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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 marca 2006 r. 

w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania Êrodków finansowych na informatyzacj´

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów reali-
zujàcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz
z 2006 r. Nr 12, poz. 65) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla kryteria i tryb przezna-
czania oraz rozliczania Êrodków finansowych przezna-
czonych na dofinansowanie przygotowania lub reali-
zacji projektów informatycznych, oprogramowania in-
terfejsowego, a tak˝e kodów êród∏owych tego opro-
gramowania lub innych przedsi´wzi´ç wspierajàcych
rozwój spo∏eczeƒstwa informacyjnego, o których mo-
wa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o in-
formatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych za-
dania publiczne, zwanych dalej „przedsi´wzi´ciami”,
w tym: 

1) sposób oceny wniosków dotyczàcych przedsi´-
wzi´ç przewidzianych do dofinansowania;

2) sposób oceny realizacji przedsi´wzi´ç, zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w umowie; 

3) sposób rozliczania przyznanych Êrodków finanso-
wych;

4) sposób dysponowania przyznanymi Êrodkami fi-
nansowymi;

5) wzory wniosku o dofinansowanie oraz raportów
z przebiegu realizacji przedsi´wzi´ç i rozliczenia
przyznanych Êrodków finansowych. 

§ 2. 1. Przygotowanie lub realizacja przedsi´wzi´ç
mogà byç dofinansowywane ze Êrodków pochodzàcych
z bud˝etu Unii Europejskiej lub z niepodlegajàcych zwro-
towi Êrodków pochodzàcych ze êróde∏ zagranicznych.

2. Wnioski o dofinansowanie ze Êrodków funduszy
strukturalnych, powodujàce skutki finansowe dla tej
cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dysponentem jest mi-
nister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji, zwany dalej
„Ministrem”, przed ich z∏o˝eniem do w∏aÊciwych in-
stytucji okreÊlonych w przepisach odr´bnych wyma-
gajà akceptacji Ministra.

§ 3. 1. W przypadku wspó∏finansowania realizacji
przedsi´wzi´ç wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
sporzàdzonym wed∏ug wzoru stanowiàcego odpo-
wiedni za∏àcznik do rozporzàdzenia, sk∏ada si´ wnio-
sek o dofinansowanie ze Êrodków funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej sporzàdzony zgodnie z wyma-
ganiami okreÊlonymi w przepisach odr´bnych.

2. Wniosek o dofinansowanie ze Êrodków finanso-
wych przeznaczonych na dofinansowanie przygoto-
wania lub realizacji przedsi´wzi´cia, zwanych dalej
„Êrodkami finansowymi”, rozpatruje si´ z uwzgl´dnie-
niem kryteriów i trybu okreÊlonych w rozporzàdzeniu,
a z∏o˝ony równoczeÊnie wniosek o dofinansowanie ze
Êrodków, o których mowa w § 2 ust. 1, rozpatruje si´
z uwzgl´dnieniem kryteriów i trybu okreÊlonych
w przepisach odr´bnych.

3. Przekazywanie Êrodków finansowych i ich rozli-
czanie oraz sporzàdzanie ocen i raportów dokonywa-
ne jest z uwzgl´dnieniem przepisów odr´bnych.

§ 4. 1. Przyznanie Êrodków finansowych nast´puje
na podstawie oceny wniosku z∏o˝onego w urz´dzie
obs∏ugujàcym Ministra, zwanym dalej „minister-
stwem”, przez podmiot publiczny lub przez podmiot
upowa˝niony do wyst´powania w imieniu konsor-
cjum, o którym mowa w ust. 2, zwany dalej „podmio-
tem wiodàcym”. WysokoÊç przyznanych Êrodków fi-
nansowych nie mo˝e byç wy˝sza od okreÊlonej we
wniosku.

2. O przyznanie Êrodków finansowych mo˝e ubie-
gaç si´ konsorcjum podmiotów publicznych. 

3. Do wniosku nale˝y w szczególnoÊci do∏àczyç:

1) wykaz osób reprezentujàcych podmiot ubiegajàcy
si´ o dofinansowanie;

2) kalkulacj´ kosztów zwiàzanych z przygotowaniem
lub realizacjà przedsi´wzi´cia;

3) oÊwiadczenie, ˝e przygotowanie lub realizacja
przedsi´wzi´cia nie sà finansowane ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa innych ni˝ te, których dysponen-
tem jest Minister;

4) dokumenty potwierdzajàce, ˝e podmioty publicz-
ne ubiegajàce si´ o dofinansowanie nie zalegajà
z wp∏atami z tytu∏u nale˝noÊci bud˝etowych;

5) kopi´ umowy lub porozumienia o utworzeniu kon-
sorcjum podmiotów publicznych, okreÊlajàcego
w szczególnoÊci podzia∏ zadaƒ zwiàzanych z przy-
gotowaniem lub realizacjà przedsi´wzi´cia pomi´-
dzy cz∏onków konsorcjum, sposób finansowania

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

dzia∏em administracji rzàdowej — informatyzacja, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).



tych zadaƒ oraz wskazanie podmiotu wiodàcego
— dotyczy wniosku sk∏adanego przez konsorcjum
podmiotów publicznych;

6) zgod´ na powszechne udost´pnienie i rozpo-
wszechnienie osiàgni´tych wyników, a w przypad-
ku oprogramowania interfejsowego — zobowiàza-
nie do nieodp∏atnego udost´pnienia udokumento-
wanych kodów êród∏owych tego oprogramowania.

4. W przypadku z∏o˝enia wniosku niekompletnego
wzywa si´ wnioskodawc´ do usuni´cia braków w ter-
minie 14 dni z pouczeniem, ˝e nieusuni´cie tych bra-
ków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpozna-
nia.

5. Ocena wniosku jest dokonywana przez zespó∏,
o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 lute-
go 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów re-
alizujàcych zadania publiczne, zwany dalej „zespo-
∏em”, i powinna zawieraç liczb´ przyznanych punk-
tów, propozycj´ dotyczàcà wysokoÊci przyznawanych
Êrodków finansowych albo odmowy ich przyznania
oraz uzasadnienie tej propozycji. Wzór formularza
oceny wniosku okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdze-
nia.

§ 5. Minister podejmuje decyzj´ w sprawie przy-
znania albo odmowy przyznania Êrodków finanso-
wych na dofinansowanie przedsi´wzi´cia, którego do-
tyczy wniosek, na podstawie oceny, o której mowa
w § 4 ust. 5.

§ 6. Ârodki finansowe sà przekazywane na rachu-
nek bankowy podmiotu wskazanego w umowie, o któ-
rej mowa w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów reali-
zujàcych zadania publiczne, zwanej dalej „umowà”,
zgodnie z harmonogramem prac okreÊlonym w umo-
wie lub w ratach kwartalnych. Warunkiem przekazania
kolejnej raty jest przyj´cie rozliczenia nie mniej ni˝
80 % poprzednich rat wed∏ug zadaƒ, na podstawie z∏o-
˝onych faktur.

§ 7. 1. Podmioty publiczne lub konsorcja podmio-
tów publicznych, które otrzyma∏y Êrodki finansowe,
sk∏adajà do ministerstwa raporty roczne oraz raport
koƒcowy z wykonania zadaƒ oraz wydatkowania Êrod-
ków finansowych, w terminach i formie okreÊlonych
w rozporzàdzeniu. W przypadku przedsi´wzi´cia, któ-
rego realizacja nie przekracza jednego roku, nie spo-
rzàdza si´ raportu rocznego.

2. Niez∏o˝enie w terminie raportów, o których mo-
wa w ust. 1, lub z∏o˝enie raportu niespe∏niajàcego wy-
magaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu stanowi pod-
staw´ do wstrzymania przez Ministra dofinansowania
lub skutkuje odstàpieniem od umowy, z ˝àdaniem
zwrotu Êrodków finansowych przez podmiot publiczny
lub konsorcjum podmiotów publicznych, któremu
przekazano te Êrodki.

3. Sprawowanie nadzoru nad prawid∏owoÊcià wy-
konywania zadaƒ oraz wydatkowania Êrodków finan-

sowych zgodnie z umowà w przypadku konsorcjum
podmiotów publicznych nale˝y do obowiàzków pod-
miotu wiodàcego.

4. W przypadku stwierdzenia przez w∏aÊciwe orga-
ny kontroli na podstawie przepisów odr´bnych, ˝e
przekazany raport nie zosta∏ sporzàdzony prawid∏owo
lub jest nierzetelny, Minister mo˝e zarzàdziç wznowie-
nie post´powania dotyczàcego oceny wykonania
i rozliczenia finansowanych zadaƒ.

5. Raporty, o których mowa w ust. 1, sà oceniane
przez zespó∏. 

6. Ocena raportów rocznych zawiera propozycje
dotyczàce w szczególnoÊci:

1) kontynuowania dofinansowania przygotowania
lub realizacji przedsi´wzi´cia,

2) wstrzymania lub zmniejszenia dofinansowania
przygotowania lub realizacji przedsi´wzi´cia,

3) odstàpienia od umowy 

— wraz z uzasadnieniem. 

7. Przy ocenie raportu koƒcowego z wykonania
przedsi´wzi´cia zespó∏ uwzgl´dnia w szczególnoÊci
odpowiednio nast´pujàce kryteria:

1) zgodnoÊç zakresu merytorycznego wykonanego
przedsi´wzi´cia z umowà;

2) prawid∏owoÊç wydatkowania Êrodków finanso-
wych w porównaniu z kosztorysem i harmonogra-
mem prac;

3) zagwarantowanie spe∏nienia minimalnych wyma-
gaƒ dla systemów teleinformatycznych lub mini-
malnych wymagaƒ dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w formie elektronicznej;

4) stopieƒ i zakres realizacji celów przedsi´wzi´cia
oraz celów okreÊlonych w Planie Informatyzacji
Paƒstwa, zwanym dalej „Planem”;

5) efekty gospodarcze i korzyÊci spo∏eczne osiàgni´te
w wyniku wykonania przedsi´wzi´cia albo przewi-
dywane do osiàgni´cia w ciàgu roku od dnia jego
zakoƒczenia;

6) zakres oddzia∏ywania na inne przedsi´wzi´cia lub
projekty opisane w Planie.

8. Ocena raportu koƒcowego z wykonania zadaƒ
oraz wydatkowania Êrodków finansowych powinna
zawieraç wnioski o uznanie umowy za:

1) wykonanà;

2) wykonanà, z wezwaniem do zwrotu Êrodków fi-
nansowych wykorzystanych nieprawid∏owo oraz
z ewentualnym wezwaniem do zap∏acenia kar
umownych;
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3) niewykonanà w ca∏oÊci lub cz´Êci, z równocze-
snym wezwaniem do zwrotu Êrodków finanso-
wych wykorzystanych nieprawid∏owo oraz
z ewentualnym wezwaniem do zap∏acenia kar
umownych.

9. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 5—8,
Minister podejmuje decyzj´ w sprawie. 

§ 8. 1. Ârodki finansowe niewykorzystane na wyko-
nanie zadaƒ, na które zosta∏y przyznane, podlegajà
zwrotowi. 

2. Ârodki finansowe nieprawid∏owo wykorzystane
podlegajà zwrotowi na rachunek bankowy minister-
stwa wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych.

Rozdzia∏ 2

Dofinansowanie projektów informatycznych

§ 9. Minister, w ramach Êrodków finansowych, wy-
odr´bnia w planie finansowym Êrodki na przygotowa-
nie lub realizacj´ projektów informatycznych o pu-
blicznym zastosowaniu nieb´dàcych ponadsektoro-
wymi albo sektorowymi projektami informatycznymi;
w szczególnoÊci dotyczy to projektów obejmujàcych:

1) wdra˝anie systemów teleinformatycznych gospo-
darki i administracji elektronicznej;

2) tworzenie i rozwój publicznej infrastruktury dost´-
pu do Internetu;

3) tworzenie i rozwój publicznej infrastruktury dost´-
pu do us∏ug Êwiadczonych drogà elektronicznà;

4) tworzenie i rozwój polskich zasobów cyfrowych
w Internecie;

5) tworzenie i rozwój systemów elektronicznego
kszta∏cenia. 

§ 10. Wniosek o dofinansowanie przygotowania
lub realizacji projektu informatycznego sk∏ada si´ do
dnia 31 grudnia roku poprzedzajàcego rok, w którym
jest planowane wykonanie projektu, w czterech jedno-
brzmiàcych egzemplarzach, wed∏ug wzoru okreÊlone-
go w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 11. 1. Minister, w terminie 3 miesi´cy od dnia z∏o-
˝enia wniosku o dofinansowanie przygotowania lub re-
alizacji projektu infomatycznego, decyduje o przyzna-
niu albo odmowie przyznania Êrodków finansowych.

2. Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub
realizacji projektu informatycznego ocenia zespó∏,
uwzgl´dniajàc, odpowiednio do rodzaju projektu, na-
st´pujàce kryteria:

1) cel ustanowienia projektu informatycznego; 

2) mo˝liwoÊç wykonania projektu informatycznego
i zastosowania jego wyników;

3) zakres oddzia∏ywania na inne przedsi´wzi´cia lub
projekty opisane w Planie;

4) zasadnoÊç planowanych kosztów w stosunku do
przedmiotu i zakresu projektu informatycznego;

5) techniczne warunki projektu informatycznego
okreÊlajàce w szczególnoÊci funkcje, sk∏adniki
sprz´towe oraz oprogramowanie systemu telein-
formatycznego, które przy uwzgl´dnieniu mini-
malnych wymagaƒ dla systemów teleinformatycz-
nych zostanà wykorzystane do wykonania zadaƒ
okreÊlonych w projekcie;

6) innowacyjny charakter projektu informatycznego
i wykorzystanie w nim wyników badaƒ nauko-
wych i prac rozwojowych z zakresu nowoczesnych
technologii, a zw∏aszcza standardów mi´dzynaro-
dowych obowiàzujàcych w tym zakresie;

7) znaczenie projektu informatycznego dla rozwoju
regionalnego;

8) konkurencyjnoÊç wyniku projektu informatyczne-
go, zw∏aszcza w skali mi´dzynarodowej;

9) znaczenie projektu informatycznego dla promocji
spo∏eczeƒstwa informacyjnego i gospodarki opar-
tej na wiedzy.

3. Okres wykonania projektu informatycznego nie
mo˝e przekraczaç 3 lat; w uzasadnionych przypadkach
okres ten mo˝e byç przed∏u˝ony, za zgodà Ministra, do
5 lat.

§ 12. 1. Raport roczny z wykonania projektu infor-
matycznego oraz wydatkowania Êrodków finanso-
wych, sporzàdzony wed∏ug wzoru okreÊlonego w za-
∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia, sk∏ada si´ w terminie
do koƒca lutego. 

2. Raport koƒcowy z wykonania projektu informa-
tycznego oraz wydatkowania Êrodków finansowych,
sporzàdzony wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczni-
ku nr 4 do rozporzàdzenia, sk∏ada si´ w terminie
60 dni od okreÊlonego w umowie dnia zakoƒczenia
projektu. 

Rozdzia∏ 3

Dofinansowanie tworzenia 
oprogramowania interfejsowego

§ 13. Minister, w ramach Êrodków finansowych,
wyodr´bnia w planie finansowym Êrodki na przygoto-
wanie lub realizacj´ tworzenia oprogramowania inter-
fejsowego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-
∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne,
a tak˝e kodów êród∏owych tego oprogramowania.

§ 14. Wniosek o dofinansowanie przygotowania
lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a tak˝e
kodów êród∏owych tego oprogramowania, sk∏ada si´
w terminie do dnia 30 czerwca lub 31 grudnia w czte-
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rech jednobrzmiàcych egzemplarzach, wed∏ug wzoru
okreÊlonego w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia. 

§ 15. 1. Minister, w terminie 2 miesi´cy od dnia z∏o-
˝enia wniosku o dofinansowanie przygotowania lub
realizacji oprogramowania interfejsowego, a tak˝e ko-
dów êród∏owych tego oprogramowania, decyduje
o przyznaniu albo odmowie przyznania Êrodków fi-
nansowych.

2. Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub
realizacji oprogramowania interfejsowego ocenia ze-
spó∏, uwzgl´dniajàc, odpowiednio do rodzaju opro-
gramowania, poza kryteriami, o których mowa w § 11
ust. 2, nast´pujàce kryteria:

1) techniczne warunki oprogramowania interfejso-
wego;

2) techniczne warunki oprogramowania systemu te-
leinformatycznego i sposób odwzorowania
w standardzie interfejsowym struktur dokumen-
tów elektronicznych, formatów danych oraz proto-
ko∏ów komunikacyjnych i szyfrujàcych. 

3. Okres wykonania oprogramowania interfejso-
wego nie mo˝e przekraczaç roku; w uzasadnionych
przypadkach okres ten mo˝e byç przed∏u˝ony, za zgo-
dà Ministra, do 2 lat.

§ 16. 1. Raport koƒcowy z wykonania oprogramo-
wania interfejsowego oraz wydatkowania Êrodków fi-
nansowych, sporzàdzony wed∏ug wzoru okreÊlonego
w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia, sk∏ada si´ w ter-
minie 30 dni od okreÊlonego w umowie dnia zakoƒcze-
nia wykonywania oprogramowania interfejsowego. 

2. W przypadku gdy okres wykonania oprogramo-
wania interfejsowego zosta∏ przed∏u˝ony zgodnie
z § 15 ust. 3, sk∏ada si´ w terminie do koƒca lutego, nie
wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia
zawarcia umowy, raport dodatkowy, wype∏niajàc cz´-
Êci A, B i C raportu okreÊlonego w za∏àczniku nr 6 do
rozporzàdzenia. 

3. Z raportem koƒcowym przekazywane jest opro-
gramowanie interfejsowe wraz z jego udokumentowa-
nymi kodami êród∏owymi.

4. Raport koƒcowy oceniany jest przez zespó∏
z uwzgl´dnieniem, poza kryteriami, o których mowa
w § 7 ust. 7, nast´pujàcych kryteriów:

1) wyników testów akceptacyjnych oprogramowania
interfejsowego; 

2) wyników wdro˝enia pilota˝owego oprogramowa-
nia interfejsowego;

3) zastosowania w oprogramowaniu interfejsowym
standardowych struktur dokumentów elektronicz-
nych, formatów danych oraz protoko∏ów komuni-
kacyjnych i szyfrujàcych.

Rozdzia∏ 4

Dofinansowanie innych przedsi´wzi´ç wspierajàcych
rozwój spo∏eczeƒstwa informacyjnego

§ 17. Minister, w ramach Êrodków finansowych,
wyodr´bnia w planie finansowym Êrodki na dofinan-
sowanie przygotowania lub realizacji innych ni˝ okre-
Êlone w rozdziale 2 i 3 przedsi´wzi´ç wspierajàcych
rozwój spo∏eczeƒstwa informacyjnego, zwanych dalej
„innymi przedsi´wzi´ciami”, a w szczególnoÊci na:

1) uczestnictwo w projektach wspó∏finansowanych
z niepodlegajàcych zwrotowi Êrodków pochodzà-
cych ze êróde∏ zagranicznych, w szczególnoÊci re-
alizowanych w ramach programów Unii Europej-
skiej lub innych mi´dzynarodowych programów
zwiàzanych z rozwojem spo∏eczeƒstwa informa-
cyjnego, zwanych dalej „programami mi´dzyna-
rodowymi”, a tak˝e na dzia∏alnoÊç wspomagajàcà
uczestnictwo w tych programach;

2) tworzenie, przechowywanie, przetwarzanie, udo-
st´pnianie i upowszechnianie informacji dotyczà-
cych rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego oraz
gospodarki opartej na wiedzy;

3) upowszechnianie, promocj´ i popularyzacj´ za-
gadnieƒ dotyczàcych rozwoju spo∏eczeƒstwa in-
formacyjnego, w tym:

a) organizowanie konferencji, wystaw, targów,
konkursów, olimpiad tematycznych i przedsi´-
wzi´ç promocyjnych,

b) informacje dotyczàce zagadnieƒ spo∏eczeƒstwa
informacyjnego w Êrodkach masowego przeka-
zu, 

c) przedsi´wzi´cia szkoleniowe wspomagajàce pro-
mocj´ spo∏eczeƒstwa informacyjnego,

d) promowanie przedsi´wzi´ç innowacyjnych pro-
wadzonych z wykorzystaniem wyników badaƒ
naukowych lub prac rozwojowych.

§ 18. 1. Wniosek o dofinansowanie innych przed-
si´wzi´ç mo˝e byç z∏o˝ony w ka˝dym czasie, z tym ˝e
wniosek dotyczàcy przygotowania lub realizacji inne-
go przedsi´wzi´cia wywo∏ujàcego skutki finansowe
w danym roku bud˝etowym sk∏ada si´ do dnia
30 wrzeÊnia danego roku, w czterech jednobrzmià-
cych egzemplarzach, wed∏ug wzoru okreÊlonego w za-
∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

2. W przypadku ubiegania si´ o dofinansowanie
innego przedsi´wzi´cia, o którym mowa w § 17 pkt 1,
do wniosku do∏àcza si´ kopi´ umowy wraz z informa-
cjà dotyczàcà podzia∏u Êrodków finansowych pomi´-
dzy podmioty uczestniczàce w realizacji projektu mi´-
dzynarodowego lub projektu realizowanego w ra-
mach programu Unii Europejskiej.

§ 19. 1. Minister, w terminie 3 miesi´cy od dnia z∏o-
˝enia wniosku o dofinansowanie innego przedsi´wzi´-
cia, decyduje o przyznaniu albo odmowie przyznania
Êrodków finansowych.
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2. Przy ocenie wniosku zespó∏ odpowiednio do ro-
dzaju innego przedsi´wzi´cia uwzgl´dnia kryteria,
o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1, 3, 4, 6—9, oraz
w przypadku, o którym mowa w § 17 pkt 1, znaczenie
przedsi´wzi´cia realizowanego w ramach uczestnic-
twa podmiotów publicznych lub konsorcjów podmio-
tów publicznych w programie mi´dzynarodowym lub
projekcie realizowanym w ramach programu Unii Eu-
ropejskiej.

3. Okres wykonania innego przedsi´wzi´cia nie
mo˝e przekraczaç 3 lat; w uzasadnionych przypadkach

okres ten mo˝e byç przed∏u˝ony, za zgodà Ministra,
do 5 lat.

§ 20. Raporty roczne i raport koƒcowy z wykonania
innego przedsi´wzi´cia sporzàdza si´ wed∏ug wzorów
okreÊlonych odpowiednio w za∏àcznikach nr 3 i 4 do
rozporzàdzenia, w terminach, o których mowa w § 12.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: L. Dorn
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 14 marca 2006 r. (poz. 388)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR
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