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ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

z dnia ………………… 2008 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udostępniania 
formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej 

Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)) zarządza się, co 
następuje: 

 
§ 1. 

 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów 
dokumentów w postaci elektronicznej (Dz. U. Nr 151, poz. 1078) wprowadza 
się następujące zmiany: 
 

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie 
 
„1. Wzór elektroniczny publikowany jest w centralnym repozytorium 
wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych, zwanym dalej 
centralnym repozytorium.” 
 

2) w § 4: 
 

 a) ust. 1 i 2  otrzymują brzmienie: 
 

„1. W celu udostępniania odbiorcom wzorów elektronicznych Minister 
prowadzi centralne repozytorium.”;   

 
 

2. Centralne repozytorium składa się w szczególności z wzorów 
elektronicznych. W centralnym repozytorium przechowywane i 
udostępniane są obowiązujące wzory elektroniczne oraz wzory, które 
przestały obowiązywać.”, 

 
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 
„4. System teleinformatyczny centralnego repozytorium zapewnia 
bezpieczeństwo integralności i autentyczności opublikowanych i 
udostępnianych w nim wzorów przez zastosowanie technik 
kryptograficznych. Kodowane informacje umieszczane są zgodnie 
z formatem XMLdSIG.”; 

___________ 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz.1604) 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U z 2002 r., Nr 153, poz. 1271, z 2003 r., Nr 124, poz. 
1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r., Nr 96, poz. 959, z 2005 r., Nr 64, poz. 565, oraz z 2006 r., Nr 145, 
poz.1050 
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3) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: 

 
„ § 7a. System teleinformatyczny centralnego repozytorium zabezpiecza 
się organizacyjnie, sprzętowo i programowo przed zagrożeniami 
powodującymi utratę integralności i dostępności informacji 
przetwarzanej w tym systemie, a w uzasadnionych przypadkach 
również przed utratą poufności.”. 
 

 
podmioty, o których mowa w ar§ 2. 
 

 u 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia wprowadza uzupełnienie (rozszerzenie) przepisów 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów 
dokumentów w postaci elektronicznej (Dz.U. Nr 151, poz. 1078) dotyczących 
bezpieczeństwa udostępniania wzorów dokumentów. Projekt precyzuje na 
czym polegają warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów w 
postaci elektronicznej.. Dodatkowo, w projekcie rozporządzenia dookreślono 
pojęcie centralnego repozytorium. Centralne repozytorium składa się w 
szczególności z wzorów elektronicznych. W centralnym repozytorium 
przechowywane i udostępniane są obowiązujące wzory elektroniczne oraz 
wzory, które przestały obowiązywać. Dodatkowo podkreśla się, iż system 
teleinformatyczny centralnego repozytorium zabezpiecza się organizacyjnie, 
sprzętowo i programowo przed zagrożeniami powodującymi utratę 
integralności i dostępności informacji przetwarzanej w tym systemie, a w 
uzasadnionych przypadkach również przed utratą poufności. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów 
dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych. 

 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego 
 
Organy władzy publicznej właściwe w zakresie wydawania aktów 

normatywnych określających wzory i formularze lub inne czynności w 
postaci elektronicznej, w przypadku gdy przepisy prawa wymagają składania 
ich w określonej formie lub według określonego wzoru.  

 
2. Konsultacje społeczne 
 
Projekt rozporządzenia został przedłożony do konsultacji: 

- PTI – Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu,  
- PIIT – Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji,  
- KIGEiT – Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i 

Telekomunikacji,  
- Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 

Projekt został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 
2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1414) w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 
 
Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na dochody i 
wydatki budżetu państwa  
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4. Wpływ regulacji na rynek pracy; wpływ regulacji na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw; wpływ regulacji na sytuacje i rozwój regionów. 

 
Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy, 
na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz rozwój 
regionalny 

 
5. Zgodność z prawem Unii Europejskiej  

 
Przedmiot projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii 
Europejskiej. Nie wymaga notyfikacji. 

 
 
 


