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6) działka nr 191/3 (obręb Stary Zdrój, miasto 
Kudowa-Zdrój) - o powierzchni 0,07 ha.", 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 3. W zarząd Parku nie przechodzą nieruchomo

ści Skarbu Państwa będące w dniu wejścia 
w życ ie rozporządzen ia w za rządz ie: 

1) Dyrekcji Okręgowej Dróg Publ icznych we 
Wrocławiu (zajęte pod drogi publiczne)
o powierzchni 39,04 ha, 

2 ) Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu - o powierzchni 0,30 ha, 

3) Ministra Obrony Narodowej - o po
w ierzchni 19,38 ha.", 

4) § 4 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 4. Obszary Parku mogą być objęte ochroną ści

słą lub częściową, z tym że obszary o zwartej 

zabudowie, nieruchomości Skarbu Państwa 
będące przedmiotem użytkowania w ieczyste
go oraz n ieruchomości nie stanowiące wła

sności Skarbu Państwa mogą być objęte 
och roną ścisłą lub częściową wyłączn ie za 
zgodą właścic iela, w ieczystego użytkownika 
lub zarządcy.", 

5) w § 6 wyrazy" 10.575" zastępuje się wyrazami 
,, 10.515", a po wyrazach "do Polanicy, skąd" wyra
zy "włączając uzdrowiskową część miasta, drogą" 
zastępuje się wyrazami " drogą wojewódzką nr 
45176" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 stycznia 1997 r. 

w sprawie Gorczańskiego Parku Narodowego. 

Na podstawie art. 14 ust. 7 j 10 ustawy z dnia 
16 pażdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, 
poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713 i z 1996 r. Nr 91, 
poz. 409) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Gorczański Park Narodowy, położony w woje
wództwie nowosądeckim, zwany dalej "Parki em", 
obejmuje obszar 7.019,07 ha. 

§ 2. W skład Parku wchodzą następujące obszary: 

1) kompleks główny określony linią graniczną, która 
biegnie od punktu granicznego nr 7084 - mostu 
na rzece Kamienicy Łąckiej - (wg mapy Gorczań 
ski ego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1987 r. 
nr ewidencyjny 000902) w kierunku połudn iowo
-wschodnim południową granicą potoku Spaleniec 
do punktu granicznego nr 2736, dalej w kierunku 
południowym do punktu granicznego nr 7055 i po
łudniowo-wschodnim po punktach granicznych nr 
7054, 7053, 3986, następn ie północno-wschodnią 
granicą dzia łek nr 1449 i 1450 (obręb Zasadne, gmi
na Kamienica), po punktach granicznych nr 3955, 
7051, od nr 2646 do nr 2624, 3494 przy szczycie 
Gorc Kamienicki (1228 m n.p.m.), załamuje się 
w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do 
punktu granicznego nr 3510, następnie w kierunku 
zachodnim do punktu granicznego nr 352 1, połu
dniową granicą działki nr 1442 (ob ręb Zasadne, 
gmina Kamienica ), po punktach granicznych nr 
3559,3561 (szczyt Góry Przysłop 1187 m n.p.m.), 
załamuje się w kierunku południowym i biegnie po 
punktach granicznych nr 6061 j 6065 (według ma
py Nadleśnictwa Krościenko z dnia 1 pażdziernika 
1975 r. nr ewidencyjny 39/330) do punktu gran icz
nego nr 6067 , załamuje się w kierunku wschodnim 

i biegnie po punktach granicznych nr 6081,6096 
i 6105, załamuje się w kierunku zachodnim i bie
gnie do punktu granicznego nr 6119, następnie 
wschodnią granicą działki nr 14484/1171 ( obręb 
Ochotnica Górna, gmina Ochotnica Dolna), 
wschodnią i południowo-zachodnią granicą działki 
nr 14484/1 172, wschodnią granicą działek nr 
14484/11 36 i 14484/11 37 do punktu granicznego nr 
6152 (według mapy Gorczańskiego Parku Narodo
wego z dnia 1 stycznia 1987 r. nr ewidencyjny 
000902), załamuje się w kierunku południowym 
i biegnie do punktu granicznego nr 6156, załamuje 
się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu gra
nicznego nr 7505, dalej biegnie środkiem Potoku 
Głęboki do ujścia w Potoku Jaszcze Duże, następ
nie północno-wschodn ią i południowo-wschodnią 
gran icą działki nr 16230/1 (obręb Ochotnica Górna, 
gmina Ochotnica Dolna), północno-zachodnią gra
nicą działek nr 14627/135, 14627/154, 14627/153, 
14627/131 , 14627/130 (według mapy 
Gorczańskiego Pi;lrku Narodowego z dnia 1 sty
czn ia 1987 r. nr ewidencyjny 000902), załamuje s ię 
w kierunku zachodnim i biegnie po punktach 
granicznych nr 6168- 6204, południowo
-zachodnią gran icą działki nr 14627/53, po 
punktach granicznych nr 62 16-6220, południowo
-zachod nią granicą działek nr 14627/124, 
14627/122,14627/120, po punktach granicznych nr 
6229-6235, północno-wschodnią granicą działek 
nr 16227/27, 14425/270, 14425/271, 14425/272, 
14425/273, 14425/275 (Potok Forędówka) do 
punktu granicznego nr 6236, załamuje się w 
kierunku południowo-zachodn im i biegnie po 
punktach granicznych nr 6246-6250, załamuje się 
w kierunku południowym i biegnie do punktu 
granicznego nr 6255, załamuje się w kierunku 
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wą granicą dzialki nr 4179 (obręb Poręba Wielka, 
gmina Niedźwiedź ) do punktu granicznego nr 
10318, załamuje się w kierunku północnym i bie
gnie zachodn ią granicą działek nr 4320/62, 4305/47 
(obręb Po ręba Wielka, gmina Niedźwiedź), następ
nie biegn ie zachodnią granicą działki nr 4304/46 na 
odcinku 160 m, zachodn ią gran icą drogi zakłado
wej na odcinku 110 m do punktu g ran icznego nr 
4064 (według mapy Gorczańskiego Parku Narodo
wego z dnia 1 stycznia 1987 r.l. następn ie biegnie 
zachodnią gra nicą działki nr 4303/46 do punktu gra
nicznego nr 4064, załamuje się w kierunku północ
no-wschodni m i biegn ie do pu nktu g ranicznego nr 
4068 i wschodnim przez punkt graniczny nr 4069, 
nastę pnie pół nocną granicą działki nr 3702 (obręb 
Po ręba Wielka, gmina Niedźwiedź), do zbiegu 
z północno-zachodn i ą granicą działk i nr 4304/46, 
następn ie po punktach granicznych nr 347-372, 
829,374-376, 830-833,381-388, 393, za łamuje 
się w kierunku południowo-wschodnim oraz 
wschod nim i biegn ie do punktu granicznego nr 
398, w ki erunku poludniowym do punktu granicz
nego nr 403, a następnie wschodnim do punktu 
granicznego nr 413, w kierunku północnym do 
punktu granicznego nr 420 i dalej wschodnim oraz 
południowo-wschodnim do punklu granicznego nr 
429, następnie poł udniowym i południowo-za
chodnim przez punkty graniczne nr 430- 447, zała
muje się w kierunku wschodnim i biegnie do punk
tu granicznego nr 471, następnie wschodnią grani
cą dzia tki nr 5449/37 (obręb Konina, gmina Niedź
wiedź), północną, zachodnią i północną, a następ
nie wschodnią granicą działki nr 2584 do styku 
z granicą działki nr 5421/19 i dalej w kie runku 
wschodnim po punktach granicznych nr 517- 524 
(według mapy Gorczańsk iego Parku Narodowego 
z dnia 1 stycznia 1987 r. nr ewidencyjny 000902), 
następnie po punktach granicznych nr 1646- 1649, 
524, wschodnią i północno-wschodn ią granicą 

dzia ł ki nr 2154, po pun ktach granicznych nr 4166, 
529,584,589, 606,51 85-5187,607, 611 ,619,620, 
837, 622, połudn i owo·zachodnią, północną I 

wschodn ią granicą działki nr 5070/2 (o b ręb 
Lubomierz, gmina Mszana Dolna), załamuje się w 
kierunku południowo-wschodnim i biegnie po 
punktach granicznych nr 625- 654, północno
-zachodnią granicą działek nr 4976, 4975, 4821 
( obręb Lubomierz, gmina Mszana Dolna), 
północną granicą działk i nr 4973, po punktach 
granicznych nr 3828, 3832, pólnocną granicą 
dzialki nr 4964, południowo-wschodnią granicą 
dzialki nr 4970 do punktu gran icznego nr 3861, 
po ł udniowo-zachodni ą gra n icą działk i nr 508 1/76 
do punktu granicznego nr 3868, załamuje się w 
kierunku południowo-zachodnim, a następnie 
południowo-wschodn im i biegnie po punktach 
granicznych nr 3881- 3886, zachodnią granicą 
działki nr 627 (obręb Lubomierz, gmina Mszana 
Dolna ), do punktu granicznego nr 7084 (do mostu 
na rzece Kamienica Łącka) - o powierzchni 
6.817,63 ha, 

zachodnim i biegnie przez punkt graniczny nr 6260 
do Potoku Furcówka, stąd srodkiem Potoku 
Furcówka do punktu granicznego nr 6261, a 
nast ępnie po punktach granicznych nr 6266. 6268, 
północno-zachodn ią gran icą działki nr 14397/65, 
wschodn ią oraz północną g ranicą działki nr 
14387/5 do punktu granicznego nr 7090 (według 
mapy Nadlesnictwa Nowy Targ z dnia 1 paź

dziernika 1976 r. nr ewidencyjny 37/ 146) , dalej 
biegnie w kierunku południowym po punktach 
granicznych nr 7129, 7134, 7138, 7142, 7150, 
zachodnią granicą dzia łk i nr 4206/1 (obrę b 
Łopuszna, gmina Nowy Targ ). wschodnią granicą 
działki nr 4152/1, północno-wschodnią granicą 
działki nr 2696/ 12 do punktu granicznego nr 7151 , 
da lej w kierunku północno-zachodnim do punktu 
g ranicznego nr 7168 i południowym do punktu 
g ranicznego nr 717 1, następnie zachodnim do 
punktu g ranicznego nr 7193, dalej w kierunku 
pół nocno-wschodnim do punktu granicznego nr 
7208. po punktach granicznych nr 8013- 8017, 
załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie 
potokiem st anowiącym północną granicę działek 
nr 2829/30, 2829/29 , 2829/28, 2829/5-2829/8, 
2829/ 10- 2829/25 (obręb Łopuszna, gmina Nowy 
Targ), wschodnią i połud niową granicą działki nr 
4162/1 , po punktach granicznych nr 72 10, 7231 , 
załamuje się w kierunku północnym j biegnie do 
punktu granicznego nr 7248 (według mapy 
Nadlesnictwa Nowy Targ z dnia 1 października 
1976 r. nr ewidencyjny 37/ 146), przez punkt 
graniczny nr 7277, zachodnią granicą działki nr 
2828 (obręb Łopuszna, gmina Nowy Targ) I dziatki 
nr 1598/144 ( obręb Zasadne, gmina Kamienica ) do 
punktu granicznego nr 3653 (według mapy 
Go rcza ńskiego Parku Narodowego z dnia 1 sty
czn ia 1987 r. nr ewidencyjny 000902). dalej w 
kierunku pó!nocnym po punktach granicznych nr 
3654-3662, 1-4 (według mapy Gorczańskiego 
Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1987 r. nr 
ewidencyjny 000902), po łudniową granicą działki 
nr 4291 (obręb Poręba Wielka, gmina Niedźwiedź ), 
zała muje s ię w kierunku południowym i biegnie po 
punktach granicznych nr 41 - 44, 61 (według mapy 
Go rcza ńskiego Parku Narodowego z dnia 1 sty
cznia 1987 r. nr ewidencyjny 000902), dalej w 
ki erunku północno-zachodnim po punktach 
g ran icznych nr 102, 5103, połudn i owo-zachodnią 
gran icą działek od nr 4249 do nr 4245 (o bręb 
Poręba Wielka, gmina Niedźwiedź), po punktach 
g ranicznych nr 135, 150 (według mapy 
Nadlesnictwa Limanowa obręb Kamienica z dnia 
1 styczn ia 1985 r. nr ewidencyjny 973/86), 
południową granicą działek nr 4256, 4254, 4253, 
4250, 163, załamuje się w kierunku zachodnim i 
biegnie do punktu granicznego nr 176, za łamuje 
się w kierunku północnym i biegnie po punktach 
granicznych nr 176-202, 202a, 204, załamuje się 
w kierunku północno-wschodnim i biegnie po 
punktach granicznych nr 204-220, za łamuje się 
w kierunku wschodn im i biegn ie po punktach gra
nicznych nr 23 1, 262, 811 , 265- 312 (według mapy 
Nad lesnictwa limanowa obręb Kamienica z dnia 
1 stycznia 1985 r. nr ewidencyjny 973/86), dalej bie
gnie poł udn i owo-zachodnią g rani cą działki nr 
41 78, pół nocno-zachodnią , zachodnią i południo-

2) działki nr 12837/3, 12825/3, 12829/3, 12822/2, 14440, 
1444 1/1, 1444 1/2, 14442-14447, 14480/84, 
14480/85, 14480/86, 14480/71, 14484/580, 
14484/599, 14484/601 , 14484/602 , 14484/604, 



Dziennik Ustaw Nr 5 - 57 

14484/605, 14484/606, 14484/778, 14484/952, 
14484/998, 14484/ 1105, 14484/ 1126, 14484/1305, 
14484/1307 , 14712, 14713, 14714/ 1, 14714/2, 
14715/ 1,14715/2, 14715/3 (obręb Ochotnica Górna, 
gmina Ochotnica Dolna ) - o powierzchni 83,36 ha, 

3) działk i nr 687/1,2781/5,278 1(1,2846 (ob ręb Łopusz
na, gmina Nowy Targ ) - o powierzchni 0,23 ha, 

4) działk i nr 4699/149, 4720/1 50, 4690/1, 4690/2, 
469 1- 4698 (ob ręb Olszówka, gmina Mszana Dol 
na) - o powierzchn i 80,12 ha, 

5) działki nr 42, 55, 178, 180,181,182,194,4294 (ob
ręb Poręba Wielka, gmina Niedźwiedź) - o po
wierzchni 26.45 ha, 

6) działki nr 4951 / 1/11, 5106/ 11, 5065/108, 5066/108, 
5067/108, 5068/108 (obręb Lubomierz, gmina 
Mszana Dolna) - o powierzchni 11 ,28 ha. 

§ 3. Obszary Parku mogą być objęte ochroną ścisłą 
ł ub częściową, z tym że obszary o zwartej zabudowie, 
nieruchomości Skarbu Państwa będące przedmiotem 
uźytkowania wieczystego oraz nieruchomości nie 
stanowiące własności Skarbu Państwa mogą być objęte 
ochroną ścisłą lub częściową wyłącznie za zgodą 
właściciela, wieczystego użytkownika lub zarządcy. 

§ 4. 1. Na obszarze Parku, z zastrzeżeniem ust. 2, 
zabrania się: 

1) polowania, wędkowania, chwytania, płoszenia i 
zabijania dziko żyjących zwierząt. zbierania poroży 
zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk 
zwierzęcych, gniazd ptasich i wybieran ia jaj, 

2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i 
innych roślin, 

3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów 
i innych nieczystości, innego zan ieczyszczenia 
gleby, wód oraz powietrza, 

4) zmiany stosunków wodnych, 

5) wydobywania ska l, minerałów i torfu, 

6) niszczenia gleby, 

7) pa lenia tytoniu i palenia ognisk poza miejscami do 
tego wyznaczonymi , 

8) stosowania środków chemicznych w gospodarce 
rolnej, leśnej , zadrzewien iowej i łowieckiej, 

9) prowadzenia działalności handlowej poza 
miejscami do tego wyznaczonymi, 

10) zbioru dziko rosnących roślin albo ich części, w 
szczególności owoców i grzybów, poza miejscami 
do tego wyznaczonymi, 

11 ) ruchu pojazdów poza drogam i do tego 
wyznaczonymi, 

12) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń 

reklamowych i innych znaków nie związanych z 
ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych 
i innych znaków związanych z ochroną porządku 
publicznego i bezpieczeństwa, 

13) zakłócania ciszy, 

14) wykonywania lotów cywilnym i statkami powietrz
nymi poniżej 2000 m wysokości względnej nad ob-
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szarem chronionym, z wyjątkiem lotów patro lo
wych i interwencyjnych Lasów Państwowych , Pań 
stwowej Straży Pożarnej i Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, 

15) używania lotni i motolotni. 

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. l , nie doty-
czą : 

1) zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyj 

nych, 

2) prowadzenia badań naukowych za zgodą dyrektora 
Parku, 

3) prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej na gruntach 
nie objętych ochroną ścisłą i częściową, 

4) prowadzenia akcji ratowniczych, 

5) czynności związanych z dostosowaniem stanów 
liczebnych zwierzyny do potrzeb ochrony Parku i 
gospodarki rolnej, 

6) wykonywan ia zadań z zakresu obronności i bezpie
czeństwa państwa oraz porządku publicznego. 

§ 5. 1. Wokól parku tworzy się strefę ochronną, zwa
ną otuliną, o powierzchni 16.646,61 ha, położoną 
w województwie nowosądeckim. 

2. W skład otu liny wchodzi obszar określony linią , 
która biegnie od szczytu góry Gorc Kamienicki w kie
runku wschodnim północną granicą gminy Ochotnica 
Dolna do przełęczy Wierch Młynne, załamuje się w kie
runku pÓ lnocno-zachodnim i biegnie południowo-za 
chodnią granicą drogi gminnej do wsi Zasadne, na
stępnie południowo-zachodnią granicą drogi gminnej 
przez przełęcz Kurosica do północnej granicy wsi Za
sadne, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie 
południową granicą drogi gminnej do Nowej Polany, 
a następnie południowo-zachodnią granicą drogi 
gminnej do drogi krajowej nr 968 w miejscowośc i Lu
bomierz, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie 
połudn iową granicą drogi krajowej nr 968 do wsi lu
bomierz, osied le Marki, załamuje się w kierunku po lu
dniowo-zachodnim i biegn ie południową granicą dro
gi gminnej przez osiedle Garłyty do wsi Konina, na
stępnie biegnie południową granicą drogi wojewódz
kiej nr 230 do wsi Niedżwiedż oraz południową grani
cą drogi wojewódzkiej nr 23 1 do wsi Poręba Wielka, 
osiedle Porębscy, dalej biegnie południową granicą 
drogi gminnej przez osiedla Nawary i Barany. wieś Ol 
szówka, do Rabki, osiedle Krążlówka, stąd południową, 

a następnie wschodn ią gran icą drogi gminnej przez 
osiedle Filasówka na szczyt góry Tatarów, zalamuje się 
w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po lu~ 
dn i ową granicą miasta Rabka do szczytu góry Bardo, 
załamuje się w kierunku południowym i biegnie 
wschodnią granicą drogi gminnej do miejscowości Po
nice, osiedle Kuptówka, stąd południową g ranicą dro
gi wojewódzkiej nr 234, a następnie wschodnią grani 
cą drogi gminnej na szczyt góry Jaworzyna Obidow
ska, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim 

i biegnie północno-zachodnią, a następn i e południo
wo-zachodn ią granicą wsi Obidowa do granicy miasta 
Nowy Targ, następnie biegnie północno-zachodnią 
gran icą miasta Nowy Targ do osiedla Buflak, stąd bie-
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gnie w kierunku wschodnim południową granicą dro
gi gminnej do potoku Zadział, a następnie północną 
granicą potoku Zadział, Rabów i Kowaniec do wschod
ł""!.iej granicy miasta Nowy Targ, załamuje się w kierun
ku południowym i biegnie wschodnią granicą miasta 
Nowy Targ do rzeki Dunajec, załamuje się w kierunku 
wschodnim i biegnie północną granicą rzeki Dunajec 
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 25--404 {most 
w Knurowiel. następnie prowadzi w kierunku północ
nym i wschodnim zachodnią i północną granicą drogi 
wojewódzkiej nr 25-404 do granicy wsi Ochotnica 
Dolna, załamuje się w kierunku północnym i biegnie 

zachodnią granicą wsi Ochotnica Dolna do szczytu gó
ry Gorc Kamienicki. 

§ 6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 8 sierpnia 1980 r. w sprawie utworzenia Go rczań
skiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 18, poz. 66), z wy
jątkiem § , w części dotyczącej utworzenia Gorczań

skiego Parku Narodowego. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 stycznia 1997 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów 
Zbigniewa Siemiątkowskiego. 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 
pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i try
bie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania mi
nistrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775) za
rządza się , co następuje: 

§ 1. Minister - członek Rady Ministrów Zbigniew 
Siemiątkowski, zwany daląj "Ministrem", wykonuje za
dania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów, 
zwłaszcza związane z inicjowaniem, programowaniem 
i koordynowan iem działań Urzędu Ochrony Państwa 
i Wojskowych Służb Informacyjnych, zwanych dalej 
"służbami specjalnymi" , oraz podejmowanych w celu 
ochrony bezpieczeństwa państwa działań Policji, Straży 
Granicznej, Zandarmerii Wojskowej i innych jednostek. 

§ 2. Do zakresu działania Ministra należy w szcze
gólności: 

1) przygotowywanie i przedstawianie Prezesowi Rady 
Ministrów oraz - po uzyskaniu jego zgody - Ra 
dzie Ministrów: 
a) projektów założeń polityki w zakresie bezpie

czeństwa państwa i ochrony jego porządku kon 
stytucyjnego, 

b) projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących 

bezpieczeństwa państwa, 

c) ocen stanu bezpieczeństwa państwa, 
d) projektów planów i kierunków działania służb 

specjalnych, 
e) ocen wykonywania przez służby specjalne po

wierzonych im zadań , 

f) projektów działań zmierzających do stworzenia 
zintegrowanego systemu służb specjalnych oraz 
innych jednostek wykonujących zadania na 
rzecz bezpieczeństwa państwa , 

2) wykonywanie z upoważnienia Prezesa Rady Mini 
strów czynności wynikających ze sprawowanej 

przez Prezesa Rady Ministrów funkcj i nadzoru nad 
działalnością Szefa Urzędu Ochrony Państwa oraz 
związanych z odpowiedzialnością za działalność 

służb specjalnych, w tym: 

al przygotowywanie projektów wytycznych Preze
sa Rady Ministrów w sprawie działalności służb 
specjalnych, 

b) sprawowanie bieżącego nadzoru i koordynowa
nie działań służb specjalnych oraz podejmowa
nych w celu ochrony bezpieczeństwa państwa 
działań Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii 
Wojskowej i innych jednostek, 

ci przygotowywanie opinii o kandydatach na sta
nowiska Szefa Urzędu Ochrony Państwa, Szefa 
Wojskowych Służb Informacyjnych i ich za 
stępców, 

d) przygotowywanie oceny stanu realizacji wytycz
nych Prezesa Rady Ministrów, wymienionych 
pod lit. a), 

3) wykonywanie oraz nadzorowanie zadań i misji spe
cjalnych w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, 

wyznaczonych przez Prezesa Rady Ministrów, 

4) reprezentowanie Prezesa Rady Ministrów w kon 
taktach międzynarodowych związanych z działal
nością służb specjalnych. 

§ 3. W toku realizacji zadań, o których mowa w § 1 
i 2, Minister współdziała z innymi zainteresowanymi 
organami, w szczególności z Ministrami: Spraw We
wnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej, 
z zachowaniem opiniodawczo-doradczej funkcji Kole
gium do Spraw Służb Specjalnych, w zakresie określo
nym w odrębnych przepisach. 

§ 4. Minister może żądać od służb specjalnych nie
zbędnych do wykonania jego zadań informacji doty
czących zwłaszcza: 


