
Dziennik Ustaw Nr 145 - 2964 - Poz. 672 

672 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 grudnia 1996 r. 

w sprawie ustanowienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego 
Strategicznego Programu Rządowego. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierp
nia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów 
oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 
492) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się urząd Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Pro
gramu Rządowego, zwanego dalej "Pełnomocni
kiem". 

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy realizacja 
Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego , 
zwanego dalej "Programem", a w szczególności: 

1) zapewnienie koordynacji współdziałania organów 
administracji publicznej w zakresie realizacji zadań 
określonych w Programie, 

2) współpraca z krajowymi i zagranicznymi osobami 
fizycznymi i prawnymi w celu realizacji Programu, 

3) podejmowanie działań zmierzających do pozyska
nia na realizację Programu pozabudżetowych środ
ków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicz
nych, 

4) zapewnienie koordynacji prac zmierzających do 
uporządkowania i zagospodarowania strefy 
ochronnej wokół Państwowego Muzeum Oświę

cim-Brzezinka, 

5) kierowanie pracami Rady, o której mowa w § 3, 

6) podejmowanie, w miarę potrzeby i z inicjatywy 
własnej, konsultacji merytorycznych z kompetent
nymi organizacjami międzynarodowymi i instytu
cjami zagranicznymi. 

§ 3.1. Upoważnia się Pełnomocnika do utworzenia 
Rady Programu oraz do powoływania i odwoływania 
jej członków. 

2. Rada Programu jest organem opiniodawczo-dorad
czym Pełnomocnika w sprawach, o których mowa w § 2. 

3. Członkami Rady Programu mogą być przedsta
wiciele zgłoszeni przez Ministrów: Finansów, Kultury 
i Sztuki, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Trans
portu i Gospodarki Morskiej, Edukacji Narodowej, 
Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Komite
tu Badań Naukowych i Wojewody Bielskiego. 

4. Pełnomocnik może zapraszać do udziału w Ra
dzie Programu także przedstawicieli innych organów 

administracji publicznej i zainteresowanych organiza
cji pozarządowych oraz ekspertów. 

§ 4. 1. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika 
sprawuje Prezes Rady Ministrów. 

2. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2, 
Pełnomocnik podlega Prezesowi Rady Ministrów. 

3. Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Mini
strów, do zatwierdzenia, roczne plany realizacji zadań, 
o których mowa w § 2, wraz z ich przewidywanymi 
kosztami. 

§ 5. Pełnomocnik, w terminie do dnia 31 marca każ
dego roku, przedstawia Radzie Ministrów coroczne 
sprawozdania ze swojej działalności za rok poprzedni. 

§ 6. 1. Organy administracji rządowej są obowiąza

ne do współdziałania i udzielania Pełnomocnikowi po
mocy w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o któ
rych mowa w § 2. 

2. Pełnomocnik współdziała z organami samorzą
du terytorialnego na zasadach określonych przez poro
zumienia zawarte z tymi organami. 

§ 7. 1. Rozstrzygnięcia podejmowane przez naczel
ne i centralne organy administracji rządowej oraz wo
jewodów, dotyczące spraw określonych w Programie, 
podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika . 

2. Porozumienia, o których mowa w § 6 ust. 2, mo
gą określać formy współdziałania Pełnomocnika z or
ganami samorządu terytorialnego przy podejmowaniu 
rozstrzygnięć przez organy samorządu. 

§ 8. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Mini
strów o wszystkich zagrożeniach w realizacji zadań, 
o których mowa w § 2. 

§ 9. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, 
techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika wy
konuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

§ 10. Wydatki związane z działalnością Pełnomoc

nika są pokrywane z budżetu Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. 

§ 11 . Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1997 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 


