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imprez turystycznych i pośrednictwo w zawieraniu 
umów o świadczenie usług turystycznych, 

2) kierowanie jednostkami organizacyjnymi organizu
jącymi imprezy turystyczne, 

3) wykonywanie zadań pilota wycieczek lub przewod
nika turystycznego, 

4) samodzielne przygotowywanie programów imprez 
tu rystycznych, 

5) przygotowywanie i zawieranie umów z kontrahen
tami świadczącymi usługi wchodzące w skład or
ganizowanych imprez turystycznych . 

2. Za praktykę w obsłudze turystów, o której mowa 
wart. 6 ust. 2 ustawy, uznaje się, oprócz czynności wy-

mienionych w ust. 1, zawieranie z klientami umów 
o świadczenie usług turystycznych. 

§ 2. Dokumentami stwierdzającymi posiadanie 
praktyki, o której mowa w § 1, są: 

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, obejmującej zakresem organizowa
nie imprez turystycznych i pośrednictwo w zawie
raniu umów o świadczenie usług turystycznych, 

2) zaświadczenie wydane przez jednostkę organiza
cyjną powierzającą zainteresowanemu czynności 
przy organizacji imprez turystycznych lub przy ob
słudze turystów. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 24 grudnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki. 

Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwiet
nia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, 
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz 594 · 
i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie 
nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki (Dz. U. 
Nr 130, poz. 859) w § 3 wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. W skład urzędu wchodzą również: 

1) Oddział Centralny w Warszawie, 

2) północno-zachodni oddział terenowy z sie
dzibą w Szczecinie, 

3) północny oddział terenowy z siedzibą 
w Gdańsku, 

4) zachodni oddział terenowy z siedzibą w Po
znaniu, 

5) wschodni oddział terenowy z siedzibą w Lu
blinie, 

6) środkowozachodni oddział terenowy z sie
dzibą w Łodzi, 

7) południowo-zachodni oddział terenowy 
z siedzibą we Wrocławiu, 

8) południowy oddział terenowy z siedzibą 

w Katowicach, 

9) południowo-wschodni oddział terenowy 
z siedzibą w Krakowie.", 

2) w ust. 3 wyrazy "komórek organizacyjnych i oddzia
łów terenowych" zastępuje się wyrazami" komó
rek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2,". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 24 grudnia 1998 r. 

w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. 

Na podstawie art. 2a ust. 5 ustawy z dnia 30 czerw
ca 1970 r. o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artyku 
łów Rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 137, z 1975 r. Nr 16, 

poz. 91 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co 
następuje: 
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§ 1. Głównemu Inspektoratowi Skupu i Przetwór
stwa Artykułów Rolnych nadaje się statut stanowiący 
załącznik do rozporządzenia. 

§ 2 . Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 styczn ia 1999 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

Za łączn ik do rozporządze nia Prezesa Rady Min istrów 
z dnia 24 grudnia 1998 r. (poz. 1152) 

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SKUPU I PRZETWÓRSTWA ARTYKUŁÓW ROLNYCH 

§ 1. Główny Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Ar
tykułów Rolnych, zwany dalej "Głównym Inspektora
tem", jest urzędem administracji rządowej obsługują
cym Głównego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Arty
kułów Rolnych, zwanego dalej "Głównym Inspekto
rem". 

§ 2. 1. Główny Inspektor kieruje Głównym Inspek
toratem przy pomocy zastępcy, dyrektora generalnego 
urzędu oraz kierowników komórek organizacyjnych. 

2. Główny Inspektor może upoważnić zastępcę lub 
innych pracowników Głównego Inspektoratu do po
dejmowania decyzji w jego imieniu . 

§ 3. Główny Inspektor może powoływać komisje 
lub zespoły stałe lub doraźne o charakterze opiniodaw
czo-doradczym, określając ich nazwę, skład osobowy, 
zakres i tryb działania. 

§ 4. 1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą: 

1) Wydział Kontroli Gospodarki Rolniczej, 

2) Wydział Analiz, 

3 ) Wydział Kontroli Jakości, 

4) Wydział Skarg i Kontroli Operatywnej, 

5) Wydział Monitoringu, 

6) Wydział Organizacyjno-Prawny, 

7) Wydz iał Administracyjno-Budżetowy, 

8) Centralne Laboratorium. 

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres 
zadań komórek organizacyjnych Głównego Inspekto
ratu okreś l a regulamin organizacyjny nadany przez 
Głównego Inspektora. 

1153 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 24 grudnia 1998 r. 

w sprawie sposobu tworzenia Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz zmiany statutu 
Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 paź
dziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy re
formujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, 
poz. 872) i art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o za
kresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 
i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 141, poz. 943) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. W celu utworzenia Głównego Inspektoratu We
terynarii, z dniem 1 stycznia 1999 r., ze struktury orga
nizacyjnej Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żyw
nościowej wyłącza się Departament Weterynarii. 

§ 2. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
przekaże Głównemu Lekarzowi Weterynarii: 

1) nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-od
biorczego, sprzęt i wyposażenie wraz z komputera
mi i bazą danych, użytkowane dotychczas przez 
pracown ików Departamentu Weterynarii, 

2) pomieszczenia biurowe na podstawie umowy naj
mu. 

§ 3. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Ra dy 
Ministrów z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie qadan ia 
statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Zywno
ściowej (Dz. U. Nr 22, poz. 115 oraz z 1998 r. Nr 23, 
poz. 122 i Nr 115, poz. 746) w § 4 w ust. 1 skreśla się 
pkt 11. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 


