
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.

o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu
informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 468)

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. O GROMADZENIU, PRZETWARZANIU

I PRZEKAZYWANIU INFORMACJI KRYMINALNYCH (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz.

1585, z późn. zm.)

Art. 15.
<1.> Informacje kryminalne przekazane Szefowi Centrum przez podmiot zobowiązany

podlegają zarejestrowaniu w bazach danych na karcie rejestracyjnej, o której mowa w art.
21 ust. 2.

<2. Informacje kryminalne określone w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. e, przekazane w drodze
teletransmisji przez Szefa Centrum podmiotowi w odpowiedzi na jego zapytanie,
zostają automatycznie zarejestrowane w bazach danych w formie tekstowej, bez
możliwości dalszego przekazywania.>

Art. 19.
Podmiotami uprawnionymi, w zakresie swoich zadań ustawowych, do otrzymywania
informacji kryminalnych z Centrum, zwanymi w niniejszej ustawie "podmiotami
uprawnionymi", są:

1) organy prokuratury;
2) organy Policji;

2a) Centralne Biuro Antykorupcyjne;
<2b) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;>

3) organy Straży Granicznej;
4) (uchylony);
5) organy celne;
6) organy podatkowe;
7) organy kontroli skarbowej;

7a) wywiad skarbowy;
8) Biuro Ochrony Rządu;
9) Żandarmeria Wojskowa;

10) organy informacji finansowej;
11) (uchylony);
12) organy administracji publicznej właściwe w sprawach obywatelstwa, cudzoziemców

i repatriacji;
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13) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
13a) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważniony przez niego

przedstawiciel;
[14) nadleśniczowie i dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych;]
<14) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji

Lasów Państwowych, nadleśniczowie oraz Główny Inspektor Straży Leśnej;>
15) dyrektorzy parków narodowych.

Art. 20.
1. Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania informacji kryminalnych do Centrum są

podmioty uprawnione oraz:
[1) organy administracji rządowej lub organy samorządu terytorialnego właściwe w

sprawach ewidencji ludności, Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności, ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej,
centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców, rejestracji
pojazdów, nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, administracji geodezyjnej i
kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków lub rejestracji stanu cywilnego,

2) sądy prowadzące Krajowy Rejestr Sądowy i księgi wieczyste,]
<1) organy administracji rządowej lub organy samorządu terytorialnego właściwe

w sprawach ewidencji ludności, Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji Ludności, ewidencji paszportowych, ewidencji wydanych i
unieważnionych dowodów osobistych, ewidencji wojskowej, o której mowa w
art. 49 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.),
centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców, rejestracji
pojazdów, rejestru cywilnych statków powietrznych, rejestru administracyjnego
polskich statków żeglugi śródlądowej, polskiego rejestru jachtów, polskiego
rejestru okrętowego, nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, administracji
geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków, rejestracji stanu
cywilnego, publicznej służby zatrudnienia lub pomocy społecznej,

2) sądy prowadzące Krajowy Rejestr Sądowy, księgi wieczyste i rejestr zastawów,>
3) organy Inspekcji Ochrony Środowiska,
4) organy Państwowej Straży Pożarnej,
5) organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

<5a) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,>
6)  Komisja Nadzoru Finansowego;
7) (uchylony),
8) (uchylony),
9) (uchylony),

10) Państwowa Straż Rybacka,
11) (uchylony),
12) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
13) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych w

zakresie prowadzonych przez nich krajowych rejestrów urzędowych,



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

14) dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego,
15) dyrektorzy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
16)  (uchylony),
17) (uchylony),
18) Państwowa Straż Łowiecka
- zwane w niniejszej ustawie "podmiotami zobowiązanymi".

2. Podmioty zobowiązane przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne nieodpłatnie.

Art. 21.
1. Podmioty uprawnione przekazują z urzędu informacje kryminalne Szefowi Centrum

niezwłocznie po ich uzyskaniu, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1. Informacje kryminalne, o
których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. e, podmioty uprawnione przekazują na zapytanie.

[2. Podmioty uprawnione przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne na
wypełnionych kartach rejestracyjnych.]

<2. Podmioty uprawnione przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne na
wypełnionych kartach rejestracyjnych, z wyjątkiem informacji, o których mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. e, które są przekazywane w formie pisemnej.>

3.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory kart
rejestracyjnych oraz sposób ich wypełniania, uwzględniając zakres gromadzonych
informacji kryminalnych określonych w art. 13.

[Art. 23.
Przekazywanie informacji kryminalnych oraz zapytań w trybie niniejszej ustawy może
następować również w drodze przekazu teleinformatycznego uwzględniającego wzory kart, o
których mowa w art. 21 ust. 3 oraz w art. 28 ust. 5.]

<Art. 23.
Przekazywanie informacji kryminalnych oraz zapytań w trybie niniejszej ustawy może
następować również w drodze teletransmisji, z uwzględnieniem wzorów kart, o których
mowa w art. 21 ust. 3 oraz w art. 28 ust. 7.>

Art. 24.
[1. Podmioty zobowiązane nie przekazują informacji kryminalnych Szefowi Centrum lub

ograniczają zakres przekazywanych informacji kryminalnych, jeżeli ich przekazanie
mogłoby spowodować ujawnienie niejawnego osobowego źródła informacji.]

<1. Podmioty zobowiązane mogą nie przekazywać informacji kryminalnych Szefowi
Centrum lub ograniczyć zakres przekazywanych informacji, jeżeli ich przekazanie
mogłoby zagrozić bezpieczeństwu państwa lub jego obronności albo spowodować
identyfikację osób udzielających pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-
rozpoznawczych prowadzonych przez upoważnione do tego podmioty uprawnione.>

2. Podmioty zobowiązane przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne niezwłocznie
po ustaniu przyczyny nieprzekazania lub ograniczenia zakresu przekazanych informacji
kryminalnych.
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[Art. 25.
1. Podmiot zobowiązany, który stwierdził nieprawdziwość przekazanej przez siebie Szefowi

Centrum informacji kryminalnej, zawiadamia o tym Szefa Centrum.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Szef Centrum niezwłocznie zawiadamia o

nieprawdziwości informacji kryminalnej podmioty zobowiązane, które tę informację od
niego otrzymały.]

<Art. 25.
1. Podmiot zobowiązany, który stwierdził nieprawdziwość przekazanej przez siebie

Szefowi Centrum informacji kryminalnej lub w przypadku przekazania informacji
kryminalnej, której gromadzenie jest zabronione, niezwłocznie zawiadamia o tym
pisemnie Szefa Centrum.

2. Jeżeli informacja kryminalna, o której mowa w ust. 1, została przekazana Szefowi
Centrum:

1) z urzędu – Szef Centrum usuwa ją z baz danych niezwłocznie po otrzymaniu
odpowiednio wypełnionej karty rejestracyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2,
od podmiotu zobowiązanego, który uprzednio przekazał tę informację;

2) na zapytanie – Szef Centrum niezwłocznie zarządza usunięcie jej z baz danych
w trybie, o którym mowa w art. 27 ust. 2.

3. Szef Centrum niezwłocznie zawiadamia podmioty zobowiązane, które otrzymały od
niego informację kryminalną, o zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 1.>

[Art. 27.
1. Informacje kryminalne podlegają usunięciu z baz danych, jeżeli:

1) ich gromadzenie jest zabronione;
2) zarejestrowane informacje kryminalne okazały się nieprawdziwe;
3) upłynie okres, o którym mowa w art. 14 ust. 1-3.

2. Zarządzając usunięcie informacji kryminalnej z bazy danych, Szef Centrum wskazuje
informację kryminalną, miejsce, datę i tryb jej usunięcia oraz skład osobowy komisji.

Art. 28.
1. Szef Centrum przekazuje informacje kryminalne niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu

uprawnionego zapytania. Szef Centrum może przekazać informacje kryminalne
podmiotowi zobowiązanemu, niebędącemu podmiotem uprawnionym, na jego zapytanie
zadane w związku z prowadzonym przez niego, na podstawie odrębnych przepisów,
postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym wykonawczym.

2. Jeżeli zgromadzone w bazach danych informacje kryminalne są niewystarczające do
udzielenia odpowiedzi na zapytanie, Szef Centrum występuje z zapytaniem do podmiotów
zobowiązanych w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi. Podmiot zobowiązany,
do którego Szef Centrum wystąpił z zapytaniem, jest obowiązany do niezwłocznego
udzielenia odpowiedzi.

3. (uchylony).
4. Skierowanie zapytania przez podmiot zobowiązany do Szefa Centrum oraz skierowanie

zapytania przez Szefa Centrum do podmiotu zobowiązanego jest dokonywane na
wypełnionej karcie zapytania.



- 5 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty
zapytania oraz sposób jej wypełnienia, uwzględniając zakres gromadzonych informacji
kryminalnych, określony w art. 13.

Art. 29.
O przekazaniu informacji kryminalnej uzyskanej od podmiotu uprawnionego Szef Centrum
niezwłocznie informuje ten podmiot.]

<Art. 27.
1. Informacje kryminalne podlegają usunięciu z baz danych, jeżeli:

1) ich gromadzenie jest zabronione;
2) zarejestrowane informacje kryminalne okazały się nieprawdziwe;
3) upłynie okres, o którym mowa w art. 14 ust. 1 – 3;
4) jest to uzasadnione ze względu na bezpieczeństwo państwa lub jego obronność

albo może spowodować identyfikację osób udzielających pomocy przy
wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez
upoważnione do tego podmioty uprawnione.

2. Zarządzając usunięcie informacji kryminalnej z baz danych w przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Szef Centrum wskazuje informację kryminalną, miejsce,
datę i tryb jej usunięcia oraz skład osobowy komisji.

3. Usuwanie informacji kryminalnej z baz danych w przypadku, o którym mowa w ust.
1 pkt 3, następuje automatycznie.

4. Informację kryminalną, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4, Szef Centrum
usuwa z baz danych niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednio wypełnionej karty
rejestracyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2, od podmiotu zobowiązanego, który
uprzednio przekazał tę informację z urzędu.

Art. 28.
1. Szef Centrum przekazuje informacje kryminalne niezwłocznie po otrzymaniu od

podmiotu uprawnionego zapytania. Szef Centrum może przekazać informacje
kryminalne podmiotowi zobowiązanemu, niebędącemu podmiotem uprawnionym,
na jego zapytanie zadane w związku z prowadzonym przez niego, na podstawie
odrębnych przepisów, postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym
wykonawczym.

2. Jeżeli zgromadzone w bazach danych informacje kryminalne są niewystarczające do
udzielenia odpowiedzi na zapytanie, Szef Centrum występuje z zapytaniem do
podmiotów zobowiązanych w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi.
Podmiot zobowiązany, do którego Szef Centrum wystąpił z zapytaniem, jest
obowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi.

3. Skierowanie zapytania przez podmiot uprawniony do Szefa Centrum jest
dokonywane na wypełnionej karcie zapytania.

4. Skierowanie zapytania przez podmiot zobowiązany niebędący podmiotem
uprawnionym oraz skierowanie zapytania przez Szefa Centrum do podmiotu
zobowiązanego może być dokonywane na wypełnionej karcie zapytania lub
w formie pisemnej.

5. Szef Centrum przekazuje informacje kryminalne w odpowiedzi na zapytanie:
1) w drodze teletransmisji;
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2) w drodze teletransmisji i w formie pisemnej, jeżeli treść informacji kryminalnej
wymaga przekazania także w formie pisemnej.

6. Wymiana informacji kryminalnych w ramach współpracy międzynarodowej Szefa
Centrum, o której mowa w art. 38 – 41, może być dokonywana na wypełnionej
karcie zapytania lub w formie pisemnej.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
karty zapytania oraz sposób jej wypełnienia, uwzględniając zakres gromadzonych
informacji kryminalnych, określony w art. 13.

Art. 29.
1. O przekazaniu informacji kryminalnej uzyskanej od podmiotu uprawnionego Szef

Centrum niezwłocznie informuje ten podmiot.
2. Jeżeli informacja kryminalna została udostępniona komórce organizacyjnej

podmiotu, który ją przekazał Szefowi Centrum, właściwej do wykrywania i ścigania
przestępstw popełnionych przez jego funkcjonariuszy i pracowników, na wniosek
podmiotu uprawnionego, przepisu ust. 1 nie stosuje się.>

Art. 30.

Szef Centrum nie przekazuje informacji kryminalnych, jeżeli ich przekazanie mogłoby

spowodować ujawnienie niejawnego osobowego źródła informacji.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH

OSOBISTYCH (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)

Art. 44h.
1. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i

unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji
ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
[2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,

Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu,
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i strażom gminnym (miejskim);]

<2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii
Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru
Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim);>

3) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;
4) państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w

zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych
przepisach;



- 7 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:

1) osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;
2) jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych,

statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej
modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;

3) innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w
otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

3. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i
unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się na wniosek zainteresowanego
podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

4. Dane udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą być
wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

5. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane można udostępniać za pomocą urządzeń
teletransmisji danych, po złożeniu jednorazowego, uproszczonego wniosku, jeżeli spełnią
łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane w
systemie oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań
albo prowadzonej działalności.

6. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, można udostępniać za pomocą
urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane dotyczące adresu i dowodów
osobistych w oparciu o dane zawarte w zbiorze PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji
wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Warunkiem udostępniania danych w
tym trybie jest spełnienie łącznie wymagań określonych w ust. 5, złożenie jednorazowego
wniosku i uzyskanie zgody, wydanej na podstawie art. 44i ust. 4.

7. Udostępnienie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 6, polega na
porównaniu przekazanych danych z danymi ze zbioru PESEL lub ogólnokrajowej
ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Wynikiem udostępnienia
danych w tym trybie jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport
niezgodności danych.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz

ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w ust.
3,

2) wzór uproszczonego wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru
PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym
mowa w ust. 5,

3) wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz
ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o
którym mowa w ust. 6
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- uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
interesu prawnego w uzyskaniu danych oraz wymagania, o których mowa w ust. 5.

9. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji
wydanych i unieważnionych dowodów osobistych następuje:

1) dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 - nieodpłatnie;
2) dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 - odpłatnie, po dołączeniu dowodu opłaty

do wniosku o udostępnienie danych.
10. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są zwolnione z opłat w

przypadku udostępnienia im ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji
wydanych i unieważnionych dowodów osobistych danych niezbędnych do sporządzenia
aktu poświadczenia dziedziczenia.

11. Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.
12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość oraz sposób uiszczania opłat za jednostkowe udostępnienie danych ze
zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych za pomocą urządzeń
teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, o którym mowa w ust. 6,

2) sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłaty za udostępnianie danych
podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 2

- uwzględniając, że wysokość opłat powinna być zróżnicowana w zależności od sposobu
i zakresu udostępniania danych.

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

(Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)

Art. 59.
1. Prezesa Kasy powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze

otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju
wsi. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Kasy.

2. Prezes Kasy może mieć jednego zastępcę albo dwóch zastępców. Zastępcę Prezesa Kasy
powołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, spośród osób wyłonionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa, złożony po zasięgnięciu opinii
Rady Rolników. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi odwołuje zastępcę Prezesa
Kasy.

3. Prezes kieruje Kasą oraz wykonuje zadania przewidziane w ustawie i zadania wynikające
z odrębnych przepisów.

4. Stanowisko Prezesa Kasy może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe;
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5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na

stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa

Kasy.
5. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Kasy ogłasza się przez umieszczenie

ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres Kasy;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

7. Nabór na stanowisko Prezesa Kasy przeprowadza zespół, powołany przez ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i
doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia
się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na
stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 7, może być
dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada
odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

9. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 8, mają obowiązek zachowania w
tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w
trakcie naboru.

10. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

11. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres Kasy;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o
naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.

12. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynach
Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 5. Informacja o wyniku naboru zawiera:
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1) nazwę i adres Kasy;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu
kandydata.

13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

14. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powołuje Prezes
Kasy.

15. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko, o którym mowa w ust. 2, stosuje się
odpowiednio ust. 4-13.

<16. Prezes Kasy współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.>

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O LASACH (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn.

zm.)

[Art. 48a.
Nadleśniczy i dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych współpracują z Szefem
Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego
zadań ustawowych.]

<Art. 48a.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, nadleśniczowie oraz Główny Inspektor Straży Leśnej współpracują z
Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do
realizacji jego zadań ustawowych.>

USTAWA z dnia 6 grudnia 1996 r. O ZASTAWIE REJESTROWYM I REJESTRZE

ZASTAWÓW (Dz. U. z 1996 r. Nr 149, poz. 703, z późn. zm.)

Art. 36.
1. Rejestr zastawów służy do dokonywania wpisów przewidzianych przez niniejszą ustawę.

1a. W sprawach o wpis do rejestru zastawów według przepisów ustawy jurysdykcja krajowa
jest wyłączna.

2. Rejestr zastawów prowadzą sądy rejonowe (sądy gospodarcze).
3. Sądem miejscowo właściwym dla dokonania wpisu jest sąd, w którego okręgu znajduje

się miejsce zamieszkania (siedziba) zastawcy.
4. Sąd, który dokonał wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, pozostaje właściwy

dla dokonania dalszych wpisów dotyczących tego zastawu.
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<5. Sądy współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w
zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.>

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

Art. 6.
1. Instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są:

1) publiczne służby zatrudnienia;
2) Ochotnicze Hufce Pracy;
3) agencje zatrudnienia;
4) instytucje szkoleniowe;
5) instytucje dialogu społecznego;
6) instytucje partnerstwa lokalnego.

2. Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i
wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw
pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.

3. Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na
rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz
bezrobotnych do 25 roku życia.

4. Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do
pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa
personalnego lub pracy tymczasowej.

5. Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na
podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.

6. Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są:
1) związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych,
2) organizacje pracodawców,
3) organizacje bezrobotnych,
4) organizacje pozarządowe

- jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

7. Instytucją partnerstwa lokalnego jest grupa instytucji realizujących na podstawie umowy
przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.

8. Publiczne służby zatrudnienia mogą zlecać jednostkom samorządu terytorialnego,
organizacjom pozarządowym, instytucjom szkoleniowym, organizacjom związków
zawodowych, organizacjom pracodawców oraz agencjom zatrudnienia niektóre zadania
określone w ustawie.
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<9. Publiczne służby zatrudnienia współpracują z Szefem Krajowego Centrum
Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań
ustawowych.>

USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. O DOKUMENTACH PASZPORTOWYCH (Dz. U.

Nr 143, poz. 1027 oraz z 2008 r. Nr 32, poz. 192)

Art. 52.
1. Organy paszportowe oraz Komendant Główny Straży Granicznej mają bezpośredni

dostęp do zbiorów centralnej ewidencji w zakresie niezbędnym do wykonywania
ustawowych zadań.

2. Dane przetwarzane w centralnej ewidencji paszportowej udostępnia się, w zakresie
niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań:

1) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
2) Agencji Wywiadu;
3) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
4) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
5) Policji;
6) prokuratorowi;
7) sądowi;
8) Służbie Więziennej;
9) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;

10)  Służbie Wywiadu Wojskowego;
11)  Żandarmerii Wojskowej[.]<;>
<12) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
13) Biuru Ochrony Rządu.>

3. Dane z centralnej ewidencji mogą być udostępniane na podstawie umów
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.


