
czony przez ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa likwidator, dzia∏ajàcy na podstawie
umowy zawartej z tym ministrem.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Likwidator przedstawi ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw rolnictwa, do zatwierdzenia,
harmonogram likwidacji wraz z planem fi-
nansowym likwidacji, ze szczególnym

uwzgl´dnieniem sposobu zagospodarowa-
nia mienia likwidowanej jednostki, w termi-
nie 45 dni od daty ostatniego og∏oszenia
w prasie o otwarciu likwidacji jednostki.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. D. Oleszczuk

Dziennik Ustaw Nr 232 — 16445 — Poz. 2336 i 2337

2337

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie przekazywania do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu 

Na podstawie art. 62a ust. 9 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb, terminy oraz jed-
nostki w∏aÊciwe do przekazywania do Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych, zwanego dalej „ZUS”, sk∏adek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanych da-
lej „sk∏adkami”, od uposa˝enia wyp∏acanego funkcjo-
nariuszowi Biura Ochrony Rzàdu po dniu 31 grudnia
1998 r., do dnia zwolnienia ze s∏u˝by, od którego nie
odprowadzono tych sk∏adek. 

§ 2. 1. Sk∏adki przekazuje si´ na wskazany przez
ZUS rachunek bankowy, przy u˝yciu bankowych doku-
mentów p∏atniczych okreÊlonych w art. 47
ust. 4a ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887,
z póên. zm.3)).

2. Sk∏adki rozliczone w deklaracjach rozliczenio-
wych i imiennych raportach miesi´cznych okreÊlo-
nych w ustawie, o której mowa w ust. 1, z uwzgl´dnie-
niem ca∏ego okresu s∏u˝by funkcjonariusza Biura
Ochrony Rzàdu, przekazuje si´ do ZUS:

1) za miesiàc grudzieƒ, za funkcjonariusza Biura
Ochrony Rzàdu, który pozostawa∏ w s∏u˝bie ca∏y
rok kalendarzowy lub co najmniej w grudniu da-
nego roku kalendarzowego;

2) za ostatni miesiàc pozostawania w s∏u˝bie, za funk-
cjonariusza Biura Ochrony Rzàdu, który zosta∏ zwol-
niony ze s∏u˝by w trakcie roku kalendarzowego. 

§ 3. 1. Sk∏adki przekazuje si´ w terminie:
1) 60 dni od dnia zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝-

by, w przypadku gdy przekazanie sk∏adek nast´pu-
je z urz´du;

2) 60 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, w przypadku gdy
przekazanie sk∏adek nast´puje na wniosek funk-
cjonariusza;

3) niezw∏ocznie, jednak nie póêniej ni˝ do 15 dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
otrzymano zawiadomienie z ZUS o ustaleniu funk-
cjonariuszowi prawa do emerytury przewidzianej
w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z póên. zm.4)).

2. JednoczeÊnie z przekazaniem sk∏adek przekazu-
je si´ do ZUS dokumenty, o których mowa w § 2 
ust. 2.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90,
poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210,
poz. 2036.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. 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, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100,
poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130,
poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595,
Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609,
Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037,
Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801
i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9,
poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948,
z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924,
Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz
z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 135, poz. 1268, Nr 166,
poz. 1609, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2037 i Nr 228,
poz. 2255.



Na podstawie art. 80e ust. 1 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 19 wrzeÊnia 2001 r. w spra-
wie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. Nr 106,
poz. 1166) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o tele-
transmisji danych i informacji, nale˝y przez
to rozumieç przekazywanie i wymian´ da-
nych i informacji, o których mowa
w art. 80b ust. 1 i 1a ustawy, w formie doku-
mentu elektronicznego przy wykorzystaniu
sieci ∏àczy teleinformatycznych.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o syste-

mie teleinformatycznym, nale˝y przez to ro-
zumieç zespó∏ wspó∏pracujàcych ze sobà
urzàdzeƒ komputerowych wyposa˝onych
w odpowiednie oprogramowanie, po∏àczo-
nych siecià ∏àczy teletransmisji danych, s∏u-
˝àcy przetwarzaniu danych i informacji,
o których mowa w art. 80b ust. 1 i 1a usta-
wy, oraz obs∏udze teleinformatycznej punk-
tów rejestracji pojazdów w zakresie czynno-
Êci wykonywanych w zwiàzku z rejestracjà
pojazdów.”;

2) w § 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Do kopii bezpieczeƒstwa, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, nie stosuje si´ przepisów § 16
pkt 4 i 5 rozporzàdzenia Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 3 czerwca
1998 r. w sprawie okreÊlenia podstawowych
warunków technicznych i organizacyjnych, ja-
kim powinny odpowiadaç urzàdzenia i syste-
my informatyczne s∏u˝àce do przetwarzania
danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521
oraz z 2001 r. Nr 121, poz. 1306).

4. Kopie bezpieczeƒstwa sà przetwarzane w spo-
sób umo˝liwiajàcy udost´pnianie danych i in-
formacji z tych kopii w drodze teletransmisji.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. System teleinformatyczny s∏u˝àcy do prowa-
dzenia ewidencji, dla bezpieczeƒstwa danych
i informacji zawartych w bazie danych, powi-
nien spe∏niaç warunki okreÊlone w przepi-
sach rozporzàdzenia, o którym mowa w § 2
ust. 3.”; 

4) w § 4:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Dane i informacje, o których mowa
w art. 80b ust. 1 pkt 1—5 i pkt 6
lit. a) i c) oraz ust. 1a ustawy, przekazujà do
ewidencji, poprzez teletransmisj´, organy
w∏aÊciwe w sprawach rejestracji pojazdów,
zwane dalej „organami rejestrujàcymi”, nie-
zw∏ocznie po dokonaniu odpowiednio reje-
stracji pojazdu, zmiany danych w dowodzie
rejestracyjnym albo uzyskaniu informacji
o utracie dowodu rejestracyjnego, tablic re-
jestracyjnych, pozwolenia czasowego, tablic
tymczasowych lub karty pojazdu, a tak˝e ich
odnalezieniu.

2. Dane o terminie badania technicznego oraz
informacj´ o dodatkowym badaniu technicz-
nym, o której mowa w art. 80b ust. 1 lit. j)
ustawy, lub informacje o zatrzymaniu dowo-
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§ 4. Sk∏adki przekazuje do ZUS komórka organiza-
cyjna Biura Ochrony Rzàdu w∏aÊciwa w sprawach fi-
nansowych.

§ 5. W przypadku gdy zwolnienie ze s∏u˝by funk-
cjonariusza, który nie spe∏nia warunków do naby-
cia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej 
renty inwalidzkiej, nastàpi∏o przed dniem 1 paêdzierni-

ka 2003 r., sk∏adki przekazuje si´ do dnia 31 marca
2004 r.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

2338

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 grudnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58,
poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.


