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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r.
(poz. 1454)

STATUT  MINISTERSTWA KULTURY

§ 1. Ministerstwo Kultury, zwane dalej „minister-
stwem”, zapewnia obs∏ug´ Ministra Kultury w∏aÊciwe-
go, na podstawie rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 20 paêdziernika 2001 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Kultury (Dz. U.
Nr 122, poz. 1337), do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego.

§ 2. W sk∏ad ministerstwa wchodzà nast´pujàce ko-
mórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Sekretariat Ministra,

3) Departament Ekonomiczny,

4) Departament Kultury MniejszoÊci Narodowych,

5) Departament Dziedzictwa Narodowego i Ochrony
Zabytków,

6) Departament Prawno-Legislacyjny,

7) Departament Edukacji Kulturalnej,

8) Departament Sztuki i Promocji TwórczoÊci,

9) Departament Ksià˝ki,

10) Departament Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej i Inte-
gracji Europejskiej,

11) Biuro Administracyjne,

12) Biuro Kontroli,

13) Biuro Spraw Obronnych,

14) Wydzia∏ do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

15) Biuro Prasowe.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 listopada 2001 r.

w sprawie regulaminu Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Go-
spodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo-
∏ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Spo-
∏eczno-Gospodarczych, zwanej dalej „Komisjà”, kieru-
jàc pracami Komisji:

1) ustala program dzia∏ania i harmonogram prac Ko-
misji, uwzgl´dniajàc pilnoÊç spraw b´dàcych
przedmiotem jej dzia∏ania,

2) ustala porzàdek posiedzenia Komisji, bioràc pod
uwag´ charakter i rodzaj spraw przewidzianych do
rozpatrzenia,

3) przedstawia propozycje ustaleƒ w sprawach orga-
nizacyjnych,

4) sporzàdza komunikat z posiedzenia Komisji,

5) wykonuje inne zadania okreÊlone przez Komisj´.

§ 2. 1. Posiedzenia plenarne Komisji zwo∏uje Prze-
wodniczàcy Komisji:

1) z w∏asnej inicjatywy,

2) na wniosek co najmniej jednego z wiceprzewodni-
czàcych Komisji.

2. Posiedzenia zespo∏ów problemowych zwo∏ujà
przewodniczàcy tych zespo∏ów.

3. Zawiadomienie o terminie posiedzeƒ, o których
mowa w ust. 1 i 2, oraz materia∏y dotyczàce tych posie-
dzeƒ sekretariat Komisji przesy∏a cz∏onkom Komisji
oraz osobom powo∏anym do udzia∏u w jej pracach z ty-
godniowym wyprzedzeniem drogà pocztowà lub za
pomocà elektronicznych noÊników informatycznych,
na wskazany do korespondencji adres.

§ 3. 1. Posiedzeniom Komisji przewodniczy Prze-
wodniczàcy Komisji.



2. Przewodniczàcy Komisji mo˝e powierzyç prze-
wodnictwo posiedzenia Komisji jednemu z wiceprze-
wodniczàcych Komisji.

3. Posiedzeniom zespo∏ów problemowych prze-
wodniczy przewodniczàcy zespo∏u albo wyznaczony
przez niego cz∏onek zespo∏u.

§ 4. 1. Przebieg posiedzenia Komisji i zespo∏u pro-
blemowego rejestruje si´ na taÊmie magnetofonowej.

2. Z posiedzenia Komisji i zespo∏u problemowego
sporzàdza si´ protokó∏ obejmujàcy:

1) okreÊlenie porzàdku dziennego,

2) list´ imiennà uczestników,

3) treÊç wystàpieƒ,

4) treÊç uchwa∏ i stanowisk.

3. Protokó∏, o którym mowa w ust. 2, podpisuje od-
powiednio:

1) Przewodniczàcy Komisji lub wiceprzewodniczàcy
Komisji, który prowadzi∏ posiedzenie Komisji,

2) przewodniczàcy zespo∏u problemowego lub wy-
znaczony cz∏onek zespo∏u, który prowadzi∏ posie-
dzenie zespo∏u,

oraz protokolant.

4. Cz∏onkowie Komisji i zespo∏u problemowego
otrzymujà protokó∏ z posiedzenia co najmniej na 7 dni
przed kolejnym posiedzeniem.

§ 5. 1. Komunikat z posiedzenia Komisji Prezydium
Komisji sporzàdza w formie pisemnej.

2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, sekretariat
Komisji przesy∏a Êrodkom masowego przekazu najpóê-
niej nast´pnego dnia po posiedzeniu Komisji.

§ 6. Cz∏onkom Komisji przys∏uguje zwrot kosztów
podró˝y oraz zakwaterowania na zasadach ustalonych
w przepisach okreÊlajàcych nale˝noÊci przys∏ugujàce
pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze
kraju.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Dziennik Ustaw Nr 130 — 10232 — Poz. 1455 i 1456

Na podstawie art. 27c ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
16 paêdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085 i Nr 110,
poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ list´ gatunków zwierzàt rodzimych
dziko wyst´pujàcych obj´tych ochronà gatunkowà Êci-
s∏à, stanowiàcà za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 2. Ustala si´ list´ gatunków zwierzàt rodzimych
dziko wyst´pujàcych obj´tych ochronà gatunkowà cz´-
Êciowà, stanowiàcà za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 3. W stosunku do rodzimych dziko wyst´pujàcych
zwierzàt obj´tych ochronà gatunkowà Êcis∏à i cz´Êcio-
wà stosuje si´ zakazy okreÊlone w art. 27b ust. 1 usta-
wy z dnia 16 paêdziernika 1991 r. o ochronie przyrody,
zwanej dalej „ustawà”.

§ 4. W stosunku do rodzimych dziko wyst´pujàcych

zwierzàt obj´tych ochronà gatunkowà Êcis∏à stosuje
si´ odst´pstwa od zakazów okreÊlone w art. 27b ust. 2
pkt 1—6 ustawy.

§ 5. W stosunku do rodzimych dziko wyst´pujàcych
zwierzàt obj´tych ochronà gatunkowà cz´Êciowà sto-
suje si´ odst´pstwa od zakazów okreÊlone w art. 27b
ust. 2 ustawy.

§ 6. Ustala si´ list´ gatunków zwierzàt rodzimych
dziko wyst´pujàcych obj´tych ochronà gatunkowà Êci-
s∏à, dla których ustalane sà granice miejsc rozrodu i re-
gularnego przebywania oraz terminy ochrony tych
miejsc, stanowiàcà za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

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

Minister Ârodowiska:  A. Tokarczuk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 26 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie okreÊlenia listy gatunków zwierzàt rodzimych dziko wyst´pujàcych obj´tych ochronà gatunkowà
Êcis∏à i cz´Êciowà oraz zakazów dla danych gatunków i odst´pstw od tych zakazów.


