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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 15 marca 2001 r.

w sprawie nadania statutu Urz´dowi Dozoru Technicznego.

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 21 grudnia
2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Urz´dowi Dozoru Technicznego nadaje si´ sta-
tut, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r.
(poz. 345)

STATUT URZ¢DU DOZORU TECHNICZNEGO

§ 1. Urzàd Dozoru Technicznego z siedzibà w War-
szawie, zwany dalej „UDT”, dzia∏a na podstawie usta-

wy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. Nr 122, poz. 1321) oraz niniejszego statutu.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 kwietnia 2001 r.

w sprawie trybu wyznaczania przedstawicieli cz∏onków Rady Ministrów do udzia∏u w posiedzeniach Komite-
tu Badaƒ Naukowych.

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o Komitecie Badaƒ Naukowych (Dz. U. Nr 8,
poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30,
poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24,
poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96,
poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Cz∏onek Komitetu Badaƒ Naukowych, zwa-
nego dalej „Komitetem”, powo∏any zgodnie z art. 4
ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komite-
cie Badaƒ Naukowych, wyst´puje do Prezesa Rady Mi-
nistrów z imiennym wnioskiem o wyra˝enie zgody na
udzia∏ w posiedzeniach Komitetu jego przedstawiciela,
wyznaczonego zgodnie z art. 4 ust. 7 tej ustawy.

2. Przed wystàpieniem z wnioskiem, o którym mo-
wa w ust. 1, cz∏onek Komitetu uzyskuje zgod´ Prze-
wodniczàcego Komitetu na uczestniczenie w posiedze-
niach Komitetu jego przedstawiciela.

§ 2. 1. Przedstawiciel, o którym mowa w § 1, mo˝e
braç udzia∏ w posiedzeniach Komitetu z prawem do
g∏osowania, w zast´pstwie nieobecnego cz∏onka Ko-
mitetu, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów.

2. Cz∏onek Komitetu, o którym mowa w § 1 ust. 1,
przed posiedzeniem zawiadamia Przewodniczàcego
Komitetu o swojej nieobecnoÊci i o udziale w tym po-
siedzeniu wyznaczonego przez niego przedstawiciela.

§ 3. Przedstawiciel, o którym mowa w § 1, traci
uprawnienia do udzia∏u w posiedzeniach Komitetu
w przypadku:

1) odwo∏ania ze sk∏adu Komitetu cz∏onka Rady Mini-
strów, który go wyznaczy∏,

2) odwo∏ania z funkcji przedstawiciela przez cz∏onka
Komitetu, który go wyznaczy∏,

3) wycofania zgody na jego udzia∏ w posiedzeniach
Komitetu, udzielonej przez Prezesa Rady Ministrów
lub przez Przewodniczàcego Komitetu,

4) z∏o˝enia rezygnacji z udzia∏u w posiedzeniach Ko-
mitetu.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


