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§ 3. W granicach określonych przez Prezesa Rady 
Ministrów Minister realizuje swoje zadania przy pomo
cy Krajowego Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejo
nowych u rzędów pracy. 

§ 4. 1. W toku wykonywania działań Minister 
współdziała z właściwymi m inistrami, kierownikami 
urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami 
administracji rządowej oraz z organami samorządu te
rytorialnego i organizacjami pozarządowymi. 

2. Organy administracji rządowej są obowiązane 
do współdziałania i udzielania pomocy Ministrowi 
w realizacji jego zadań, w szczególności przez udostęp
nianie mu wszelkich niezbędnych informacji i sprawoz
dań. 

§ 5. W zakresie niezbędnym do rea lizacji jego zadań 
Minister może: 

1) tworzyć biura terenowe, opierając się na właści 
wych wojewódzkich i rejonowych urzędach pracy, 

2) powoływać zespoły do opracowania określonych 
zagadnień, 

3) zlecać przeprowadzanie ekspertyz oraz innych 
opracowań. 

§ 6. Obsługę organizacyjno-prawną, techn iczną 

i kancelaryjno-b i urową zapewnia M inistrowi Krajowy 
Urząd Pracy oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
3. Zasady i formy współdziałania Ministra z organa- szenia. 

mi samorządu terytorialnego i organizacjami pozarzą-
dowymi określa się w porozumieniach zawartych z ty-
mi organami i organizacjami. Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 17 lipca 1997 r. 

w sprawie nadania osobowości prawnej Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich 
z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie. 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rze
czypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. 
Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, 
z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, 
poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1997 r. Nr 28, 
poz. 153) i w związku z art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 
21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 491 
i z 1997 r. Nr 70, poz. 443) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się osobowość prawną jednostce orga
nizacyjnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej pod nazwą "Krajowa Konferencja Instytutów 
Świeckich" z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 18 lipca 1997 r. 

w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów państwowego nadzoru budowlanego 
upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania 

upoważnień. 

Na podstawie art. 67 § 2 Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia oraz w związku z § 1 pkt 13 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lute
go 1987 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom niektó
rych organów uprawnień do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 6, poz. 34, 

z 1991 r. Nr 11, poz. 41 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 34) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Pracownicy: Głównego Urzędu Nadzoru Bu
dowlanego i wchodzących w jego skład terenowych 
biur inspekcyjno-kontrolnych wykonujący czynności 
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inspekcyjno-kontrolne, terenowych organów rządowej 
administracji ogólnej wykonujący zadania w zakresie 
państwowego nadzoru budowlanego, a także okręgo
wych inspektoratów specjalistycznego nadzoru budow
lanego w dziedzinie transportu kolejowego wykonujący 
zadania w zakresie państwowego nadzoru budowlane
go są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego za wykroczenia określone w: 

1) art. 92 i art. 93 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Pra
wo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1995 r. Nr 
141, poz. 692 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, 
poz. 496 i Nr 146, poz. 680), 

2) art. 59, art. 70 § 1, art. 71, art. 72, art. 74 § 1 i art. 79 
§ 1 Kodeksu wykroczeń. 

§ 2. Upoważnienia do nakładania grzywien w dro
dze mandatu karnego wydaje: 

1) pracownikom Głównego Urzędu Nadzoru Budow
lanego i wchodzących w jego skład terenowych 
biur inspekcyjno-kontrolnych, wykonującym czyn
ności inspekcyjno-kontrolne - Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, 

2) pracownikom terenowych organów rządowej ad
ministracji ogólnej, wykonującym zadania w zakre
sie państwowego nadzoru budowlanego-właści
wy wojewoda, 

3) pracownikom okręgowych inspektoratów specjali
stycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie 

transportu kolejowego, wykonującym zadania 
w zakresie państwowego nadzoru budowlanego
właściwy okręgowy inspektor kolejowego nadzoru 
budowlanego. 

§ 3. Upoważnienie do nakładania grzywien w dro
dze mandatu karnego powinno zawierać: datę wydania 
i termin ważności, oznaczenie organu wydającego 
upoważnienie, powołanie podstawy prawnej, imię, na
zwisko i stanowisko służbowe upoważnionego pra
cownika, numer legitymacji służbowej, określenie wy
kroczeń, za które pracownik upoważniony jest do na
kładania grzywien, oraz terenu, na którym upoważnie
nie jest ważne. Upoważnienie powinno być podpisane 
przez or~an, który je wydał, lub upoważnionego przez 
niego zastępcę oraz opatrzone pieczęcią. 

§ 4. Tracą moc § 1 i § 3 pkt 1 rozporządzenia Mini
stra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z. dnia 15 maja 
1991 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pra
cownicy terenowych organów rządowej administracji 
ogólnej wykonujący zadania w zakresie państwowego 
nadzoru budowlanego oraz funkcjonariusze straży 
miejskich są upoważnieni do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 43, poz. 193 
i z 1994 r. Nr 140, poz. 802). 

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
w z. J. Szymański 
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