) rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentu potwierdzającego

uprawnienia osób, o których mowa w art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art.
46 ust. 1, a także osób posiadających na podstawie odrębnych przepisów szersze
uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej niż wynikające z ustawy;

16) dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3;

17) przyczyn udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;
18) nazwa instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na

podstawie przepisów o koordynacji;
19) dane dotyczące lekarza lub felczera wystawiającego receptę na refundowane leki lub

wyroby medyczne;
20) dane dotyczące świadczeniodawcy zatrudniającego lekarza lub felczera, o którym

mowa w pkt 19;
21) dane dotyczące apteki realizującej receptę na refundowane leki i wyroby medyczne;
22) data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;
23) data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego;
24) okres, za który opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne;
25) dane o płatniku składki na ubezpieczenie zdrowotne;
26) typ dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej;
27) data zgonu.

5. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem obowiązani są do
gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych dotyczących udzielanych świadczeń
zdrowotnych.

6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych
w art. 66 ust. 1 pkt 2-9, wobec których, z uwagi na konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa form i metod realizacji zadań podlegających ochronie zgodnie z
przepisami o ochronie informacji niejawnych, stosuje się odrębny tryb przetwarzania
danych, o których mowa w ust. 4. Rozporządzenie powinno w szczególności określać
dane osobowe, które będą przetwarzane, sposób ich przetwarzania oraz podmiot
uprawniony do ich gromadzenia i przetwarzania.

Art. 191.
1. Minister właściwy do spraw zdrowia gromadzi i przetwarza dane dotyczące

ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z
ustawy.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia oraz Fundusz są uprawnieni do uzyskiwania i
przetwarzania danych osobowych świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, w celu:

1) rozliczania ze świadczeniodawcami;
2) kontroli:

a) rodzaju, zakresu i przyczyn udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
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b) przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości
finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;

3) monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni na świadczenia opieki zdrowotnej, leki, wyroby medyczne będące
przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze.

3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia
oraz Fundusz mają prawo przetwarzania następujących danych:

1) nazwisko i imię;
2) numer PESEL;
[3) numer NIP - w przypadku osób, którym nadano ten numer;]
[4) seria i numer dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku osób, które nie mają

nadanego numeru PESEL lub numeru NIP;]
<4) seria i numer dowodu osobistego lub paszportu – w przypadku osób, które nie

mają nadanego numeru PESEL;>
5) dane dotyczące rodzaju i zakresu udzielonych świadczeniobiorcom innym niż

ubezpieczeni świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w przepisach
wydanych na podstawie art. 190 ust. 1.

4. Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw
wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz minister
właściwy do spraw zdrowia są uprawnieni do uzyskiwania informacji niezbędnych do
realizacji zadań wynikających z ustawy.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O SYSTEMIE TACHOGRAFÓW CYFROWYCH (Dz. U.
Nr 180, poz. 1494, z 2007 r. Nr 99, poz. 661 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622)

Art. 4.
1. Świadectwo funkcjonalności tachografu cyfrowego oraz świadectwo funkcjonalności

karty wydaje Prezes GUM w trybie decyzji na wniosek odpowiednio producenta
tachografów cyfrowych albo producenta kart.

2. Wniosek o wydanie świadectwa funkcjonalności zawiera:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
[2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer ewidencyjny REGON wnioskodawcy,

jeżeli są nadane;]
<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer identyfikacyjny REGON, jeżeli

jest nadany;>
3) datę i miejsce sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.
3. Do wniosku o wydanie świadectwa funkcjonalności dołącza się:

1) dokumentację niezbędną do przeprowadzenia badań funkcjonalności, a w
szczególności dokumentację techniczno-konstrukcyjną tachografu cyfrowego albo
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karty, potwierdzającą spełnianie wymagań, o których mowa w załączniku IB do
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002;

2) co najmniej dwa egzemplarze tachografu cyfrowego, których typ ma być badany;
3) karty testowe pełniące rolę karty kierowcy, karty przedsiębiorstwa, karty

warsztatowej oraz karty kontrolnej w ilości potrzebnej do przeprowadzenia badań.
4. Prezes GUM, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego przeprowadzenia badań, może:

1) zażądać od wnioskodawcy dostarczenia dodatkowej liczby tachografów cyfrowych;
2) wezwać wnioskodawcę do dostarczenia uzupełniających materiałów i dokumentów.

5. Wnioskodawca może dołączyć do wniosku protokoły potwierdzające pozytywne przejście
badań funkcjonalności wyszczególnionych w dodatku 9 załącznika IB do rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1360/2002, wykonanych przez jednostki, o których mowa w ust. 6 pkt 2
i 3.

6. Zgodność z wymaganiami dla tachografów cyfrowych lub kart, w zakresie
funkcjonalności, stwierdza się na podstawie wyników badań wykonywanych przez:

1) Główny Urząd Miar;
2) okręgowe urzędy miar lub
3) akredytowane instytuty naukowe, placówki badawcze, laboratoria pomiarowe lub

jednostki posiadające specjalistyczną wiedzę i wyposażenie techniczne niezbędne do
przeprowadzenia badań.

Art. 5.
1. Prezes GUM, w trybie decyzji, wydaje, zmienia lub odmawia wydania świadectwa

homologacji typu na podstawie przepisów rozporządzeń, o których mowa w art. 2 pkt 1.
2. Świadectwa homologacji typu tachografu cyfrowego albo typu karty wydawane są

odpowiednio na wniosek producenta tachografów cyfrowych albo podmiotu wydającego
karty.

3. Wniosek o wydanie świadectwa homologacji typu zawiera:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
[2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer ewidencyjny REGON wnioskodawcy,

jeżeli są nadane;]
<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer identyfikacyjny REGON, jeżeli

jest nadany;>
3) datę i miejsce sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.

4. Do wniosku o wydanie świadectwa homologacji typu dołącza się:
1) świadectwo zabezpieczenia;
2) świadectwo funkcjonalności;
3) świadectwo współdziałania.

5. Prezes GUM może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia danych, informacji,
materiałów i dokumentów, które są konieczne do rozpatrzenia wniosku.

6. Prezes GUM ogłasza w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar:
1) wykaz homologowanych typów tachografów cyfrowych oraz kart;
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2) informacje o homologowanych przez właściwe zagraniczne organy i instytucje
typach tachografów cyfrowych oraz kart.

Art. 6.
1. Prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania

pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002
tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, wymaga uzyskania zezwolenia.

2. Prezes GUM, w trybie decyzji, wydaje zezwolenie na wniosek przedsiębiorcy lub innej
jednostki, zwanych dalej "wnioskodawcą".

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

[2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli jest nadany;]
<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
3) określenie zakresu świadczenia usług;
4) wskazanie miejsca świadczenia usług;
5) (uchylony).

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
1)  (uchylony);
2)  zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności;
3) w odniesieniu do każdego zatrudnionego technika warsztatu, który wykonywać

będzie czynności objęte zezwoleniem:
a) dane i informacje zawierające:

– imię i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji

Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL -
numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu,
który wydał ten dokument,

b) kopie następujących dokumentów:
– uprawnienia,
– umowy o pracę, z wyłączeniem danych o wysokości wynagrodzenia;

4) otwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających tytuł
prawny wnioskodawcy do lokalu użytkowego i miejsc parkingowych, które mają być
wykorzystywane do wykonywania czynności objętych zezwoleniem, oraz kopie
dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie posiadania
warunków warsztatowo-technicznych, o których mowa w ust. 5 pkt 2;

5) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 5
pkt 4.
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4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5. Zezwolenie może uzyskać wnioskodawca, który:
1) zatrudnia na podstawie umowy o pracę technika warsztatu lub sam posiada

uprawnienie, o którym mowa w art. 16 ust. 1;
2) posiada warunki warsztatowo-techniczne niezbędne do wykonywania instalacji,

napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych;
3)  nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko działalności instytucji

państwowych oraz samorządu, wymiarowi sprawiedliwości, porządkowi
publicznemu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu lub obrotowi
gospodarczemu; gdy wnioskodawcą jest spółka handlowa, wymóg ten dotyczy
członków zarządu tej spółki;

4) posiada dokumentację:
a) określającą:

– sposób ewidencjonowania, przechowywania, stosowania oraz zabezpieczania
stosowanych materiałów oraz używanego wyposażenia do nakładania
zabezpieczeń, oraz sposób sprawowanej kontroli nad tymi materiałami i
wyposażeniem,

– zachowanie bezpieczeństwa użytkowania kart warsztatowych,
b) w zakresie:

– wykonywania sprawdzania tachografów cyfrowych, z uwzględnieniem
przepisów załącznika IB do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002,

– metod wykonywania sprawdzeń i stosowanych przyrządów pomiarowych,
– szacowania niepewności pomiarów,
– spełniania wymagań stawianych wyposażeniu pomiarowemu,

c) w zakresie przechowywania danych zapisanych na kartach warsztatowych,
d) w zakresie pobierania z tachografu cyfrowego zapisanych w nim danych i

informacji, ich przechowywania i przekazywania uprawnionym podmiotom;
5) nie jest przewoźnikiem drogowym lub innym podmiotem wykonującym przewozy

drogowe, będącym właścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego
objętego obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego, o którym
mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85.

6. Prezes GUM lub upoważniony przez niego organ administracji miar, przed wydaniem
zezwolenia i po zawiadomieniu wnioskodawcy, sprawdza w wyznaczonym terminie i w
miejscach, w których ma być wykonywana działalność, o której mowa w ust. 1,
informacje i dane zawarte we wniosku o zezwolenie oraz w dołączonych do niego
dokumentach.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:



- 92 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

1) wymagania niezbędne do prowadzenia warsztatu w zakresie warunków warsztatowo-
technicznych obejmujących: warunki lokalowe, wyposażenie techniczne i miejsca
parkingowe,

2) niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w pkt 1,
3) zakres i sposób dokumentowania czynności przy wykonywaniu usług objętych

zezwoleniem
- kierując się koniecznością zagwarantowania właściwych i bezpiecznych warunków
pracy zatrudnionych osób oraz sprzętu umożliwiającego wykonywanie czynności i usług,
objętych zezwoleniem w sposób zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach
niniejszej ustawy oraz rozporządzeń, o których mowa w art. 2 pkt 1, oraz mając na
uwadze konieczność zapewnienia jednolitego i prawidłowego sposobu dokumentowania
czynności przy wykonywaniu usług objętych zezwoleniem.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I
ELEKTRONICZNYM (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.)

Art. 8.
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu do rejestru na wniosek

przedsiębiorcy lub organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w odniesieniu do:

1) wprowadzającego sprzęt:
a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
[b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,]
<b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),>
c) REGON, o ile taki posiada,
d) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w

załączniku nr 1 do ustawy,
e)  informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i

elektronicznego, o której mowa w art. 57 ust. 1, o ile została zawarta, a w
przypadku wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych,
który nie zawarł umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, informację o masie poszczególnych rodzajów sprzętu,
określonych w załączniku nr 1 do ustawy, który zamierza wprowadzić w danym
roku, oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w
art. 18 ust. 1;

2) zbierającego zużyty sprzęt:
a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres, a w przypadku

gminnej jednostki organizacyjnej - jej nazwę i adres,
[b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,]
< b)numer identyfikacji podatkowej (NIP),>
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c) REGON, o ile taki posiada,
d) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w

załączniku nr 1 do ustawy, z którego powstał zebrany przez niego zużyty sprzęt,
e) informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, w tym numer

decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję;
3) prowadzącego zakład przetwarzania:

a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
[b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,]
< b)numer identyfikacji podatkowej (NIP),>
c) REGON, o ile taki posiada,
d) adresy zakładów przetwarzania,
e) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w

załączniku nr 1 do ustawy, z którego powstał przyjmowany przez niego zużyty
sprzęt,

f) informację o zdolnościach przetwórczych zakładu przetwarzania,
g) informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, w tym numer

decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję,
h) informację o wdrożonym systemie jakości albo o jego braku;

4) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu:
a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
[b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,]
< b)numer identyfikacji podatkowej (NIP),>
c) REGON, o ile taki posiada,
d) kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów,
e) informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, w tym numer

decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję,
f) informację o stosowanym procesie recyklingu, z podaniem typu procesu

określonego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
g) informację o zdolnościach przetwórczych instalacji służącej do recyklingu,
h) informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie recyklingu,
i) informację o wdrożonym systemie jakości albo o jego braku;

5) prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku:
a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
[b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,]
< b)numer identyfikacji podatkowej (NIP),>
c) REGON, o ile taki posiada,
d) kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów,
e) informację o decyzjach związanych z odzyskiem, w tym numer decyzji oraz

oznaczenie organu, który wydał decyzję,
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f) informację o stosowanym procesie odzysku, z podaniem typu procesu
określonego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

g) informację o zdolnościach przetwórczych instalacji służącej do odzysku,
h) informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie odzysku,
i) informację o wdrożonym systemie jakości albo o jego braku;

6) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
a) firmę organizacji oraz oznaczenie jej siedziby i adres,
[b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,]
< b)numer identyfikacji podatkowej (NIP),>
c) REGON, o ile taki posiada,
d) wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, o

których mowa w art. 57 ust. 1, zawierający firmy przedsiębiorców oraz
oznaczenia ich siedzib i numery rejestrowe,

e)  zaświadczenie albo oświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału
zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na
pokrycie tego kapitału.

2a. Do wniosku o wpis do rejestru oraz wniosku o zmianę wpisu do rejestru stosuje się
odpowiednio art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit. e, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru,
jeżeli wprowadzający sprzęt:

1) nie uiścił opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 9 ust. 1;
2) nie wniósł w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w

art. 18 ust. 1, jeżeli wprowadza sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych.
4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5, przedsiębiorca jest

obowiązany złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 7 dni od
dnia, w którym nastąpiła zmiana, wniosek o zmianę wpisu do rejestru.

5. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 6, organizacja odzysku
sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana złożyć do Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, wniosek o
zmianę wpisu do rejestru.

6. Wnioski, o których mowa w ust. 4 i 5, odpowiednio zawierają:
1) numer rejestrowy;
2) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres albo firmę organizacji

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oznaczenie jej siedziby i adres;
[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
4) REGON, o ile taki posiada;
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5) dane, które uległy zmianie.
7. Wprowadzający sprzęt dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwierzytelnioną

kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 9 ust. 1.
8. Wprowadzający sprzęt dołącza do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 4,

uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, o której mowa w art. 57 ust. 1, o ile została zawarta, a w przypadku
wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie zawarł
takiej umowy - dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o
którym mowa w art. 18 ust. 1.

9. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory
wniosków, o których mowa w ust. 1, 4 i 5, oraz sposoby ich przekazywania, kierując się
potrzebą ujednolicenia formy wniosków, ułatwienia ich przekazywania oraz
zidentyfikowania przedsiębiorcy, w szczególności wprowadzającego sprzęt,
dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia i organizacji odzysku sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.

Art. 13.
1. W przypadku zakończenia działalności, o której mowa w art. 7 ust. 1, przedsiębiorca jest

obowiązany złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 7 dni od
dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z
rejestru.

2. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku sprzętu
elektrycznego i elektronicznego organizacja ta jest obowiązana złożyć do Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 7 dni, wniosek o wykreślenie z rejestru.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio zawierają:
1) numer rejestrowy;
2) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres albo firmę organizacji

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oznaczenie jej siedziby i adres;
[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
4) REGON, o ile taki posiada;
5) datę zaprzestania wykonywania działalności albo datę otwarcia likwidacji lub

ogłoszenia upadłości organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
4. Wykreślenia przedsiębiorcy i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

z rejestru dokonuje, w drodze decyzji, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Art. 33.
1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do zawarcia umowy z prowadzącymi zakłady

przetwarzania, wpisanymi do rejestru, o którym mowa w art. 6, o zdolnościach
przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

3. Wprowadzający sprzęt w przypadku:
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1) cofnięcia decyzji w zakresie gospodarki odpadami przedsiębiorcy prowadzącemu
zakład przetwarzania,

2) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mowa w ust. 1
- jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia cofnięcia decyzji lub rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy, zapewnić realizację obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

4. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, wykazu
zakładów przetwarzania, z których prowadzącymi zawarł umowę, o której mowa w ust.
1, zawierającego:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres;
[2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;]
<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
3) REGON, o ile taki posiada;
4) adresy zakładów przetwarzania;
5) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr

1 do ustawy, z którego powstał przyjmowany przez prowadzącego zakład
przetwarzania zużyty sprzęt;

6) informację o zdolnościach przetwórczych zakładów przetwarzania;
7) wskazanie, na jaki okres zawarto umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wykazu,
o którym mowa w ust. 4, oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą
ujednolicenia formy wykazów, ułatwiania ich przekazywania oraz zidentyfikowania
wprowadzającego sprzęt.

Art. 50.
1. Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany, w terminie do dnia 20 lipca za okres

od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 10 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia
każdego roku, wydać wprowadzającemu sprzęt, z którym zawarł umowę dotyczącą
przetwarzania odpadów, zaświadczenie o zużytym sprzęcie zawierające następujące
informacje:

1) numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania;
2) numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;
3) numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling

procesów odzysku;
4) firmę, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego zakład przetwarzania;
5) firmę, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;
6) firmę, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego działalność w zakresie innych niż

recykling procesów odzysku;
7) firmę, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego działalność w zakresie

unieszkodliwiania;
[8) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania, o ile

taki posiada;]
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<8) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania;>
9) REGON prowadzącego zakład przetwarzania, o ile taki posiada;

[10) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie
recyklingu, o ile taki posiada;]

<10) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie
recyklingu;>

11) REGON prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, o ile taki posiada;
[12) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie innych

niż recykling procesów odzysku, o ile taki posiada;]
<12) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie

innych niż recykling procesów odzysku;>
13) REGON prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów

odzysku, o ile taki posiada;
14) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu określone w załączniku nr

1 do ustawy, z którego powstaje przetwarzany przez niego zużyty sprzęt;
15) oznaczenie procesu recyklingu, z podaniem typu procesu określonego w załączniku

nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
16) oznaczenie innego niż recykling procesu odzysku, z podaniem typu procesu

określonego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
17) oznaczenie procesu unieszkodliwiania, z podaniem typu procesu określonego w

załączniku nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
18) masę zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania;
19) masę zużytego sprzętu przekazanego do ponownego użycia;
20) masę części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przekazanych do

ponownego użycia;
21) masę przetworzonego zużytego sprzętu;
22) masę odpadów wyeksportowanych w celu poddania procesom odzysku, w tym

recyklingu, i unieszkodliwiania;
23) masę odpadów poddanych wewnątrzwspólnotowej dostawie w celu poddania

procesom odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania;
24) masę odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi i

poddanych innym niż recykling procesom odzysku;
25) masę odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu poddanych unieszkodliwianiu.

1a. Prowadzący zakład przetwarzania w zaświadczeniu o zużytym sprzęcie, o którym mowa
w ust. 1, sporządzanym za okres od 1 lipca do 31 grudnia danego roku, może uwzględnić:

1) masę zużytego sprzętu oraz masę części składowych pochodzących ze zużytego
sprzętu przekazanych do ponownego użycia do dnia 15 lutego następnego roku, w
przypadku gdy pochodzą ze zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania w
okresie od 1 lipca do 31 grudnia danego roku;

2) masę zużytego sprzętu przetworzonego oraz masę odpadów pochodzących ze
zużytego sprzętu poddanych recyklingowi i innym niż recykling procesom odzysku
do końca lutego następnego roku, w przypadku gdy pochodzą ze zużytego sprzętu
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przyjętego do zakładu przetwarzania w okresie od 1 lipca do 31 grudnia danego
roku;

3) masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wyeksportowanych oraz będących
przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy w celu poddania odpadów procesom
odzysku, w tym recyklingowi, do końca lutego następnego roku, w przypadku gdy
pochodzą ze zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania w okresie od 1
lipca do 31 grudnia danego roku.

2. Prowadzący zakład przetwarzania sporządza zaświadczenie o zużytym sprzęcie w trzech
egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje wprowadzający sprzęt, drugi jest
przekazywany Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u
prowadzącego zakład przetwarzania.

3. Masę zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania ustala się na podstawie kart
przekazania odpadu.

4. Masę odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi i poddanych
innym niż recykling procesom odzysku ustala się odpowiednio na podstawie
zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz zaświadczenia potwierdzającego inne niż
recykling procesy odzysku.

5. Masę odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu poddanych unieszkodliwianiu ustala
się na podstawie kart przekazania odpadu sporządzonych przez prowadzącego zakład
przetwarzania, potwierdzonych przez prowadzącego działalność w zakresie
unieszkodliwiania odpadów.

6. W przypadku eksportu odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi
przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany przekazać
wprowadzającemu sprzęt pisemne oświadczenie, że odzysk lub recykling odbywa się w
instalacjach spełniających wymagania nie niższe niż określone dla instalacji
eksploatowanych na terytorium kraju.

7. Zaświadczenia o zużytym sprzęcie i oświadczenia, o których mowa w ust. 6, mogą być
wydawane wyłącznie przez prowadzącego zakład przetwarzania, wpisanego do rejestru, o
którym mowa w art. 6.

8. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia o
zużytym sprzęcie oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia
danych zawartych w zaświadczeniu i formy zaświadczenia oraz ułatwienia jego
przekazywania.

Art. 53.
1. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu jest obowiązany wydać zaświadczenie

potwierdzające recykling na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania
przekazującego odpady do recyklingu, w terminie do dnia 10 lipca za okres od 1 stycznia
do 30 czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

2. Zaświadczenie potwierdzające recykling zawiera:
1) numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania;
2) numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;
3) firmę, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego zakład przetwarzania;
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4) firmę, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;
[5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania, o ile

taki posiada;]
<5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania;>
6) REGON prowadzącego zakład przetwarzania, o ile taki posiada;
[7) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie

recyklingu, o ile taki posiada;]
<7) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie

recyklingu;>
8) REGON prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, o ile taki posiada;
9) kod i nazwę rodzaju oraz masę przyjmowanych do recyklingu odpadów;

10) oznaczenie procesu recyklingu, z podaniem typu procesu określonego w załączniku
nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

3. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu sporządza zaświadczenie potwierdzające
recykling w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje prowadzący zakład
przetwarzania przekazujący odpady do recyklingu, drugi jest przekazywany Głównemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u prowadzącego działalność w
zakresie recyklingu.

4. Zaświadczenia potwierdzające recykling mogą być wydawane wyłącznie przez
prowadzącego działalność w zakresie recyklingu wpisanego do rejestru, o którym mowa
w art. 6.

5. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu jest obowiązany przechowywać
zaświadczenia potwierdzające recykling oraz sprawozdania, o których mowa w art. 56
ust. 1, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te
zaświadczenia i sprawozdania.

Art. 54.
1. Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku jest

obowiązany wydać zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku na
wniosek prowadzącego zakład przetwarzania przekazującego odpady do innych niż
recykling procesów odzysku, w terminie do dnia 10 lipca za okres od 1 stycznia do 30
czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

2. Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku zawiera:
1) numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania;
2) numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling

procesów odzysku;
3) firmę, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego zakład przetwarzania;
4) firmę, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego działalność w zakresie innych niż

recykling procesów odzysku;
[5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania, o ile

taki posiada;]
<5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania;>



- 100 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

6) REGON prowadzącego zakład przetwarzania, o ile taki posiada;
[7) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie innych

niż recykling procesów odzysku, o ile taki posiada;]
<7) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie

innych niż recykling procesów odzysku;>
8) REGON prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów

odzysku, o ile taki posiada;
9) kod i nazwę rodzaju oraz masę przyjmowanych do innych niż recykling procesów

odzysku odpadów;
10) oznaczenie innego niż recykling procesu odzysku, z podaniem typu procesu

określonego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
3. Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku sporządza

zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku w trzech
egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje prowadzący zakład przetwarzania
przekazujący odpady do innych niż recykling procesów odzysku, drugi jest
przekazywany Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u
prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.

4. Zaświadczenia potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku mogą być wydawane
wyłącznie przez prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów
odzysku wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 6.

5. Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku jest
obowiązany przechowywać zaświadczenia potwierdzające inne niż recykling procesy
odzysku oraz sprawozdania, o których mowa w art. 56 ust. 1, przez 5 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia i sprawozdania.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. O ZWROCIE OSOBOM FIZYCZNYM
NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM
MIESZKANIOWYM (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.)

Art. 5.
1. Zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej

złożony w urzędzie skarbowym.
2. Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony

wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie
składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani
zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez
małżonka.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być składany nie częściej niż raz w roku.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej:

[1) imię i nazwisko, numer NIP albo numer PESEL w przypadku gdy osoba fizyczna nie
posiada numeru NIP, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie
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nadano żadnego z tych numerów - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w
tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres
zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;]

<1) imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej
składającej wniosek nie nadano go – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej
osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita
Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków –
obojga małżonków;>

2) wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;
3) rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1;
4) rok rozpoczęcia inwestycji;
5) wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele, o których mowa w art. 3

ust. 1;
6) kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 5-7;
7) oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają

pozwolenia na budowę;
8)  wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek

bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w
przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z
nich, na który ma być dokonany zwrot;

9)  podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku
małżonków - podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku:
wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć kopię:
1) pozwolenia na budowę albo - w przypadku remontu, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 -

dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;

2) faktur dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1;
3)  (uchylony).

USTAWA z dnia 10 marca 2006 r. O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO
ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO
PRODUKCJI ROLNEJ (Dz. U. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622)

Art. 6.
1. Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od

dnia 1 września do dnia 30 września danego roku.
2. Wniosek o zwrot podatku zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
producenta rolnego;
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[2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany;]
<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego;>
3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności

(PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w
przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;

4) oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2,
położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest
składany wniosek o zwrot podatku;

5) pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli
producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;

6) numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie
przelewu;

7) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega
wpisowi do tego rejestru.

3. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1) faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza

(prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem
ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

2) (uchylony).
4. Na fakturach VAT, o których mowa w ust. 3 pkt 1, upoważniony przez wójta, burmistrza

(prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści
"przyjęto w dniu ... do zwrotu części podatku akcyzowego".

5. Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.
6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku

o zwrot podatku, mając na względzie zapewnienie jednolitej formy składanych
wniosków.

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM
(Dz. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.)

Art. 72.
1. Funkcjonariuszowi nie wolno pozostawać w stosunku pracy oraz podejmować innego

zajęcia zarobkowego poza służbą.
2. W stosunku do funkcjonariuszy mają zastosowanie ograniczenia w prowadzeniu

działalności gospodarczej wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Funkcjonariusze obowiązani są do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym na
zasadach, w trybie i w terminach określonych w przepisach tej ustawy.
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3. Funkcjonariusze CBA składają oświadczenia, o których mowa w ust. 2, Szefowi CBA.
Szef CBA i jego zastępcy składają oświadczenia Prezesowi Rady Ministrów, który
dokonuje analizy zawartych w nich danych.

[3a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, Szefa CBA i jego zastępców są zamieszczane bez
ich zgody, w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia, na stronach podmiotowych
Biuletynu Informacji Publicznej CBA, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca
urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia wskazanych w
oświadczeniu nieruchomości.]

<3a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, Szefa CBA i jego zastępców są
zamieszczane bez ich zgody, w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia, na
stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej CBA, z wyłączeniem
danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca
zamieszkania i położenia wskazanych w oświadczeniu nieruchomości.>

4. Szef CBA może zezwolić funkcjonariuszowi na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza
służbą o charakterze naukowym i naukowo-dydaktycznym, jeżeli nie koliduje to z
wykonywaniem przez niego zadań służbowych.

5. Funkcjonariusz jest obowiązany poinformować Szefa CBA o zaciąganych
zobowiązaniach finansowych, a także zobowiązaniach małżonka lub osoby pozostającej z
nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli wysokość zobowiązania łącznie
przekracza pięciokrotność miesięcznego uposażenia funkcjonariusza.

6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych przekazywanych
przez funkcjonariusza w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając
wymagania określone w przepisach o ochronie danych osobowych.

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
(Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.)

Art. 20.
1. Dokonywanie napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym może być

wykonywane przez podmioty działające na rynku spożywczym, które uzyskały zgodę, w
drodze decyzji, Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. Wniosek o wydanie zgody zawiera:
[1) nazwę lub firmę wnioskodawcy, siedzibę i adres zakładu lub jednostki

organizacyjnej wnioskodawcy, w których będzie dokonywane napromienianie
żywności promieniowaniem jonizującym, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
jeżeli taki numer posiadają;]

<1) nazwę lub firmę wnioskodawcy, siedzibę i adres zakładu lub jednostki
organizacyjnej wnioskodawcy, w których będzie dokonywane napromienianie
żywności promieniowaniem jonizującym, oraz numer identyfikacji podatkowej
(NIP);>

2) dane zakładu lub jednostki organizacyjnej, w których będzie dokonywane
napromienianie żywności promieniowaniem jonizującym, dotyczące urządzeń i
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aparatury służących do napromieniania, stosowanych procedur pomiarowych oraz
kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za napromienianie żywności;

3) informacje o planowanych środkach bezpieczeństwa stosowanych w związku z
napromienianiem żywności;

4) rodzaj środków spożywczych, które mogą być poddawane napromienianiu
promieniowaniem jonizującym w zakładzie lub jednostce organizacyjnej;

5) dane dotyczące osoby sprawującej nadzór nad napromienianiem żywności.
3. Zgoda Głównego Inspektora Sanitarnego jest wydawana pod warunkiem, że:

1) wyposażenie zakładu lub jednostki organizacyjnej podmiotu działającego na rynku
spożywczym, w których będzie dokonywane napromienianie żywności
promieniowaniem jonizującym w urządzenia i aparaturę do napromieniania
żywności, spełniają wymagania określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2, a
personel posiada kwalifikacje niezbędne do napromieniania żywności w sposób
zapewniający jej bezpieczeństwo;

2) zakład lub jednostka organizacyjna będą spełniały wymagania higieniczne
zapewniające bezpieczeństwo żywności;

3) przestrzegane będą warunki określone w art. 19.
4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor Sanitarny nadaje numer

identyfikacyjny zakładowi lub jednostce organizacyjnej podmiotu działającego na rynku
spożywczym, w których będzie dokonywane napromienianie żywności promieniowaniem
jonizującym.

5. W zakładzie lub jednostce organizacyjnej dokonujących napromieniania żywności
promieniowaniem jonizującym są prowadzone rejestry dla każdego z używanych źródeł
promieniowania jonizującego zawierające dane określone na podstawie art. 22 ust. 1
pkt 4.

6. Główny Inspektor Sanitarny zawiesza lub cofa zgodę w przypadku stwierdzenia w
wyniku urzędowej kontroli żywności, że napromienianie żywności promieniowaniem
jonizującym jest dokonywane w sposób niezgodny z przepisami ustawy lub z warunkami
określonymi w decyzji, a w szczególności jeżeli nie są przestrzegane warunki określone
w art. 19, nie są prowadzone rejestry dla każdego z używanych źródeł promieniowania
jonizującego lub brak jest informacji o zmianach dotyczących danych, o których mowa w
ust. 2.

Art. 29.
1. W celu monitorowania produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza
lub ma zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu:

1) preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, które nie należą do grup określonych w art. 24 ust. 2
pkt 1-3,

2) suplementy diety,
3) środki spożywcze, do których dodawane są witaminy, składniki mineralne lub

substancje, o których mowa w załączniku III część B i C do rozporządzenia nr
1925/2006
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- jest obowiązany powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, podmiot działający na rynku spożywczym

podaje następujące dane:
1) nazwę produktu oraz jego producenta;
2) postać produktu, w jakiej jest on wprowadzany do obrotu;
3) wzór oznakowania w języku polskim;
4) kwalifikację/rodzaj środka spożywczego przyjętą przez podmiot działający na rynku

spożywczym;
5) skład jakościowy obejmujący dane dotyczące składników zawartych w produkcie, w

tym substancji czynnych;
6) skład ilościowy składników;
[7) imię i nazwisko albo nazwę, i adres podmiotu powiadamiającego o pierwszym

wprowadzeniu do obrotu oraz numer NIP, jeżeli taki numer podmiot powiadamiający
posiada.]

<7) imię i nazwisko albo nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
podmiotu powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu.>

3. Jeżeli środek spożywczy, o którym mowa w ust. 1, znajduje się w obrocie w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w powiadomieniu należy ponadto wskazać
właściwy organ tego państwa, który został powiadomiony o wprowadzeniu środka
spożywczego do obrotu lub zezwolił na wprowadzenie środka spożywczego do obrotu w
tym państwie, załączając równocześnie kopię uprzedniego powiadomienia lub
zezwolenia.

4. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w formie dokumentu
elektronicznego powstałego przez wprowadzenie danych do elektronicznego formularza
powiadomienia, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 31 ust. 6 pkt
1.

5. Jeżeli dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 4, nie został opatrzony
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać
również w formie pisemnej na formularzu według wzoru, o którym mowa w ust. 4.

6. Za dzień złożenia powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, uznaje się dzień otrzymania
przez Głównego Inspektora Sanitarnego powiadomienia opatrzonego bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub własnoręcznym podpisem.

Art. 35.
1. Główny Inspektor Sanitarny dokonuje, w drodze decyzji, uznania wody jako naturalnej

wody mineralnej na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu.
2. Wniosek o uznanie wody jako naturalnej wody mineralnej zawiera:

1) firmę producenta wody, jego siedzibę oraz adres zakładu, w którym będzie
produkowana naturalna woda mineralna;

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
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[2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, taki
numer posiada;]

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
3) informacje o nazwie i miejscu położenia otworu lub otworów, z których

wydobywana jest woda;
4) (uchylony);
5) informacje o właściwościach wody wynikające z przeprowadzonej oceny i

kwalifikacji rodzajowej tej wody;
6) nazwę handlową (wymyśloną), pod którą woda będzie wprowadzana do obrotu;
7) wzór etykiety z proponowanym oznakowaniem.

3. Do wniosku dołącza się:
1) (uchylony);
2) ocenę i kwalifikację rodzajową naturalnej wody mineralnej objętej wnioskiem o

uznanie, przeprowadzone przez jednostkę naukową lub inny podmiot upoważnione
przez Głównego Inspektora Sanitarnego albo przez jednostkę naukową lub inny
podmiot innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwe do
przeprowadzania ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wód mineralnych w
tych państwach;

3) zaświadczenie właściwego organu państwa trzeciego, o którym mowa w art. 34 ust.
2, jeżeli woda pochodzi z otworu znajdującego się na terytorium tego państwa.

Art. 64.
1. Podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów

przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do rejestru zakładów
albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 14
dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej, według
wzorów określonych odpowiednio na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2 i 3.

1a. W przypadku zmiany danych podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składa wniosek o
dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej, według wzoru określonego
na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

2. Wniosek zawiera:
[1) imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i

adres wnioskodawcy, numer REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
jeżeli podmiot takie numery posiada;]

<1) imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę,
siedzibę i adres wnioskodawcy, numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki
numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);>

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca
prowadzi działalność gospodarczą;

1b) numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
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ewidencji wniosków o przyznanie płatności - w odniesieniu do podmiotów
działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie dostaw
bezpośrednich;

2) określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w
tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;

3) określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Do wniosku dołącza się:

1) (uchylony);
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) w przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych, o których mowa w art. 63 ust. 2

pkt 2 - wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok
jego produkcji oraz datę uruchomienia.

Art. 67.
1. Rejestr zakładów zawiera następujące dane:

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

2) w przypadku osoby fizycznej - numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego
systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli numer taki został nadany;

[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli taki numer posiada;]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
4) (uchylony);
5) numer wpisu do ewidencji gospodarstw rolnych, o którym mowa w art. 64 ust. 3

pkt 3;
6) określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w

tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
7) termin rozpoczęcia działalności objętej wpisem do rejestru;
8) informacje o przeprowadzonych urzędowych kontrolach zakładu;
9) decyzje w sprawie wykreślenia z rejestru.

2. Wykazy, o których mowa w art. 64 ust. 3 pkt 4, przechowywane są w aktach rejestrowych
dotyczących zakładu posiadającego urządzenia dystrybucyjne.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1) rejestru zakładów,
2) wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów,
3) wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów,
4) wniosku o dokonanie zmian w rejestrze zakładów,
5) wniosku o wykreślenie z rejestru zakładów,
6) zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów
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- mając na względzie jednolite wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii
Europejskiej.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w rozporządzeniu, o którym mowa w
ust. 3, sposób prowadzenia rejestru zakładów w systemie informatycznym, z
wyłączeniem danych objętych tajemnicą przedsiębiorcy, mając na względzie powszechny
dostęp do danych zawartych w rejestrach oraz jednolite wymagania w tym zakresie
obowiązujące w Unii Europejskiej, jeżeli zostaną ustalone.

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, z późn. zm.)

Art. 6.
1. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek

przedsiębiorcy.
2. Wniosek o wpis do rejestru zawiera następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo Ewidencji Działalności Gospodarczej;
[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli przedsiębiorca taki numer posiada;]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
4) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
6) oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku:

a) przedsiębiorca posiada aktualne zaświadczenia:
– o braku zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu

państwa, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
– o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2,
– komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz państwowego

powiatowego inspektora sanitarnego stwierdzające, że obiekty budowlane i
urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności
gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach
o ochronie przeciwpożarowej i sanitarnych,

b) przedsiębiorca posiada dokumenty wydane przez właściwe organy ochrony
środowiska potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów
dotyczących ochrony środowiska,

c) wobec przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,
likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z
możliwością zawarcia układu.

3. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zawiera firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres
albo miejsce zamieszkania i adres oraz wskazanie zakresu, w jakim dane zawarte w
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rejestrze powinny ulec zmianie, przy czym, jeżeli zmiana dotyczy określenia rodzaju i
zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem lub określenia miejsca lub miejsc
wykonywania działalności gospodarczej, wniosek ten powinien zawierać również
oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

4. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa oświadczenie
następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie

wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, określone w ustawie z dnia 18
października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie
oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.".

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. Nr 225, poz.
1635, z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIK
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ

ZWOLNIENIA

Część  Przedmiot opłaty skarbowej  Stawka  Zwolnienia
1  2  3  4
I.  Dokonanie czynności urzędowej

ust. 1-22 pominięte

[23. Wydanie duplikatu decyzji o
nadaniu numeru identyfikacji
podatkowej

 15 zł]

<23a. Wydanie informacji o
nadaniu numeru identyfikacji
podatkowej podmiotowi, o
którego numer identyfikacji
podatkowej wystąpiono

21 zł>

ust. 24-53 pominięte



- 110 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. O ZAPASACH ROPY NAFTOWEJ, PRODUKTÓW
NAFTOWYCH I GAZU ZIEMNEGO ORAZ ZASADACH POSTĘPOWANIA W
SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PALIWOWEGO PAŃSTWA I
ZAKŁÓCEŃ NA RYNKU NAFTOWYM (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z późn. zm.)

Art. 14.
1. Producenci i handlowcy są obowiązani złożyć wniosek o wpis do rejestru, w terminie 14

dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, w zakresie podlegającym
obowiązkowi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub
paliw.

2. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zawiera:
1) firmę producenta lub handlowca;
[2) oznaczenie formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer

identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej
(REGON) oraz numer PESEL osoby kierującej działalnością producenta lub
handlowca, o ile taki numer posiada;]

<2) oznaczenie formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) i
numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów
gospodarki narodowej (REGON) producenta lub handlowca oraz numer
PESEL osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca;>

3) oznaczenie siedziby i adresu producenta lub handlowca;
4) oznaczenie adresu zakładu głównego producenta lub handlowca, jeżeli jest inny niż

siedziba producenta lub handlowca;
5) oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;
6) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej;
7) dane o wielkości produkcji, przywozu ropy naftowej lub paliw, z uwzględnieniem

rodzaju tych paliw, planowanych na dany rok;
8) dane o ilości, rodzaju i gatunku paliw oraz ilości ropy naftowej przewidywanych do

utworzenia w danym roku kalendarzowym w ramach zapasów obowiązkowych ropy
naftowej lub paliw;

9) oznaczenie miejsca magazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub
paliw lub planowanego miejsca magazynowania tych zapasów, w przypadku gdy
producent lub handlowiec do dnia złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru
nie ustalił miejsca ich magazynowania.

3. W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Prezes Agencji
niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie stanowi
niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru.

4. Prezes Agencji, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wpisu do rejestru, jeżeli:
1) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez producenta lub handlowca

określonej we wniosku działalności gospodarczej;
2) od dnia wydania decyzji o wykreśleniu wpisu z rejestru z przyczyn, o których mowa

w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. a-c, upłynął okres krótszy niż 12 miesięcy.
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USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY (Dz. U. Nr 89,
poz. 589, z późn. zm.)

Art. 14.
1. Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji zadań współdziała ze związkami

zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami
pracowników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w
rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z
organami administracji państwowej, a w szczególności z organami nadzoru i kontroli nad
warunkami pracy, Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, urzędami skarbowymi i
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także organami samorządu terytorialnego.

2. Państwowa Inspekcja Pracy jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania z danych
zgromadzonych:

[1) w Krajowej Ewidencji Podatników;]
<1) w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników;>
2) w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
3) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika

składek, o których mowa odpowiednio w art. 40 i 45 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, Nr 17,
poz. 95 i Nr 21, poz. 125), w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym;

4) w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (RCI PESEL).
3. Państwowa Inspekcja Pracy może, na wniosek związków zawodowych, prowadzić

szkolenie i instruktaż oraz udzielać pomocy w szkoleniu społecznych inspektorów pracy,
a także podejmować działania na rzecz doskonalenia i zwiększenia skuteczności działania
społecznej inspekcji pracy.

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. O NAWOZACH I NAWOŻENIU (Dz. U. Nr 147, poz.
1033 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622)

Art. 4.
1. Nawozy oraz środki wspomagające uprawę roślin, o których mowa w art. 3 ust. 2, są

wprowadzane do obrotu na podstawie uzyskanego pozwolenia.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje, w drodze decyzji, pozwolenie na

wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, o których
mowa w art. 3 ust. 2.

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka
wspomagającego uprawę roślin, o których mowa w art. 3 ust. 2, składa:

1) producent - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin,
wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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2) importer - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, przywiezionych z
terytorium państw trzecich;

3) producent lub inny podmiot wprowadzający nawóz lub środek wspomagający
uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dla nawozu lub środka
wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu
na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

3a. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;
2) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu wnioskodawcy;
[3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;]
<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile taki posiada;
5) nazwę i rodzaj nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, o którym mowa

w art. 3 ust. 2.
4. Do wniosku dołącza się:

1) wyniki badań nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin;
2) opinie, o których mowa w ust. 6;
3) projekt instrukcji stosowania i przechowywania - dla nawozu albo środka

poprawiającego właściwości gleby, albo stymulatora wzrostu;
4) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym

Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
wprowadzania do obrotu nawozów albo środków wspomagających uprawę roślin, a
w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej również kopię
umowy tej spółki.

4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5. Wnioskodawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, do
wniosku dołącza, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
dokumenty potwierdzające prowadzenie przez niego działalności gospodarczej.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na
wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, o których
mowa w art. 3 ust. 2, po uzyskaniu:

1) opinii upoważnionych jednostek organizacyjnych, wydanych na podstawie
przeprowadzonych badań, potwierdzających, że:

a) nawóz:
– jest przydatny do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb, w tym

dostarcza roślinom składników pokarmowych, wpływając na wzrost plonu
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lub na stan odżywienia roślin w sposób istotny lub na poprawę jakości plonu
lub cech użytkowych roślin, lub zwiększa żyzność gleb lub stawów rybnych,

– spełnia minimalne wymagania jakościowe, określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 10 pkt 6, oraz deklarowane wymagania jakościowe,

– nie zawiera zanieczyszczeń w ilości przekraczającej ich dopuszczalne
wartości określone w przepisach wydanych na podstawie art. 10 pkt 5,

– nie stanowi zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska po
zastosowaniu zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania, albo

b) środek wspomagający uprawę roślin:
– spełnia wymagania jakościowe,
– nie zawiera zanieczyszczeń w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości

zanieczyszczeń określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 5,
albo

c) środek poprawiający właściwości gleby, oprócz wymagań określonych w lit. b:
– jest przydatny do poprawy właściwości lub parametrów chemicznych,

fizycznych, fizykochemicznych lub biologicznych gleby,
– nie stanowi zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska po

zastosowaniu zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania, albo
d) stymulator wzrostu, oprócz wymagań określonych w lit. b:

– wpływa korzystnie na rozwój roślin lub inne procesy życiowe roślin w inny
sposób niż składnik pokarmowy roślin,

– nie stanowi zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska po
zastosowaniu zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania, albo

e) podłoże do upraw, oprócz wymagań określonych w lit. b:
– jest przydatne do uprawy roślin,
– nie stanowi zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska;

2) opinii upoważnionych jednostek organizacyjnych o spełnieniu przez nawóz
organiczny, organiczno-mineralny albo środek wspomagający uprawę roślin,
wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa
w rozporządzeniu nr 1774/2002, lub zawierających te produkty, wymagań
określonych w przepisach rozporządzenia nr 1774/2002 i rozporządzenia Komisji
(WE) nr 181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia
(WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do nawozów organicznych i dodatków do
wzbogacania gleby innych niż nawóz naturalny oraz zmieniającego to
rozporządzenie (Dz. Urz. UE L 29 z 02.02.2006, str. 31), zwanego dalej
"rozporządzeniem nr 181/2006".

7. Szczegółową dokumentację dotyczącą nawozu lub środka wspomagającego uprawę
roślin, o których mowa w art. 3 ust. 2, dostarcza upoważnionej jednostce organizacyjnej
przeprowadzającej badania i wydającej opinie:

1) producent - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin,
wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) importer - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, przywiezionych z
terytorium państw trzecich;
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3) producent lub inny podmiot wprowadzający nawóz lub środek wspomagający
uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dla nawozu lub środka
wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu
na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

8. Koszty badań i koszty związane z wydawaniem opinii, o których mowa w ust. 6, ponosi:
1) producent - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin,

wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) importer - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, przywiezionych z

terytorium państw trzecich;
3) producent lub inny podmiot wprowadzający nawóz lub środek wspomagający

uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dla nawozu lub środka
wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu
na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa odmawia, w drodze decyzji, wydania pozwolenia
na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, o
których mowa w art. 3 ust. 2, jeżeli z dołączonych do wniosku dokumentów nie wynika,
że nawóz albo środek wspomagający uprawę roślin spełniają wymagania określone w
ust. 6.

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO
ALIMENTÓW (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.)

Art. 15.
1. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują

odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce

zamieszkania osoby uprawnionej.
3. Wniosek powinien zawierać:

[1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer
PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich -
serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;]

<1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia,
numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – serię i numer
dowodu osobistego lub paszportu;>

2) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich
znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego
przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;

3) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji
ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
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1) zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo
oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, zawierające
informacje o wysokości:

a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
d) należnego podatku;

2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do

świadczenia, w tym:
a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo

oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis

postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu
zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby
uprawnionej,

f) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły
lub szkoły wyższej,

g) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę
uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za
granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca

zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
5. W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b,

organ właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego postępowanie
egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji.

6. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest zobowiązany do przesłania
zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania.

7. Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa
oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. b oraz f,
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

8. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń używają
oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych na podstawie
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ust. 10, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują
wojewodzie.

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

1) sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia z funduszu
alimentacyjnego i wstrzymywania jego wypłaty;

2) sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego;

3) wzory:
a) wniosku o ustalenie prawa do świadczenia,
b) zaświadczenia z urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
c) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń i
dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia,

d) zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o
bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji,
przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu
wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych

- kierując się koniecznością sprawnego przyznawania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz zapewnienia właściwej do nich dokumentacji.

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

1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji
publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń, 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, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr
127, poz. 817),

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 spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w
urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń, w
szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która umożliwi ich
scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi wymogami i
sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne. Systemy teleinformatyczne nie mają zastosowania do działalności naczelnika
urzędu skarbowego wynikającej z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
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USTAWA z dnia 23 stycznia 2008 r. O PRZENOSZENIU PRAW EMERYTALNYCH
URZĘDNIKÓW WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (Dz. U. Nr 47, poz. 274 oraz z 2011 r. Nr
75, poz. 398)

Art. 6.
1. Czynności związanych z przeniesieniem ze Wspólnot ekwiwalentu praw dokonuje Zakład

po otrzymaniu wniosku urzędnika Wspólnot o dokonanie przeniesienia ekwiwalentu
praw.

2. Po uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących urzędnika Wspólnot, w szczególności:
1) pierwszego imienia,
2) nazwiska,
3) adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji,
4) daty urodzenia,
[5) numeru PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu urzędnikowi Wspólnot nie

nadano tych numerów lub jednego z nich - serii i numeru dowodu osobistego lub
paszportu,]

<5) numeru PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu urzędnikowi Wspólnot nie
nadano numeru PESEL – serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu,>

6) nazwy otwartego funduszu emerytalnego, w przypadku gdy urzędnik Wspólnot jest
jego członkiem,

7) wskazania daty rozpoczęcia i zakończenia każdego z okresów, w których były
odprowadzane składki na rzecz urzędnika Wspólnot

- Zakład przekazuje instytucji Wspólnot informację o numerze rachunku bankowego
Zakładu, na który mają być przekazane środki finansowe będące przeniesionym
ekwiwalentem praw.

3. Przed przeniesieniem ze Wspólnot ekwiwalentu praw Zakład może zwrócić się do
instytucji Wspólnot o przekazanie innych informacji niezbędnych dla dokonania
przeniesienia, w szczególności informacji dotyczących podstawy wymiaru składek za
każdy rok kalendarzowy.

4. Dokument płatniczy stanowiący podstawę dokonania przeniesienia ze Wspólnot
ekwiwalentu praw powinien zawierać informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5.

5. W przypadku nieuzyskania od urzędnika Wspólnot lub od instytucji Wspólnot informacji
niezbędnych dla identyfikacji urzędnika Wspólnot i określenia przenoszonego ze
Wspólnot ekwiwalentu praw Zakład zwraca się do tej instytucji lub tego urzędnika o
uzupełnienie informacji i po ich uzyskaniu przekazuje informację o numerze rachunku
bankowego Zakładu.
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USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. O PODATKU AKCYZOWYM (Dz. U. z 2011 r. Nr 108,
poz. 626 i Nr 120, poz. 690)

Art. 89.
ust. 1-7 pominięte
8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać:

[1) imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu
stwierdzającego tożsamość, NIP lub numer PESEL (jeżeli został nadany) nabywcy
lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;]

<1) imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer PESEL nabywcy lub pełnoletniej
osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;>

2) adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu
zameldowania;

3) określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
4) określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być

wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia;
5) wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych;
6) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego

oświadczenie.
ust. 8a-14 pominięte
15. Miesięczne zestawienie oświadczeń powinno zawierać:

1) w przypadku sprzedawcy, o którym mowa w ust. 14:
a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania podmiotu

przekazującego zestawienie,
b) ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie,
c) datę złożenia oświadczenia,
d) datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby

sporządzającej zestawienie,
e) określenie liczby urządzeń grzewczych posiadanych przez nabywców,

wynikającej ze złożonych przez nich oświadczeń,
f) miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze wskazane w

oświadczeniach,
[g) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP

lub numer PESEL (jeżeli został nadany), lub REGON składającego
oświadczenie;]

<g) w przypadku oświadczeń, o których mowa w:
– ust. 5 pkt 1 – imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby lub miejsca

zamieszkania, a także NIP, numer PESEL lub REGON składającego
oświadczenie,

– ust. 5 pkt 2 – imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania oraz numer
PESEL składającego oświadczenie;>
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2) w przypadku importera, o którym mowa w ust. 13, dane, o których mowa w pkt 1 lit.
a-d.

16. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5-15 stosuje się stawkę
akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. O EMERYTURACH POMOSTOWYCH (Dz. U. Nr
237, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398)

Art. 38.
1. Płatnik składek przekazuje informację o pracowniku, za którego był obowiązany opłacać

składkę na FEP, zawierającą następujące dane:
1) nazwisko i imię,
2) datę urodzenia,
[3) numery PESEL i NIP, a w razie gdy pracownikowi nie nadano tych numerów lub

jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,]
<3) numer PESEL, a w razie gdy pracownikowi nie nadano numeru PESEL – serię

i numer dowodu osobistego lub paszportu,>
4) okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym

charakterze,
5) kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o którym

mowa w przepisach art. 33 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- zwaną dalej "zgłoszeniem danych o pracy w szczególnych warunkach lub o
szczególnym charakterze".

2. Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
płatnik składek przekazuje do Zakładu do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego za
poprzedni rok kalendarzowy.

3. W przypadku wystąpienia pracownika z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej,
zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w
danym roku kalendarzowym, płatnik składek przekazuje do Zakładu w terminie 7 dni od
dnia zgłoszenia wniosku.

4. Jeżeli z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej pracownik wystąpi przed
przekazaniem zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie, o którym mowa w ust. 3, płatnik
składek przekazuje do Zakładu także zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.

5. W przypadku upadłości lub likwidacji płatnika składek zgłoszenia danych o pracy w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym
płatnik składek przekazuje do Zakładu nie później niż w dniu przekazania dokumentu
wyrejestrowania płatnika składek.
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6. W przypadku upadłości lub likwidacji płatnika składek przed przekazaniem zgłoszeń
danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za poprzedni
rok kalendarzowy, w terminie, o którym mowa w ust. 3, płatnik składek przekazuje do
Zakładu także zgłoszenia za poprzedni rok kalendarzowy.

Art. 41.
1. Zakład prowadzi:

1) centralny rejestr stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze;

2) centralny rejestr pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o
szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek
na FEP.

2. Centralny rejestr stanowisk pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:
1) dane płatnika składek;
2) liczbę stanowisk pracy, na których jest wykonywana praca w szczególnych

warunkach lub o szczególnym charakterze.
3. Centralny rejestr pracowników, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:

1) dane płatnika składek;
2) dane dotyczące pracownika, za którego jest przewidziany obowiązek opłacania

składek na FEP:
a) nazwisko i imię,
b) datę urodzenia,
[c) numery PESEL i NIP,]
<c) numer PESEL,>
d) serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

3) kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
4) okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym

charakterze.
4. Płatnik składek jest obowiązany prowadzić:

1) wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze;

2) ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o
szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek
na FEP, zawierającą dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2.

5. Płatnik składek obowiązany jest powiadomić pracowników o dokonaniu wpisu do
ewidencji, o której mowa w ust. 4.

6. W przypadku nieumieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany
obowiązek opłacania składek na FEP, pracownikowi przysługuje skarga do Państwowej
Inspekcji Pracy.

7. Informacje dotyczące liczby stanowisk pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym
charakterze płatnik składek przekazuje do Zakładu w deklaracji rozliczeniowej, o której
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mowa w art. 46 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w terminie przekazywania
tej deklaracji.

8. Informacje dotyczące pracowników umieszczonych w ewidencji, o której mowa w ust. 4
pkt 2, płatnik składek przekazuje do Zakładu w zgłoszeniu danych o pracy w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za dany rok kalendarzowy w
terminie do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. O BATERIACH I AKUMULATORACH (Dz. U. z
2009 r. Nr 79, poz. 666)

Art. 18.
1. Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu

baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zużytych baterii lub
zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii
lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub
zużytych akumulatorów, jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska wniosku o wpis do rejestru oraz uzyskania numeru rejestrowego.

2. Przedsiębiorca wykonujący działalność w obu zakresach, o których mowa w ust. 1, składa
jeden wniosek o wpis do rejestru, obejmujący dane wymagane dla wniosku o wpis do
rejestru w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane w odniesieniu do:
1) wprowadzającego baterie lub akumulatory:

a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
[b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy - jeżeli został nadany,]
<b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,>
c) europejski numer identyfikacji podatkowej - jeżeli został nadany,
d) informację o rodzaju wprowadzanych baterii i akumulatorów,
e) informację o sposobie realizowania obowiązków wynikających z ustawy;

2) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów:
a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
b) datę i oznaczenie miejsca wpisu przedsiębiorcy do ewidencji działalności

gospodarczej albo do Krajowego Rejestru Sądowego,
[c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy - jeżeli został nadany,]
<c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,>
d) numer REGON przedsiębiorcy - jeżeli został nadany,
e) informację o:

– rodzajach przetwarzanych baterii i akumulatorów oraz o prowadzonych
procesach przetwarzania i recyklingu,
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– decyzjach związanych z gospodarką odpadami, zawierających datę wydania,
czas obowiązywania, dane dotyczące mocy przetwórczych, oznaczenie
organu wydającego decyzję oraz numer wydanej decyzji.

4. Wprowadzający baterie lub akumulatory dołącza do wniosku uwierzytelnioną kopię
dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej.

5. Przedsiębiorca zagraniczny będący wprowadzającym baterie lub akumulatory wykonuje
obowiązki wynikające z rejestracji za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego
reprezentowania zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej.

Art. 36.
1. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do zawarcia umowy w formie

pisemnej pod rygorem nieważności z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych
baterii lub zużytych akumulatorów.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1) warunki finansowania przez wprowadzającego baterie lub akumulatory

przetwarzania i recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
2) zobowiązanie prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych

akumulatorów do co najmniej nieodpłatnego przyjmowania zużytych baterii i
zużytych akumulatorów, które poddaje procesom przetwarzania i recyklingu;

3) sposób i terminy przekazywania informacji przez prowadzącego zakład
przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o którym mowa w art.
63 ust. 1 pkt 2, o masie i rodzajach przetworzonych zużytych baterii lub zużytych
akumulatorów.

3. W przypadku:
1) wygaśnięcia lub cofnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami prowadzącemu

zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
2) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mowa w ust. 1

- wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy
odpowiednio od dnia wygaśnięcia lub cofnięcia decyzji związanej z gospodarką
odpadami, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, do zawarcia nowej umowy, o której
mowa w ust. 1.

4. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia
marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, wykazu
zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których
prowadzącymi ma zawartą umowę, zawierającego w szczególności:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz
prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

[2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wprowadzającego baterie lub akumulatory -
jeżeli został nadany;]

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wprowadzającego baterie lub
akumulatory;>

3) numer REGON wprowadzającego baterie lub akumulatory - jeżeli został nadany;
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4) numer rejestrowy;
5) informację o masie i rodzajach przetworzonych zużytych baterii i zużytych

akumulatorów oraz o zdolnościach przetwórczych zakładów przetwarzania zużytych
baterii lub zużytych akumulatorów.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wykazu,
o którym mowa w ust. 4, oraz sposób jego przekazywania, uwzględniając konieczność
zidentyfikowania wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz ułatwienia
przekazywania wykazów marszałkowi województwa.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. O FUNDUSZACH PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNO-
spożywczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 799 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486)

Art. 14.
Na potrzeby realizacji przez Agencję zadań w ramach funduszy promocji są udostępniane
następujące informacje:

1) z Krajowego Rejestru Sądowego utworzonego ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) -
wykazy podmiotów, których przedmiot działalności został określony w art. 3 ust. 2,
obejmujące:

a) nazwę lub firmę, pod którą działa podmiot,
b) oznaczenie formy prawnej podmiotu,
c) siedzibę i adres podmiotu,
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu;

2) z rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność
pochodzenia niezwierzęcego i wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia
zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej
utworzonego ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 1346, Nr 223, poz.
1463 i Nr 234, poz. 1570) - wykazy podmiotów, których przedmiot działalności
został określony w art. 3 ust. 2, obejmujące:

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres tego
podmiotu,

b) w przypadku osoby fizycznej - numer ewidencyjny powszechnego
elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli numer taki został
nadany,

[c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, jeżeli numer taki został
nadany.]

<c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu.>
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O
FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

Art. 33.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:

pkt 1-6 pominięte
[7) w art. 26b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu
zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą
prowadzi Pełnomocnik, wykorzystując numer PESEL i NIP oraz przekazywane
drogą elektroniczną Pełnomocnikowi informacje, z zastrzeżeniem art. 26c ust.
1a.";]

<7) w art. 26b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu

zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
którą prowadzi Pełnomocnik, wykorzystując numer PESEL oraz
przekazywane drogą elektroniczną Pełnomocnikowi informacje, z
zastrzeżeniem art. 26c ust. 1a.”;>

pkt 8-25 pominięte

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O SŁUŻBIE CELNEJ (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z
późn. zm.)

Art. 123.
1. Funkcjonariusz jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym w

następujących przypadkach:
1) przy nawiązywaniu stosunku służbowego i przy zwalnianiu ze służby;
2) co najmniej raz w roku, w terminie wskazanym w ust. 3, oraz
3) na żądanie kierownika urzędu.

2. Treść oświadczenia o stanie majątkowym stanowi tajemnicę prawnie chronioną i podlega
ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone"
określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

3. Funkcjonariusz jest obowiązany corocznie, w terminie do dnia 15 maja, składać
oświadczenia o stanie majątkowym wraz z załącznikiem - kserokopią zeznania o
wysokości dochodu funkcjonariusza w roku podatkowym i jego korekt. Oświadczenie
należy składać według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Oświadczenie
składa się kierownikowi urzędu.

4. Naczelnik urzędu celnego, dyrektor izby celnej oraz ich zastępcy składają oświadczenia o
stanie majątkowym Szefowi Służby Celnej.
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5. W przypadku niezłożenia oświadczenia o stanie majątkowym w terminie, o którym mowa
w ust. 3, z powodu nieobecności w służbie, funkcjonariusz składa oświadczenie
majątkowe pierwszego dnia po stawieniu się do służby.

6. Oświadczenie o stanie majątkowym powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości
uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach,
uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych
udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej
państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o
zobowiązaniach pieniężnych.

7. Prawo wglądu do złożonych oświadczeń o stanie majątkowym przysługuje ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Służby Celnej, dyrektorowi izby
celnej oraz osobom przez nich pisemnie upoważnionym w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia analizy oświadczeń.

8. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez okres 10 lat.
[9. Oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcję organów Służby Celnej są

publikowane bez ich zgody na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z
wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP,
miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.]

<9. Oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcję organów Służby
Celnej są publikowane bez ich zgody na właściwych stronach Biuletynu Informacji
Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru
PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.>

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym, sposób ich analizy, a także
wzór oświadczenia o stanie majątkowym wraz z objaśnieniami oraz pouczeniem o
odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym,
uwzględniając zakres danych objętych oświadczeniem. Wydając rozporządzenie minister
właściwy do spraw finansów publicznych uwzględni zapewnienie prawidłowego
składania i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym oraz ograniczenie
dostępności do tych oświadczeń.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI
GOSPODARCZYCH I WYMIANIE DANYCH GOSPODARCZYCH (Dz. U. Nr 81, poz.
530, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427)

Art. 2.
1. Przez informacje gospodarcze rozumie się dane dotyczące:

1) podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej w zakresie:

a) nazwy albo firmy,
b) siedziby i adresu,
c) numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego,
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[d) numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub innego numeru
identyfikacyjnego w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2
lit. b i c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.),]

<d) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru
identyfikacyjnego w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5
pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),>

e) numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów
gospodarki narodowej, zwanego dalej "numerem REGON", jeżeli został nadany,

f) imion, nazwisk i numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego
Systemu Ewidencji Ludności, zwanego dalej "numerem PESEL", lub innego
numeru potwierdzającego tożsamość wspólników, osób wchodzących w skład
organów zarządzających lub prokurentów,

g) imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni,
h) głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;

2) osoby fizycznej w zakresie:
a) imion i nazwiska,
b) adresu miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń,
c) numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość,
d) serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego

tożsamość;
3) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie:

a) imion i nazwiska,
b) numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość,
c) serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego

tożsamość,
d) firmy,
e) oznaczenia miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń lub adresu, pod którym

jest wykonywana działalność gospodarcza,
[f) numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub innego numeru

identyfikacyjnego w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2
lit. a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,]

<f) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru
identyfikacyjnego w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5
pkt 2 lit. a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej,>

g) numeru REGON, jeżeli został nadany,
h) numeru właściwej ewidencji wraz z oznaczeniem organu ewidencyjnego lub

numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego w
przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. a ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

i) imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni,
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j) głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;
4) zobowiązania pieniężnego w zakresie:

a) tytułu prawnego,
b) kwoty i waluty,
c) kwoty zaległości,
d) daty powstania zaległości,
e) informacji o postępowaniach dotyczących zobowiązania,
f) informacji o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części

zobowiązania,
g) daty wysłania listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych

wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych
do biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura,

h) informacji o zbyciu wierzytelności,
i) innych informacji przekazanych w trybie i na zasadach określonych w art. 18;

5) posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem w zakresie:
a) nazwy dokumentu,
b) serii i numeru dokumentu,
c) daty wystawienia dokumentu,
d) oznaczenia, siedziby i adresu podmiotu wskazanego w dokumencie jako jego

wystawca,
e) imion i nazwiska osoby, której dokument dotyczy,
f) okoliczności posłużenia się dokumentem,
g) wskazania osoby lub organu, który stwierdził, że dokument jest podrobiony lub

cudzy.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, w tym osobę fizyczną wykonującą
działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną
działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym;

2) dłużniku niebędącym konsumentem - rozumie się przez to:
a) osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zobowiązaną względem

wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
b) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością
gospodarczą lub stosunkiem prawnym;

3) dłużniku będącym konsumentem - rozumie się przez to osobę fizyczną, o której
mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93, z późn. zm.), a także osobę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych, o
której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz.
800 i Nr 98, poz. 817);
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4) wierzycielu - rozumie się przez to osobę fizyczną, której wierzytelność została
stwierdzona tytułem wykonawczym, osobę fizyczną wykonującą działalność
gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, której w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem
prawnym przysługuje wierzytelność, oraz organ właściwy wierzyciela w rozumieniu
art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów;

5) umowie o kredyt konsumencki - rozumie się przez to umowę, o której mowa w art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz.
1081, z późn. zm.);

6) udostępnianiu informacji gospodarczych - rozumie się przez to przekazywanie przez
wierzyciela informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej oraz
ujawnianie tych informacji przez to biuro;

7) wymianie danych gospodarczych - rozumie się przez to wymianę danych
dotyczących wiarygodności płatniczej między biurami informacji gospodarczej a
instytucjami dysponującymi takimi danymi mającymi siedzibę w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak również danych
udostępnionych biurom informacji gospodarczej przez instytucje utworzone na
podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz.
1014)

Art. 41.
1. Tytułami zawodowymi w sportach, w których działają polskie związki sportowe, są tytuły

trenera i instruktora sportu.
2. Ustala się następujące stopnie trenerskie:

1) trener klasy drugiej;
2) trener klasy pierwszej;
3) trener klasy mistrzowskiej.

3. Trenerem klasy drugiej może być osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie

specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich lub
2) posiada, przez okres co najmniej 2 lat, tytuł instruktora sportu ze specjalizacją w

danym sporcie i ukończyła studia podyplomowe w obszarze kształcenia
umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich, lub
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3) posiada, przez okres co najmniej 2 lat, tytuł instruktora sportu ze specjalizacją w
danym sporcie, posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz ukończyła
specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy drugiej i zdała egzamin końcowy.

4. Trenerem klasy pierwszej może być osoba, która:
1) posiada co najmniej świadectwo dojrzałości;
2) posiada co najmniej trzyletni staż pracy trenerskiej ze stopniem trenera klasy drugiej;
3) posiada udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej;
4) ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy pierwszej i zdała egzamin

końcowy.
5. Trenerem klasy mistrzowskiej może być osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe;
2) posiada co najmniej dwuletni staż pracy trenerskiej ze stopniem trenera klasy

pierwszej;
3) posiada udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej;
4) ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy mistrzowskiej i zdała

egzamin końcowy.
6. Instruktorem sportu może być osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie
specjalistycznej wiedzy i umiejętności instruktorskich lub

2) posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła specjalistyczny kurs
instruktorów w danym sporcie i zdała egzamin końcowy.

7. Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we
współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy mogą prowadzić
wyłącznie osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu.

8. Prowadzenie specjalistycznego kursu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 4, ust. 5
pkt 4 oraz ust. 6 pkt 2, zwanego dalej "kursem", wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej, wydanej na czas określony.

9. Podmiot ubiegający się o uzyskanie zgody na prowadzenie kursu składa do ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie
kursu.

10. Do wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu dołącza się w szczególności:
1) wykaz kadry wykładowców, przy współpracy z którą będzie realizowane

kształcenie;
2) informację na temat bazy dydaktycznej i obiektów wykorzystywanych do

prowadzenia zajęć;
3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z innego rejestru właściwego dla formy

organizacyjnej podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zgody;
[4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile wnioskodawca taki posiada;]
<4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
5) numer identyfikacyjny REGON, o ile wnioskodawca taki posiada;
6) ramowy program kursu.
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11. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej udziela, w drodze decyzji, zgody, o której
mowa w ust. 8, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust.
9. Przed udzieleniem zgody, o której mowa w ust. 8, minister właściwy do spraw kultury
fizycznej zasięga opinii właściwego polskiego związku sportowego.

12. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odmawia, w drodze decyzji, udzielenia
zgody, o której mowa w ust. 8, jeżeli wnioskodawca nie przedłoży dokumentów, o
których mowa w ust. 10, albo jeżeli nie posiada odpowiednich warunków kadrowych i
organizacyjnych, koniecznych dla prawidłowego prowadzenia kursu, określonych w
przepisach wydanych na podstawie ust. 16.

13. Podmiot, który uzyskał zgodę, o której mowa w ust. 8, składa do ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej, w terminie co najmniej 4 tygodni przed rozpoczęciem kursu,
wniosek o zatwierdzenie programu kursu.

14. Nadzór nad prowadzeniem kursu przez podmiot, który uzyskał zgodę, o której mowa w
ust. 8, sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

15. W ramach sprawowanego nadzoru minister właściwy do spraw kultury fizycznej ma
prawo żądać udostępnienia dokumentów, pisemnych wyjaśnień dotyczących
prowadzonego kursu oraz dokonywać kontroli. Do prowadzonej kontroli stosuje się
odpowiednio przepisy art. 17-20.

16. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki uzyskiwania tytułów trenera i instruktora sportu,
2) szczegółowe warunki uzyskiwania zgody na prowadzenie kursu, w tym rodzaje

dokumentów niezbędnych do uzyskania tej zgody oraz wzór wniosku o
zatwierdzenie kursu,

3) warunki kadrowe i organizacyjne, konieczne dla prawidłowego prowadzenia kursu,
4) minimalne wymogi, jakim powinien odpowiadać program kształcenia,
5) dokumenty stwierdzające posiadanie tytułów trenera i instruktora sportu, wzory tych

dokumentów, podmioty obowiązane do ich wydawania oraz podmiot obowiązany do
prowadzenia ewidencji tych dokumentów

- biorąc pod uwagę stopnie, o których mowa w ust. 2, oraz konieczność zapewnienia
najwyższego poziomu kształcenia.

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. – KODEKS WYBORCZY (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.
112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550 i Nr 102, poz. 588)

[Art. 206.
Na wniosek komitetu wyborczego odpowiednie organy mają obowiązek wydać decyzję o
nadaniu numeru REGON i NIP, najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego następującego
po dniu zgłoszenia wniosku o nadanie numeru.]

<Art. 206.
Na wniosek komitetu wyborczego odpowiednie organy mają obowiązek wydać
potwierdzenie nadania numeru NIP oraz decyzję o nadaniu numeru REGON,
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najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia wniosku
o nadanie numeru.>

[Art. 301.
Na wniosek komitetu wyborczego odpowiednie organy mają obowiązek wydać decyzję o
nadaniu numeru REGON i NIP, najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego następującego
po dniu zgłoszenia wniosku o nadanie numeru.]

<Art. 301.
Na wniosek komitetu wyborczego odpowiednie organy mają obowiązek wydać
potwierdzenie nadania numeru NIP oraz decyzję o nadaniu numeru REGON,
najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia wniosku
o nadanie numeru.>

[Art. 407.
Na wniosek komitetu wyborczego odpowiednie organy mają obowiązek wydać decyzję o
nadaniu numeru REGON i NIP najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego następującego
po dniu złożenia wniosku o nadanie numeru.]

<Art. 407.
Na wniosek komitetu wyborczego odpowiednie organy mają obowiązek wydać
potwierdzenie nadania numeru NIP oraz decyzję o nadaniu numeru REGON,
najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia wniosku
o nadanie numeru.>

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. O WYROBIE I ROZLEWIE WYROBÓW winiarskich,
OBROCIE TYMI WYROBAMI I ORGANIZACJI RYNKU WINA (Dz. U. Nr 120, poz.
690)

Art. 20.
1. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych.
2. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.
3. W przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2, wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres
przedsiębiorcy;

2) numer:
a) w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji

działalności gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
[b) identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,]
<b) identyfikacji podatkowej (NIP),>
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c) identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki
narodowej (REGON), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3) określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
4) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
5) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku spełnia wymagania

określone w art. 18 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 i 3.
4. W przypadku przedsiębiorcy spełniającego wymagania określone w art. 19, wniosek

zawiera:
1) dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4;
2) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:

a) spełnia wymagania określone w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3,
b) posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony

wyrób i rozlew wina owocowego markowego, cydru, perry lub miodu pitnego
markowego,

c) posiada tytuł prawny do gruntu rolnego, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 -
w przypadku wyrobu wina owocowego markowego, cydru lub perry,

d) prowadzi pasiekę, o której mowa w art. 19 ust. 5 pkt 2 - w przypadku wyrobu i
rozlewu miodu pitnego markowego.

5. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. c, do wniosku
dołącza się informację o łącznej powierzchni i lokalizacji gruntu rolnego, o którym mowa
w art. 19 ust. 4 pkt 2, zawierającą wskazanie:

1) województwa, powiatu i gminy;
2) nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego;
3) numeru arkusza mapy i numeru działki ewidencyjnej.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


