
Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
Nr 227, poz. 1658) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres informacji o ujawnieniu okolicznoÊci stano-
wiàcych przyczyn´ wy∏àczenia z mo˝liwoÊci ubie-
gania si´ przez podmioty spoza sektora finansów
publicznych o dofinansowanie w ramach progra-
mów operacyjnych;

2) tryb przekazywania ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw rozwoju regionalnego informacji, o których
mowa w pkt 1;

3) tryb udost´pniania wykazu podmiotów spoza sek-
tora finansów publicznych wy∏àczonych z mo˝li-
woÊci ubiegania si´ o dofinansowanie w ramach
programów operacyjnych.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju;

2) ministrze — rozumie si´ przez to ministra w∏aÊci-
wego do spraw rozwoju regionalnego;

3) w∏aÊciwej instytucji — rozumie si´ przez to instytu-
cj´ zarzàdzajàcà, instytucj´ poÊredniczàcà lub in-
stytucj´ wdra˝ajàcà program operacyjny;

4) okolicznoÊciach stanowiàcych przyczyn´ wy∏àcze-
nia — rozumie si´ przez to okolicznoÊci stanowià-
ce przyczyn´ wy∏àczenia z mo˝liwoÊci ubiegania
si´ przez podmioty spoza sektora finansów pub-
licznych o dofinansowanie w ramach programów
operacyjnych, o których mowa w art. 33 ust. 1
ustawy;

5) wykazie — rozumie si´ przez to wykaz podmiotów
spoza sektora finansów publicznych wy∏àczonych
z mo˝liwoÊci ubiegania si´ o dofinansowanie w ra-
mach programów operacyjnych.

§ 3. W∏aÊciwa instytucja przekazuje ministrowi na-
st´pujàce informacje dotyczàce podmiotów i okolicz-
noÊci stanowiàcych przyczyn´ wy∏àczenia:

1) dane o podmiocie, którego dotyczà okolicznoÊci
stanowiàce przyczyn´ wy∏àczenia:

a) nazw´ podmiotu,

b) adres siedziby podmiotu,

c) NIP podmiotu, a w przypadku spó∏ki cywilnej
NIP ka˝dego ze wspólników,

d) PESEL cz∏onków zarzàdu podmiotu lub osoby
fizycznej prowadzàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà,

e) REGON podmiotu,

f) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowe-
go;

2) dane o podmiocie b´dàcym osobà fizycznà niewy-
konujàcà dzia∏alnoÊci gospodarczej, którego doty-
czà okolicznoÊci stanowiàce przyczyn´ wy∏àcze-
nia:

a) imi´ i nazwisko,

b) adres miejsca zamieszkania,

c) PESEL,

d) NIP;

3) dane o okolicznoÊciach stanowiàcych przyczyn´
wy∏àczenia, w tym:

a) opis okolicznoÊci stanowiàcych przyczyn´ wy∏à-
czenia,

b) dat´ zaistnienia okolicznoÊci stanowiàcych przy-
czyn´ wy∏àczenia,

c) dat´ ujawnienia informacji o okolicznoÊciach
stanowiàcych przyczyn´ wy∏àczenia,

d) dat´ uprawomocnienia si´ wyroku sàdowego
skazujàcego osob´ dzia∏ajàcà w imieniu pod-
miotu spoza sektora finansów publicznych,
o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4) dane o osobie, która sporzàdzi∏a informacje okreÊ-
lone w pkt 1—3:

a) imi´ i nazwisko,

b) nazw´ instytucji i stanowisko s∏u˝bowe,

c) numer telefonu s∏u˝bowego,

d) adres poczty elektronicznej.

§ 4. Przekazanie informacji, o których mowa w § 3,
przez w∏aÊciwà instytucj´ do ministra nast´puje za po-
mocà Êrodków komunikacji elektronicznej lub pisem-
nie, z zachowaniem przepisów dotyczàcych ochrony
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1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131,
poz. 916).
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z dnia 17 maja 2007 r.

w sprawie wykazu podmiotów wy∏àczonych z mo˝liwoÊci ubiegania si´ o dofinansowanie
w ramach programów operacyjnych



danych osobowych, z jednoczesnym powiadomie-
niem podmiotu, którego informacje dotyczà.

§ 5. 1. Minister prowadzi wykaz zgodnie z zasada-
mi okreÊlonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z póên. zm.2)), w formie elektronicznej bazy
danych zabezpieczonej has∏em dost´pu.

2. Wykaz zawiera informacje wymienione w § 3.

3. Udost´pnianie wykazu nast´puje na wniosek
w∏aÊciwej instytucji przekazany do ministra wraz ze
wskazaniem osoby lub osób upowa˝nionych przez t´
instytucj´ do wglàdu do wykazu.

4. Minister przydziela indywidualne has∏o dost´-
pu ka˝dej z osób upowa˝nionych, o których mowa
w ust. 3.

5. Minister udost´pnia podmiotowi, o którym mo-
wa w § 3 pkt 1 i 2, na jego pisemny wniosek dane do-
tyczàce tego podmiotu zawarte w wykazie.

6. WykreÊlenie z wykazu nast´puje po up∏ywie
okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy.

§ 6. Informacje o okolicznoÊciach stanowiàcych
przyczyn´ wy∏àczenia, uzyskane przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia, w∏aÊciwe instytucje przekazu-
jà ministrowi w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia.

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

Minister Rozwoju Regionalnego: G. G´sicka
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711.


