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Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 18 wrzeÊ-
nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1450, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie
warunków udost´pniania formularzy i wzorów doku-
mentów w postaci elektronicznej (Dz. U. Nr 151,
poz. 1078) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wzór elektroniczny jest publikowany w cen-

tralnym repozytorium wzorów pism w formie
dokumentów elektronicznych, zwanym dalej
„centralnym repozytorium”.”;

2) w § 4:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. W celu udost´pniania odbiorcom wzorów
elektronicznych Minister prowadzi centralne
repozytorium. 

2. Centralne repozytorium sk∏ada si´ w szcze-
gólnoÊci z wzorów elektronicznych. W cen-
tralnym repozytorium przechowywane
i udost´pniane sà obowiàzujàce wzory elek-
troniczne oraz wzory, które przesta∏y obo-
wiàzywaç.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. System teleinformatyczny centralnego re-
pozytorium zapewnia bezpieczeƒstwo inte-
gralnoÊci i autentycznoÊci opublikowanych
i udost´pnianych w nim wzorów przez za-
stosowanie technik kryptograficznych. Ko-
dowane informacje umieszczane sà zgodnie
z formatem XMLdSIG.”;

3) po § 7 dodaje si´ § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. System teleinformatyczny centralnego re-
pozytorium zabezpiecza si´ organizacyjnie,
sprz´towo i programowo przed zagro˝enia-
mi powodujàcymi utrat´ integralnoÊci i do-
st´pnoÊci informacji przetwarzanej w tym
systemie, a w uzasadnionych przypadkach
równie˝ przed utratà poufnoÊci.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 kwietnia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków udost´pniania formularzy i wzorów dokumentów
w postaci elektronicznej

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

dzia∏em administracji rzàdowej — informatyzacja, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone
w 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, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97.


