
Dziennik Ustaw Nr 75 - 1704 - Poz. 357 i 358 

Art. 49i. 1. Kto będąc obowiązany do zachowania 
tajemnicy skarbowej ujawnia informa
cje objęte tą tajemnicą, 

podlega karze pozbawienia wolno
ści do lat 3. 

2. Kto będąc obowiązany do zachowania 
tajemnicy skarbowej ujawnia infor
macje określone wart. 34a ust. 1- 3, 

podlega karze pozbawienia wolno
ści od 6 miesięcy do lat 5. 

3. Jeżeli sprawca czynu określonego 
w ust. 1 lub 2 działa nieumyślnie, 

podlega karze pozbawienia wolno
ści do lat 2. 

4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb 
Państwa, ściganie następuje na wnio
sek pokrzywdzonego. 

Art. 2. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Pra
wo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 1993 r. 
Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. 
Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4, poz. 18 
i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 10, poz. 61) wprowa
dza się następujące zmiany: 

1) wart. 48 w ust. 4 wyrazy "sąd, prokurator lub Ge
neralny Inspektor Kontroli Skarbowej" zastępuje 
się wyrazami "sąd lub prokurator", 

2) po art. 48 dodaje się art. 48' w brzmieniu: 

"Art. 48'. Zakres oraz zasady udzielania informacji 
przez banki organom podatkowym lub 

organom kontroli skarbowej regulują od
rębne ustawy." 

Art. 3. W ustawie z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o pu
blicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach 
powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, 
poz. 313 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 199) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu: 

"Art. 32a. Zasady oraz zakres udzielania organom 
podatkowym lub organom kontroli skar
bowej informacji przez podmioty prowa
dzące przedsiębiorstwa maklerskie regu
I ują odrębne ustawy.", 

2) po art. 113b dodaje się art. 113c w brzmieniu: 

"Art. 113c. Zasady oraz zakres udzielania organom 
podatkowym lub organom kontroli 
skarbowej informacji przez towarzy
stwa regulują odrębne ustawy." 

Art. 4. 1. Art. 34a- 34c ustawy, o której mowa 
wart. 1, stosuje się do postępowań wszczętych po dniu 
wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Przepisów wymienionych w ust. 1 nie stosuje się 
do zdarzeń określonych wart. 34a ust. 1-3 zaistniałych 
przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1997 r. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 27 czerwca 1996 r. 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu ze znajomości zasad wykonywania polowania 
i ochrony przyrody dla osób zatrudnionych przez organizatora usług turystycznych obejmujących polowania. 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 13 paż
dziernika 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 
713) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W celu przeprowadzenia egzaminu ze znajomo
ści zasad wykonywania polowania i ochrony przyrody 
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa powołuje czteroosobową komisj ę , w skład 
której wchodzą: 

1) przedstawiciel Ministra Ochrony Środowiska, Zaso
bów Naturalnych i Leśnictwa jako przewodniczący, 

2) przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego, 

3) przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Le
śnego Lasy Państwowe , 

4) przedstawiciel Policji. 

§ 2. 1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do 
egzaminu ze znajomości zasad wykonywania polowa
nia oraz zasad ochrony przyrody składa w Minister
stwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa pisemny wniosek zawierający dane perso
nalne. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokument stwierdzający posiadane wykształce

nie, 

2) fotokopię z dowodu tożsamości, poświadczającą 
miejsce stałego zamieszkania w Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

3) życiorys. 
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§ 3.1. Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu 
wyznacza przewodniczący komisji i wysyła wniosko
dawcy zawiadomienie co najmniej na 30 dni przed tym 
terminem. 

2. Egzamin składa się z części: 

1) pisem nej w postaci testu oraz 

2) ustnej. 

§ 4. 1. Osoby przystępujące do części pisemnej eg
zarninu zgłaszają się w terminie i miejscu wyznaczo
nym przez przewodniczącego kornisji i wypełniają, 
w obecności kornisji, arkusze testowe. Czas trwania te
stu nie może przekroczyć dwóch godzin. Osoba, która 
prawidłowo wypełni test co najrnniej w 60%, jest do
puszczona do części ustnej egzaminu. 

2. Wyniki testu podaje się do wiadomości przez wy
wieszenie ogłoszenia w rniejscu przeprowadzenia eg
zaminu, najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu 
egzaminu. W ogłoszeniu podaje się jednocześnie rniej 
sce i termin części ustnej egzaminu, które należy wy
znaczyć nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbycia 
testu. 

3. Część ustna egzaminu obejrnuje odpowiedź na 
trzy pytania; członkowie komisji mogą zadawać pyta
nia uzupełniające. 

4. Do ustalenia wyniku egzaminu stosuje się dwie 
oceny: pozytywną lub negatywną. Wynik egzaminu 
ustala się większością głosów członków komisji egza
minacyjnej; w razie równej liczby głosów, decyduje 
głos przewodniczącego komisji. 

5. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporzą
dza protokół obejrnujący: 

Minister Ochrony Środowiska, 
Zasobów Natura lnych i Leśnictwa 

1) imię i nazwisko przewodniczącego komisji oraz 
imiona i nazwiska członków komisji, 

2) datę i numer dokumentu ustalającego skład osobo
wy komisji, 

3) imiona i nazwiska osób, które przystąpiły do egza
minu, 

4) stwierdzenie dopuszczenia do części ustnej egza 
minu, 

5) datę i wynik egzaminu, 

6) podpisy: przewodniczącego i członków komisji. 

§ 5. Obsługę organizacyjno -techniczną komisji za
pewnia Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa. 

§ 6. 1. Osobie, która zdała egzamin z wynikiem po
zytywnym, Minister Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa wydaje zaświadczenie stwier
dzające zdanie egzaminu ze znajomości zasad wykony
wania polowania oraz ochrony przyrody, według wzo
ru stanowiącego załącznik do rozporządzenia. 

2. Osoba otrzymująca zaświadczenie potwierdza je
go odbiór. 

3. Dokumenty związane z przeprowadzeniem egza
minu i wydaniem zaświadczenia przechowuje Minister 
Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: S. Żelichowski 

Za łącznik do rozporządze n i a Ministra 
Ochrony Środow i ska , Zasobów Natural
nych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 
1996 r. (poz . 358) 

...... ....... ... .... ... ... , dnia .. .... ....... r. 

ZAŚWIADCZENIE 
Nr ... 

Zaświadcza się, że 
(imię/imion a i nazwisko) 

ur. dnia ......... ....... .... .... ....... ... .... ... .... .... ..... ... r. w ... ..... .. ... .... ...... ..... ...... .... ..... .... .......... ... .... ..... ...... .... ... ..... ..... ............... . 
złożył(a) w dniach ............... ....... ....... ..... ......... ... .......... ... ...... .. . r. i ........................ .. ..... .. ...... .... ... ............ ............. ..... ... r. 
egzamin ze znajomości zasad wykonywania polowania i ochrony przyrody, o którym mowa wart. 19 ust. 3 usta
wy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713), z wynikiem pozytywnym. 

(pieczęć okrągła) (podpis) 


