
§ 4. 1. W toku wykonywania zadaƒ Pe∏nomocnik
wspó∏dzia∏a z w∏aÊciwymi ministrami, kierownikami
urz´dów centralnych, wojewodami i innymi organami
administracji rzàdowej oraz z organami samorzàdu te-
rytorialnego i organizacjami pozarzàdowymi, a tak˝e
z Biurem Koordynacji Projektu Banku Âwiatowego
z siedzibà we Wroc∏awiu.

2. Organy administracji rzàdowej sà obowiàzane
do wspó∏dzia∏ania i udzielania pomocy Pe∏nomocniko-
wi w realizacji jego zadaƒ, w szczególnoÊci przez udo-
st´pnianie mu wszelkich niezb´dnych informacji.

3. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumen-
tów rzàdowych dotyczàcych zadaƒ, o których mowa
w § 2, podlegajà zaopiniowaniu przez Pe∏nomocnika.

§ 5. Pe∏nomocnik jest upowa˝niony do wnoszenia,
za zgodà Prezesa Rady Ministrów, opracowanych przez
siebie projektów dokumentów rzàdowych, wynikajà-
cych z zakresu jego dzia∏ania, do rozpatrzenia przez Ra-
d´ Ministrów.

§ 6. W zakresie niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ
Pe∏nomocnik mo˝e:

1) powo∏ywaç zespo∏y do opracowania okreÊlonych
zagadnieƒ,

2) zlecaç przeprowadzenie ekspertyz, opinii, aplikacji
projektów, studiów op∏acalnoÊci i wykonalnoÊci,
prac projektowych oraz innych opracowaƒ.

§ 7. Obs∏ug´ merytorycznà, organizacyjno-prawnà,
technicznà i kancelaryjno-biurowà Pe∏nomocnika za-
pewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 8. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Pe∏nomocni-
ka sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa w cz´Êci dotyczà-
cej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 paêdziernika 2001 r.

w sprawie okreÊlenia lotnisk, na których mogà byç wykonywane starty i làdowania statków powietrznych
w ruchu mi´dzynarodowym.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 31 maja 1962 r.
— Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153, z 1984 r.
Nr 53, poz. 272, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41,
poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 45,
poz. 199, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Ustala si´ nast´pujàce lotniska, na których
mogà byç wykonywane starty i làdowania statków po-
wietrznych w ruchu mi´dzynarodowym:

1) Gdaƒsk - R´biechowo,

2) Katowice - Pyrzowice,

3) Kraków - Balice,

4) Poznaƒ - ¸awica,

5) Rzeszów - Jasionka,

6) Szczecin - Goleniów,

7) Warszawa - Ok´cie,

8) Wroc∏aw - Strachowice,

9) Bia∏a Podlaska,

10) Bydgoszcz,

11) Jelenia Góra,

12) Kielce - Mas∏ów,

13) ¸ódê - Lublinek,

14) Mielec,

15) Szymany ko∏o Szczytna,

16) Âwidnik,

17) Zielona Góra - Babimost,

18) Zielona Góra - Przylep.

2. Starty i làdowania statków powietrznych w ruchu
mi´dzynarodowym na lotniskach, o których mowa
w ust. 1 pkt 9—18, mogà byç wykonywane do dnia 31
grudnia 2001 r.

3. Starty i làdowania statków powietrznych w ru-
chu mi´dzynarodowym na lotniskach, o których mo-
wa w ust. 1, mogà byç wykonywane po spe∏nieniu
przez te lotniska warunków okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 paêdziernika 2001 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania i organizacji Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b´dà-
cych ofiarami represji wojennych i okresu powojenne-
go (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950, z 1998 r. Nr 37,
poz. 204, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360 i Nr 77, poz. 862, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych, zwany dalej „Urz´dem”, podejmuje
dzia∏ania w celu zapewnienia kombatantom oraz ofia-
rom represji wojennych i okresu powojennego nie-
zb´dnej pomocy i opieki oraz nale˝nego im szacunku
i pami´ci.

2. Do szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Urz´du na-
le˝y:

1) wspó∏dzia∏anie z organami administracji rzàdowej
i organami samorzàdu terytorialnego, organizacja-
mi spo∏ecznymi, stowarzyszeniami kombatantów
i osób represjonowanych w celu organizowania
pomocy socjalnej oraz opieki zdrowotnej dla kom-
batantów i innych osób uprawnionych oraz cz∏on-
ków ich rodzin,

2) organizowanie wspó∏pracy zagranicznej z rzàdowy-
mi organami do spraw kombatantów i ofiar wojny,
organizacjami kombatanckimi za granicà oraz
uczestniczenie w pracach mi´dzynarodowych or-
ganizacji kombatanckich,

3) prowadzenie badaƒ statystyczno-organizacyjnych
oraz demograficzno-socjologicznych w Êrodowi-
skach kombatanckich,

4) podejmowanie inicjatyw zwiàzanych z kultywowa-
niem i upowszechnianiem tradycji walk o niepod-
leg∏oÊç i suwerennoÊç Rzeczypospolitej Polskiej
oraz pami´ci o ofiarach wojny i okresu powojen-
nego,

5) wydawanie odpowiednich zaÊwiadczeƒ osobom,
którym decyzjà Kierownika Urz´du zosta∏y przy-
znane uprawnienia kombatanckie.

3. Urzàd zapewnia wykonywanie zadaƒ Kierownika
Urz´du, wynikajàcych z ustaw:

1) z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz nie-
których osobach b´dàcych ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego, zwanej dalej „usta-
wà o kombatantach”,

2) z dnia 31 maja 1996 r. o Êwiadczeniu pieni´˝nym
przys∏ugujàcym osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy
przez III Rzesz´ i Zwiàzek Socjalistycznych Republik
Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1118 i z 1999 r. Nr 28, poz. 257), zwanej dalej
„ustawà o Êwiadczeniu pieni´˝nym”,

3) z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70,
poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215,
z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19,
poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz
z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85,
poz. 924, Nr 89, poz. 968 i Nr 111, poz. 1194), zwa-
nej dalej „ustawà o emeryturach i rentach”,

4) z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach,
warunkach i trybie mianowania na wy˝sze stop-
nie wojskowe ˝o∏nierzy uczestniczàcych w wal-
kach o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Polski podczas II
wojny Êwiatowej i w okresie powojennym (Dz. U.
Nr 72, poz. 804), zwanej dalej „ustawà o miano-
waniu”.

§ 2. 1. Zadania, o których mowa w § 1, realizuje Kie-
rownik Urz´du przy pomocy zast´pcy Kierownika Urz´-
du, dyrektora generalnego Urz´du i dyrektorów depar-
tamentów (komórek równorz´dnych).

§ 2. Traci moc zarzàdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 1994 r.
w sprawie okreÊlenia lotnisk, na których mogà byç
wykonywane starty i làdowania statków powietrz-
nych wykonujàcych loty mi´dzynarodowe (Monitor
Polski Nr 37, poz. 322).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


