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3. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji
wraz z proponowanym porzàdkiem oraz materia∏ami
dotyczàcymi posiedzenia powinno byç przekazane
cz∏onkom Komisji co najmniej na 14 dni przed termi-
nem zwo∏ania posiedzenia. Przepis nie dotyczy posie-
dzeƒ, o których mowa w ust. 2.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
posiedzeƒ zespo∏ów problemowych.

§ 11. 1. Z posiedzenia Komisji sporzàdza si´ proto-
kó∏, który zawiera:

1) porzàdek posiedzenia,

2) temat posiedzenia,

3) list´ imiennà uczestniczàcych w posiedzeniu cz∏on-
ków Komisji oraz osób, o których mowa w § 5 i 6,

4) omówienie przebiegu posiedzenia,

5) treÊç wyra˝onej opinii lub stanowiska zaj´tego
przez Komisj´.

2. Protokó∏ podpisuje Przewodniczàcy Komisji lub
jego zast´pca, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 12. Zamiejscowym cz∏onkom Komisji oraz oso-
bom bioràcym udzia∏ w jej pracach, o których mowa
w § 5 i 6, przys∏uguje zwrot kosztów podró˝y na zasa-
dach ustalonych w przepisach okreÊlajàcych nale˝no-
Êci przys∏ugujàce pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝-
bowej na obszarze kraju.

§ 13. Obs∏ug´ administracyjno-biurowà Komisji za-
pewnia urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do
spraw pracy.

§ 14. Koszty zwiàzane z finansowaniem Komisji po-
krywane sà z bud˝etu paƒstwa w cz´Êci, której dyspo-
nentem jest minister w∏aÊciwy do spraw pracy.

§ 15. Traci moc zarzàdzenie Ministra Pracy i Polity-
ki Socjalnej z dnia 13 marca 1995 r. w sprawie trybu po-
wo∏ania, sk∏adu i zasad dzia∏ania Komisji do Spraw
Uk∏adów Zbiorowych Pracy (Monitor Polski Nr 15,
poz. 181).

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: L. Komo∏owski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 3 lipca 2001 r.

w sprawie warunków, jakie muszà spe∏niç p∏atnicy sk∏adek przekazujàcy dokumenty ubezpieczeniowe w for-
mie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisj´ danych.

Na podstawie art. 47a ust. 7 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126,
z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802,
Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9,
poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119,
poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298,
Nr 39, poz. 459 i Nr 72, poz. 748) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) Centrum Certyfikacji — uznany przez Zak∏ad pod-
miot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne,

2) certyfikat klucza publicznego — informacj´ o kluczu
publicznym opatrzonà podpisem elektronicznym
Centrum Certyfikacji,

3) dokument ubezpieczeniowy w formie elektronicz-
nej — dokument ubezpieczeniowy przekazywany
do Zak∏adu poprzez teletransmisj´ danych, w for-
mie dokumentu elektronicznego  utworzonego w
programie informatycznym,

4) klucz prywatny — znany tylko p∏atnikowi sk∏adek,
tajny, unikalny kod s∏u˝àcy do tworzenia podpisu
elektronicznego,

5) klucz publiczny — znany wszystkim uczestnikom
procesu przekazywania dokumentów ubezpie-
czeniowych w formie elektronicznej, jawny, uni-
kalny kod s∏u˝àcy odbiorcy wiadomoÊci do wery-
fikacji podpisu elektronicznego nadawcy wiado-
moÊci,

6) podpis elektroniczny — dane w postaci elektronicz-
nej umo˝liwiajàce identyfikacj´ p∏atnika sk∏adek
przekazujàcego dokumenty ubezpieczeniowe
w formie elektronicznej,

7) program informatyczny — aktualnà wersj´ progra-
mu informatycznego udost´pnionego przez Zak∏ad
p∏atnikom sk∏adek, s∏u˝àcego do przekazywania
dokumentów ubezpieczeniowych w formie elek-
tronicznej,

8) ustawa — ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych,

9) Zak∏ad — Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, o któ-
rym mowa w art. 66 ustawy.

§ 2. 1. P∏atnicy sk∏adek przekazujàcy dokumenty
ubezpieczeniowe w formie elektronicznej sà zobowià-
zani korzystaç z programu informatycznego.
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2. Informacja o programie informatycznym i pro-
gram informatyczny sà udost´pniane p∏atnikom sk∏a-
dek w terenowych jednostkach organizacyjnych Zak∏a-
du oraz na stronach internetowych Zak∏adu.

§ 3. 1. Przy przekazywaniu dokumentów ubezpie-
czeniowych w formie elektronicznej p∏atnicy sk∏adek sà
zobowiàzani korzystaç z:

1) komputera i oprogramowania zgodnego z wymo-
gami okreÊlonymi w dokumentacji do programu
informatycznego,

2) Internetu lub sieci umo˝liwiajàcej przesy∏anie do-
kumentów ubezpieczeniowych do Zak∏adu drogà
elektronicznà.

2. Informacja o numerze dost´pu do sieci, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, oraz o us∏ugach w niej realizowa-
nych jest udost´pniana w terenowych jednostkach or-
ganizacyjnych Zak∏adu oraz na stronach internetowych
Zak∏adu.

3. P∏atnicy sk∏adek przekazujàcy dokumenty ubez-
pieczeniowe w formie elektronicznej sà zobowiàzani
posiadaç adres poczty elektronicznej. Aktualny adres
poczty elektronicznej p∏atnicy sk∏adek sà zobowiàzani
podawaç w zg∏oszeniu p∏atnika sk∏adek, o którym mo-
wa w art. 43 ustawy.

§ 4. 1. P∏atnicy sk∏adek przekazujàcy dokumenty
ubezpieczeniowe w formie elektronicznej sà zobowià-
zani posiadaç klucz prywatny i odpowiadajàcy mu
klucz publiczny, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. P∏atnicy sk∏adek zwolnieni sà z obowiàzku posia-
dania klucza prywatnego i klucza publicznego, je˝eli do
przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych
w formie elektronicznej upowa˝nili innà osob´ fizycz-
nà lub prawnà.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, osoba fi-
zyczna lub prawna upowa˝niona do przekazywania do-
kumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej
jest zobowiàzana posiadaç klucz prywatny i klucz pu-
bliczny. Przepisy dotyczàce p∏atników sk∏adek stosuje
si´ odpowiednio.

4. Klucz prywatny i klucz publiczny p∏atników sk∏a-
dek tworzony jest przy u˝yciu programu informatycz-
nego, z zastrze˝eniem § 9.

5. P∏atnicy sk∏adek sà zobowiàzani  chroniç swój
klucz prywatny.

6. P∏atnicy sk∏adek ponoszà odpowiedzialnoÊç za
nieprawid∏owoÊci w dokumentach ubezpieczeniowych
b´dàce wynikiem dost´pu do klucza prywatnego osób
nieupowa˝nionych, a tak˝e w przypadku, gdy do prze-
kazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie
elektronicznej upowa˝nili innà osob´ fizycznà lub
prawnà.

§ 5. 1. P∏atnicy sk∏adek, przed przystàpieniem do
przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych
w formie elektronicznej, sà zobowiàzani potwierdziç
wniosek o rejestracj´ w Punkcie Rejestracji znajdujà-
cym si´ w wybranej terenowej jednostce organizacyj-
nej Zak∏adu.

2. Przed rozpocz´ciem procedury rejestracji p∏atni-
cy sk∏adek sà zobowiàzani zarejestrowaç w programie
informatycznym certyfikat klucza publicznego wybra-
nego Punktu Rejestracji.

3. W celu dokonania rejestracji p∏atnicy sk∏adek lub
osoby przez nich upowa˝nione sà zobowiàzani osobi-
Êcie zg∏osiç si´ do Punktu Rejestracji, przedstawiajàc:

1) skopiowany na dyskietce wniosek o rejestracj´, wy-
tworzony przy u˝yciu programu informatycznego;
wniosek powinien byç opatrzony podpisem elek-
tronicznym utworzonym przy wykorzystaniu klu-
cza prywatnego p∏atnika sk∏adek oraz zaszyfrowa-
ny przy pomocy klucza publicznego wybranego
Punktu Rejestracji,

2) dokumenty potwierdzajàce dane identyfikacyjne
p∏atnika sk∏adek, o których mowa w art. 43 ust. 7
ustawy.

4. P∏atnicy sk∏adek sà zobowiàzani zarejestrowaç
w programie informatycznym, wystawione przez
Punkt Rejestracji, potwierdzenie przyj´cia wniosku
o rejestracj´.

§ 6. 1. P∏atnicy sk∏adek sà zobowiàzani uzyskaç cer-
tyfikat swojego klucza publicznego w Centrum Certyfi-
kacji, z zastrze˝eniem § 9.

2. P∏atnicy sk∏adek, korzystajàc z programu infor-
matycznego, sà zobowiàzani utworzyç wniosek o wy-
danie certyfikatu, zaszyfrowany przy pomocy klucza
publicznego Centrum Certyfikacji.

3. Wniosek o wydanie certyfikatu klucza publiczne-
go p∏atnicy sk∏adek sà zobowiàzani przes∏aç do Cen-
trum Certyfikacji pocztà elektronicznà.

4. P∏atnicy sk∏adek sà zobowiàzani zarejestrowaç
certyfikat swojego klucza publicznego, otrzymany
z Centrum Certyfikacji, w programie informatycznym.

§ 7. 1. P∏atnicy sk∏adek sà zobowiàzani wystàpiç do
Centrum Certyfikacji z wnioskiem  o odnowienie certy-
fikatu  klucza publicznego, w okresie jego wa˝noÊci,
w przypadku:

1) up∏ywu terminu wa˝noÊci posiadanego certyfikatu
klucza publicznego lub zwiàzanego z nim klucza
prywatnego,

2) zmiany danych identyfikacyjnych p∏atnika sk∏adek,

3) zmiany adresu poczty elektronicznej.

2. Wniosek o odnowienie certyfikatu klucza publicz-
nego p∏atnicy sk∏adek sà zobowiàzani utworzyç za po-
mocà programu informatycznego. W przypadku zmia-
ny danych identyfikacyjnych p∏atnika sk∏adek lub adre-
su poczty elektronicznej wniosek powinien byç po-
twierdzony przez Punkt Rejestracji.

3. P∏atnicy sk∏adek sà zobowiàzani wystàpiç do
Centrum Certyfikacji z wnioskiem o uniewa˝nienie cer-
tyfikatu klucza publicznego w przypadku:

1) rezygnacji z przekazywania dokumentów ubezpie-
czeniowych w formie elektronicznej, je˝eli nie ma-
jà obowiàzku przekazywania dokumentów w takiej
formie,
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2) zagubienia lub podejrzenia ujawnienia klucza pry-
watnego p∏atnika sk∏adek.

§ 8. 1. P∏atnicy sk∏adek sà zobowiàzani przekazywaç
do Zak∏adu dokumenty ubezpieczeniowe w formie
elektronicznej w postaci komunikatu zawierajàcego:

1) zaszyfrowane informacje zawarte w dokumencie
ubezpieczeniowym,

2) podpis elektroniczny utworzony przy wykorzysta-
niu klucza prywatnego p∏atnika sk∏adek,

3) certyfikat klucza publicznego p∏atnika sk∏adek,
o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. P∏atnicy sk∏adek sà zobowiàzani pobraç potwier-
dzenie otrzymania dokumentu ubezpieczeniowego
w formie elektronicznej oraz poprawnoÊci jego struktu-
ry, wystawione przez Zak∏ad w postaci komunikatu.

§ 9. 1. P∏atnikom sk∏adek, którzy do czasu wykony-
wania obowiàzku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 usta-
wy z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 8, poz. 64), przekazywali dokumenty
ubezpieczeniowe w formie innej ni˝ elektroniczna oraz
podali adres poczty elektronicznej w zg∏oszeniu p∏atni-
ka sk∏adek, klucz prywatny oraz certyfikat klucza pu-

blicznego b´dà wydawane w Punktach Wydawania
Certyfikatów, znajdujàcych si´ w terenowych jednost-
kach organizacyjnych Zak∏adu, w∏aÊciwych ze wzgl´du
na siedzib´ p∏atników sk∏adek.

2. Po odbiór klucza i certyfikatu, o których mowa
w ust. 1, p∏atnicy sk∏adek lub upowa˝nione przez nich
osoby powinni zg∏osiç si´ z dokumentami potwierdza-
jàcymi dane identyfikacyjne p∏atnika sk∏adek, o których
mowa w § 5 ust. 3 pkt 2.

3. Odbiór certyfikatu klucza publicznego, o którym
mowa w ust.1, p∏atnicy sk∏adek lub upowa˝nione przez
nich osoby powinni pokwitowaç w∏asnor´cznym pod-
pisem.

4. W przypadku stwierdzenia rozbie˝noÊci w da-
nych p∏atnika sk∏adek, mo˝liwe jest utworzenie wnio-
sku o uzyskanie certyfikatu klucza publicznego, o któ-
rym mowa w ust. 1, bezpoÊrednio w Punkcie Rejestra-
cji.

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: L. Komo∏owski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 18 czerwca 2001 r.

w sprawie Êrodków dopuszczonych do ska˝ania spirytusu.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca
2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyro-
bów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tyto-
niowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. OkreÊla si´ Êrodki dopuszczone do ska˝ania
spirytusu oraz minimalnà iloÊç ich zastosowania.

§ 2. Ârodki dopuszczone do ska˝ania spirytusu oraz
minimalnà iloÊç ich zastosowania, o których mowa
w § 1, zawiera za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs


