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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
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
18 czerwca 2001 r. (poz. 775)

ÂRODKI DOPUSZCZONE DO SKA˚ANIA SPIRYTUSU ORAZ MINIMALNA ILOÂå ICH ZASTOSOWANIA
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