
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 lutego 2012 r.

Pozycja 155

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 3 lutego 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą  
w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

Na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję 
Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (Dz. U. Nr 136, poz. 1144) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zapytanie przesyła się pocztą jako przesyłkę poleconą albo przekazuje Przewodniczącemu Głównej Komisji 
Orzekającej przez składającego zapytanie lub osobę przez niego upoważnioną.”;

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odpowiedź na zapytanie przesyłana jest pocztą jako przesyłka polecona albo odbierana osobiście przez składa-
jącego zapytanie lub osobę przez niego upoważnioną do odbioru, na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość 
tych osób.”;

3)  załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejsze-
go rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 79, poz. 551, z 2009 r. Nr 19, 
poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1429.
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Zgłoszenie osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą na podstawie 
art. 188 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
 

Przewodniczący  
Głównej Komisji Orzekającej  
w Sprawach o Naruszenie 
Dyscypliny Finansów Publicznych 
ul. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa 

 
 
1. Nazwisko osoby podlegającej 

wpisowi do rejestru: …………………………………………………………………… 
2. Imię: 

……………………………………………………...……………. 
3. Imiona rodziców: 

 ojciec: …………………………………………………………...  

matka: ………………………………………………………....... 
4. Data i miejsce urodzenia: 

dzień ………….  miesiąc ……………… rok ………………….. 

miejsce urodzenia: …………………………………………........ 
5. Rodzaj i numer dokumentu 

stwierdzającego tożsamość: …………………………………………………………………… 
6. Numer PESEL: 

…………………………………………………………………… 
7. Adres zamieszkania: 

miejscowość: ………………………………………………......... 

powiat/dzielnica: ………………………………………………… 

nr kodu pocztowego: ……………………………………………. 

ul. …………………………………. nr domu ……….. m. …….. 
8. Nazwa komisji orzekającej, 

która wydała orzeczenie: …………………………………………………………………… 
9. Sygnatura akt orzeczenia: 

sygn.: ……………………………………………………………. 

data wydania orzeczenia: ……………………………………….. 
10. Określenie orzeczonej kary 

lub informacja o odstąpieniu 
od wymierzenia kary: 

kara: ………………………………………………………........... 

data rozpoczęcia wykonywania kary*: …………………………. 

data zatarcia ukarania: ………………………………………….. 
 
* W przypadku wydania orzeczenia o odstąpieniu od wymierzenia kary – data uprawomocnienia się tego orzeczenia. 
 
 

data wypełnienia karty: 
 
…………………………………….    …………..………….…………………………………… 

(podpis i pieczęć przewodniczącego komisji orzekającej) 
 

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 3 lutego 2012 r. (poz. 155)

Załącznik nr 1

WZÓR
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Zapytanie o informacje z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą na podstawie art. 188 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych składane przez podmioty wymienione w art. 191 ust. 1 ustawy oraz odpowiedź 
na zapytanie 
    

Przewodniczący  
Głównej Komisji Orzekającej  
w Sprawach o Naruszenie 
Dyscypliny Finansów Publicznych 
ul. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa 

1. Składający zapytanie: 
Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres składającego zapytanie, a w przypadku podmiotów określonych w art. 191 ust. 1 pkt 1–5 ustawy 
dodatkowo imię, nazwisko i funkcja wykonywana przez osobę fizyczną występującą w imieniu składającego zapytanie: 

Odpowiedź na zapytanie proszę przekazać mi pocztą.* 
Odpowiedź na zapytanie odbiorę osobiście.* 
Do osobistego odbioru odpowiedzi na zapytanie upoważniam*: 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej: Rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość: 

2. Zapytanie o udzielenie informacji, czy w rejestrze prowadzonym przez Główną Komisję Orzekającą figuruje 
następująca osoba: 

nazwisko 
…………………..................................................................... 

numer PESEL: 
………………………………………………………………... 

imię: ……………………….………………………………...  

data urodzenia: …………………………………………….. 
* Niepotrzebne skreślić. 
    
miejscowość ……………………………., data ……………………………….   .…………………………………………. 
          (podpis i pieczęć składającego zapytanie) 
    

 
Odpowiedź na zapytanie 

 
(wypełnia obsługa rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą) 

Numer odpowiedzi: ............................................ 
3. Informuję, że osoba wymieniona w pkt 2 zapytania: 

A. nie figuruje w rejestrze.* 
B. figuruje w rejestrze.* 

Orzeczenie wydała:  Sygnatura akt: .................................................................................................. 

 Data wydania orzeczenia: ................................................................................ 
  Data rozpoczęcia wykonywania kary**:  ........................................................ 
  Data zatarcia ukarania: ..................................................................................... 

Określenie orzeczonej kary lub informacja 
o odstąpieniu od wymierzenia kary ………………………………………………………………………………… 
* Niepotrzebne skreślić. 

** W przypadku wydania orzeczenia o odstąpieniu od wymierzenia kary – data uprawomocnienia się tego orzeczenia. 

   data     pieczęć     podpis 

  ……………………………        ………………………………….. 

Załącznik nr 2

WZÓR




