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do informacji dotyczących środowiska i uchyla-
jąca dyrektywę Rady 90/313/EWG ((Dz.Urz. UE L
z 2003 r. Nr 41, s. 26)

EKPC ............................................... Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r.,
zmieniona następnie Protokołami Nr 3, 5 i 8 oraz
uzupełniona Protokołem Nr 2 (Dz.U. z 1993 r.
Nr 61, poz. 284 ze zm.)

GeoZG ............................................. niemiecka ustawa z 10.2.2009 r. o dostępie do elek-
tronicznych danych przestrzennych – Gesetz über
den Zugang zu digitalen Geodaten (BGBl. 2009 I,
s. 278).

GG ................................................... niemiecka ustawa konstytucyjna z 23.5.1949 r. –
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
(BGBl. 2014 I, s. 2438)
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GVG ................................................ niemiecka ustawa z 12.9.1950 r. o ustroju sądów
powszechnych – Gerichtsverfassungsgesetz (BGBl.
1975 I, s. 1077).

HGB ................................................. niemiecki kodeks handlowy z 10.5.1897 r. – Han-
delsgesetzbuch (BGBl. I 2016, s. 1578)

IFG ................................................... niemiecka ustawa z 5.9.2005 r. regulująca dostęp do
informacji Federacji – Gesetz zur Regelung des Zu-
gangs zu Informationen des Bundes (BGBl. 2005 I,
s. 2722).

KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1137)

KomorSądU ................................... ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i eg-
zekucji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1138)

Konstytucja RP .............................. ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
i sprost.)

KontrSkarbU .................................. ustawa z 28.1.1991 r. o kontroli skarbowej
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 720 ze zm.)

Konwencja ...................................... Konwencja Rady Europy w sprawie Dostępu do
Dokumentów Urzędowych przyjęta w Tromsø,
otwarta do podpisu 18.6.2009 r.

KP .................................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

KPP .................................................. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
z 26.10.2012 r. (Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326,
s. 391)

KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy-
wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.)

KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar-
nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

KWU ............................................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo-
tece (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.)

LekarzU ........................................... ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.)

MPPOiP .......................................... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Po-
litycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku
19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167)

NIKU ............................................... ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm.)
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ObrInstrFinU ................................. ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi-
nansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.)

OchrDaneOsobU ........................... ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 922)

OchrInfNiejawU ............................ ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejaw-
nych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1167)

OchrInfNiejawU z 1999 r. ............ ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji niejaw-
nych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.)

OrdPU ............................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 613 ze zm.)

PatG ................................................. niemiecka ustawa z 5.5.1936 r. o patentach –  Pa-
tentgesetz (BGBl. 1981 I, s. 1)

PDPC ............................................... Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta
przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych 10.12.1948 r., Nowy Jork

PolicjaU .......................................... ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 355 ze zm.)

PPSA ................................................ ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.)

PrAdw ............................................. ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 615 ze zm.)

PrAtom ........................................... ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 ze zm.)

PrAut ............................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.)

PracSamU ....................................... ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902)

PracSądProkU ................................ ustawa z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i pro-
kuratury (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1241 ze zm.)

PracUrzędU .................................... ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów pań-
stwowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 269 ze zm.)

PrBank ............................................ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.)

ProkGenSP ..................................... ustawa z 8.7.2005 r. o Prokuratorii Generalnej
Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1313)

ProkU .............................................. ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze
(t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.)

PrNot ............................................... ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.)

PrPoczt ............................................ ustawa z 23.11.2003 r. – Prawo pocztowe
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.)
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PrPras .............................................. ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5,
poz. 24 ze zm.)

PrProk ............................................. ustawa z 28.1.2016 r. – Prawo o prokuraturze
(Dz.U. z 2016 r. poz. 177)

PrTel ................................................ ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

PrUSP .............................................. ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.)

PrWłasnPrzemysł .......................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysło-
wej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.)

PrZamPubl ..................................... ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz-
nych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

RachU ............................................. ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047)

RadPrU ........................................... ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 233)

RewidentU ...................................... ustawa z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich sa-
morządzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicz-
nym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1000.)

rozporządzenie Nr 2001/1049 ..... rozporządzenie Nr 1049/2001 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 30.5.2001 r. w sprawie publicz-
nego dostępu do dokumentów Parlamentu Euro-
pejskiego, Rady i Komisji (Dz.Urz. UE L Nr 145
z 31.5.2001 r., s. 43−48.

RzeczPatentU ................................. ustawa z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 221)

SejmKomŚledU .............................. ustawa z 21.1.1999 r. o sejmowej komisji śledczej
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1024 )

SKOKU ........................................... ustawa z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 1450 ze zm.)

SłCelnaU ......................................... ustawa z 27.8.2009 r. o Służbie Celnej
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 990 ze zm.)

SłWięzU .......................................... ustawa z 9.4.2010 r. o Służbie Więziennej
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 713 ze zm.)

SKOKU ........................................... ustawa z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 1450 ze zm.)

StatystykaU ..................................... ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 ze zm.)
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StGB ................................................ niemiecki kodeks karny z 15.5.1871 r. – Strafgeset-
zbuch (BGBl. I 2016 r. s. 1768

StrażGminU ................................... ustawa z 29.8.1997 r. o strażach gminnych
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 706)

SubChemU ..................................... ustawa z 25.2.2011 r. o substancjach chemicznych
i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1203)

SÜG ................................................. niemiecka ustawa z 20.4.1994 r. o warunkach
i postępowaniu w sprawie kontroli bezpieczeń-
stwa federacji – Gesetz über die Voraussetzungen
und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des
Bundes (BGBl. 1994 I, s. 867).

SysOcenyZgU ................................. ustawa z 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 655 ze zm.)

TFUE ............................................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
z 25.3.1957 r., wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE
C z 2012 r. Nr 326, s. 1)

TRIPS .............................................. Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów
Praw Własności Intelektualnej (Dz.U. z 1996 r.
Nr 32, poz. 143)

TUE ................................................. Traktat o Unii Europejskiej z 7.2.1992 r.
(Dz.Urz. UE C z 1992 r. Nr 191, s. 1)

TWE ................................................ Traktat ustanawiający Wspólnotę Europej-
ską z 29.12.2006 r. (wersja skonsolidowana)
(Dz.Urz. UE C 321E, s. 1)

UIG .................................................. niemiecka ustawa z 22.12.2004 r. o informacji
w dziedzinie ochrony środowiska – Umweltinfor-
mationsgesetz (BGBl. 2014 I, s. 1643)

UWG ............................................... niemiecka ustawa z 3.7.2004 r. przeciw nieuczciwej
konkurencji – Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb (BGBl. 2010 I, s. 254).

WykInfSektPublU ......................... ustawa z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywa-
niu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r.
poz. 352)

VIG .................................................. niemiecka ustawa z 5.11.2007 r. dla polepszenia in-
formacji konsumenckich związanych ze zdrowiem
– Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezoge-
nen Verbraucherinformation (BGBl. 2012 I, s. 2166,
2725).

VSA .................................................. niemieckie rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych z 31.3.2006 r. w sprawie materialnej
i organizacyjnej ochrony spraw niejawnych – Al-
lgemeine Verwaltungsvorschrift des Bundesministe-


