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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie op∏at za przechowywanie dokumentów i danych zwiàzanych z us∏ugami certyfikacyjnymi

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 18 wrze-
Ênia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1450, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r.
Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. Kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi
certyfikacyjne w przypadku zaprzestania dzia∏alnoÊci
uiszcza, za przechowywanie dokumentów i danych
bezpoÊrednio zwiàzanych z wykonywanymi us∏ugami
certyfikacyjnymi, op∏at´ w wysokoÊci równowartoÊci
w z∏otych kwoty 0,4 euro, za ka˝dy wydany certyfikat,
którego dokumentacja podlega przechowywaniu.

2. RównowartoÊç w z∏otych kwoty euro oblicza si´
wed∏ug kursu Êredniego og∏aszanego przez Narodo-
wy Bank Polski, obowiàzujàcego w dniu zaprzestania
dzia∏alnoÊci przez kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy
us∏ugi certyfikacyjne.

§ 2. Op∏at´, o której mowa w § 1 ust. 1, uiszcza si´
na rachunek urz´du zapewniajàcego obs∏ug´ ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki, nie póêniej ni˝
w terminie 14 dni, liczàc od dnia przekazania doku-
mentów i danych bezpoÊrednio zwiàzanych z wykony-
wanymi us∏ugami certyfikacyjnymi ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw gospodarki albo wskazanemu przez
niego podmiotowi.

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
w z. J. Piechota

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

§ 3. Do szczegó∏owego zakresu dzia∏ania naczelni-
ka obwodowego urz´du probierczego w sprawach ob-
j´tych prawem probierczym nale˝y:

1) zarzàdzanie dzia∏alnoÊcià obwodowego urz´du
probierczego;

2) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pro-
bierczego w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci;

3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach
dotyczàcych wyrobów z metali szlachetnych zg∏o-
szonych do badania i cechowania w obwodowym
urz´dzie probierczym;

4) wspó∏praca z organami administracji rzàdowej
oraz organami samorzàdu terytorialnego w zakre-
sie swojej w∏aÊciwoÊci;

5) badanie zawartoÊci metali szlachetnych w wyro-
bach, pó∏fabrykatach, surowcach i z∏omie oraz
oznaczanie ich cechà probierczà lub wydawanie
Êwiadectw badania;

6) prowadzenie bie˝àcej dokumentacji wykonywa-
nych czynnoÊci probierczych;

7) gospodarowanie metalami szlachetnymi stosowa-
nymi do badaƒ probierczych;

8) wykonywanie innych zadaƒ powierzonych przez
dyrektora okr´gowego urz´du probierczego.

§ 4. Urz´dy administracji probierczej zapewniajà
obs∏ug´ organów administracji probierczej oraz po-
moc w realizacji zadaƒ, o których mowa w § 1—3.

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Hausner

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania G∏ównego Urz´du Miar
oraz zasad tworzenia i zakresu dzia∏ania okr´gowych i ob-
wodowych urz´dów miar oraz okr´gowych i obwodo-
wych urz´dów probierczych (Dz. U. Nr 133, poz. 640,
z 1996 r. Nr 14, poz. 76 oraz z 1997 r. Nr 61, poz. 378), któ-
re utraci∏o moc z dniem 30 czerwca 2002 r. na podstawie
art. 10 pkt 2 i art. 51 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Mini-
strów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia-
∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800).


