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2. Pełnomocnik realizuje zadania, o których mowa 
w ust. l, w szczególności przez: 

1) dokonywanie analiz i ocen sytuacji społecznej dzie
ci i młodzieży oraz warunków ich rozwoju, ze szcze
gólnym uwzględnieniem zjawiska sieroctwa, nie
pełnosprawności, zagrożenia patologiami społecz
nymi, a także ich wpływu na poziom życia oraz roz
wój dzieci i młodzieży, 

2) inicjowanie lub przygotowanie rozwiązań i regula
cji prawnych oraz działań w zakresie kształtowania 
właściwych warunków życia dzieci i młodzieży, 
gwarancji respektowania ich praw i ochrony inte
resów, w tym: 
a) rozwiązywania problemów sieroctwa naturalne

go i społecznego oraz opieki zastępczej, 
b) przeciwdziałania społecznym patologiom doty

kającym dzieci i młodzież oraz minimalizowania 
ich skutków, 

c) zaspokajania potrzeb zdrowotnych, a także poza
medycznych (w tym potrzeb edukacyjnych, so
cjalnych, kulturowych, integracyjnych) dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej, 

d) rozwijania pozaszkolnych, instytucjonalnych 
form pobudzania aktywności intelektualnej i fi
zycznej dzieci i młodzieży, w celu tworzenia 
optymalnych warunków ich rozwoju i samore
alizacji, 

3) obowiązkowe opiniowanie, udział w opracowywa
niu regulacji prawnych, a także programów działań 
służących poprawie materialnych, społecznych 
oraz kulturowych warunków życia i rozwoju dzieci 
i młodzieży. 

§ 4. Do zadań Pełnomocnika należy również: 

1) współpraca w sprawach rodziny, dzieci i młodzieży 
z organizacjami oraz instytucjami międzynarodo
wymi, a także międzyrządowa współpraca dwu
stronna w tym zakresie, 

2) czuwanie nad stosowaniem obowiązujących Rzecz
pospolitą Polską konwencji i umów międzynarodo
wych, przygotowywanie sprawozdań i raportów 
z ich realizacji, w tym koordynowanie działań w za
kresie realizacji zasad zawartych w konwencji, 
o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, a także badanie 
możliwości oraz przedstawianie wniosków w spra
wie przystępowania do kolejnych umów i konwen
cji 

- przy zachowaniu kompetencji Ministra Spraw Za
granicznych. 

§ 5. 1. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania we 
współdziałaniu z właściwymi organami administracji 
rządowej, w szczególności z Ministrami: Edukacji Naro
dowej, Sprawiedliwości, Zdrowia i Opieki Społecznej, 
Pracy i Polityki Socjalnej oraz Spraw Zagranicznych, do 
których może zwracać się o udzielenie informacji i po
mocy. 

2. Pełnomocnik podejmuje współpracę z organami 
samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarzą
dowymi w celu właściwej realizacji powierzonych mu 
zadań. 

3. Pełnomocnik może występować do właściwych 
organów i instytucji administracji rządowej, wskazując 
problemy należące do obszaru jego zainteresowań, 
których rozwiązanie należy do kompetencji tych orga
nów i instytucji, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy 
i zajęcie stanowiska. 

4. Organy opracowujące projekty aktów prawnych 
są obowiązane do uzyskiwania opinii i stanowiska Peł
nomocnika w zakresie spraw należących do jego wła
ściwości. 

§ 6. Pełnomocnik jest upoważniony do wnoszenia, 
za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowanych przez 
siebie projektów aktów prawnych, wynikających z za
kresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Mini
strów. 

§ 7.1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów: 

1) analizy, oceny i wnioski, wiążące się z zakresem je
go działania, 

2) coroczne informacje o swojej pracy. 

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów 
o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których 
mowa w § 2-4. 

§ 8. Pełnomocnik może zlecać przeprowadzenie 
ekspertyz w określonym przedmiocie, związanych z je
go zadaniami. 

§ 9. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, 
techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełno
mocnikowi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

§ 10. Wydatki związane z działalnością Pełnomoc
nika są pokrywane z budżetu państwa w części doty
czącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 listopada 1997 r. 

w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz 

o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 
i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje: 
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§ 1. Znosi się urząd Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Rodziny i Kobiet. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ustanowienia Pełno-

mocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet (Dz. U. 
Nr 49, poz. 260). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 listopada 1997 r. 

w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Dzieci. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz 
o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 
i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje: 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rzą
du do Spraw Dzieci (Dz. U. Nr 47, poz. 302). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
§ 1. Znosi się urząd Pełnomocnika Rządu do Spraw szenia. 

Dzieci. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 listopada 1997 r. 

w sprawie określenia wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień 
Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach. 

Na podstawie art. 14a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. 
Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645, z 1995 r. Nr 99, 
poz. 488 oraz z 1997 r. Nr 123, poz. 777 i 778) zarządza 
się, €o następuje: 

§ 1. Określa się wzory ogłoszeń oraz dodatkowe in
formacje, które muszą być zawarte w ogłoszeniach: 

1) o przetargu nieograniczonym (drukZP-110), stano
wiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, 

2) o przetargu ograniczonym (drukZP-120), stanowią
cy załącznik nr 2 do rozporządzenia, 

3) o wstępnej kwalifikacji (druk ZP-130), stanowiący za
łącznik nr 3 do rozporządzenia, 

4) o przetargu dwustopniowym (druk ZP-140), stano
wiący załącznik nr 4 do rozporządzenia, 

5) o wyniku postępowania (druk ZP-150), stanowiący za
łącznik nr 5 do rozporządzenia, 

6) o rozpoczęciu postępowania w trybie negocjacji 
z zachowaniem konkurencji (druk ZP-160), stano
wiący załącznik nr 6 do rozporządzenia, 

7) o rozpoczęciu postępowania w trybie zapytania 
o cenę (druk ZP-170), stanowiący załącznik nr 7 do 
rozporządzenia. 

§ 2. Tracą moc: 

1) zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicz
nych z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie określe
nia wzoru ogłoszenia o organizacji przetargu nie
ograniczonego oraz dodatkowych informacji, któ
re muszą być zawarte w ogłoszeniu (Monitor Pol
ski z 1995 r. Nr 1, poz. 13 i z 1996 r. Nr 27, poz. 292), 

2) zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicz
nych z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie określe
nia wzoru zaproszenia do składania ofert 
w przetargu nieograniczonym (Monitor Polski 
z 1995 r. Nr 1, poz. 14), 

3) zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicz
nych z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie określe
nia wzoru ogłoszenia o wyborze oferty oraz dodat
kowych informacji, jakie muszą być zawarte 
w ogłoszeniu (Monitor Polski Nr 43, poz. 501 
i z 1996 r. Nr 27, poz. 293). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 




