
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów
oraz o zakresie dzia∏ania ministrów (Dz. U. z 1999 r.
Nr 82, poz. 929 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Ustanawia si´ Pe∏nomocnika Rzàdu do
Spraw Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci, zwanego dalej „Pe∏-
nomocnikiem”.

2. Pe∏nomocnikiem jest sekretarz stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 2. 1. Do zadaƒ Pe∏nomocnika nale˝y:

1) przygotowanie, w porozumieniu z ministrami w∏a-
Êciwymi do spraw administracji publicznej, rolnic-
twa, rynków rolnych, zdrowia i Prezesem Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
z uwzgl´dnieniem wymagaƒ Unii Europejskiej,
koncepcji struktury administracji rzàdowej oraz
systemu koordynowania dzia∏aƒ organów tej ad-
ministracji na rzecz zapewnienia w∏aÊciwej jakoÊci
˝ywnoÊci, w szczególnoÊci w zakresie nadzoru nad
produkcjà i obrotem artyku∏ami rolno-spo˝ywczy-
mi, zwierz´tami oraz Êrodkami ˝ywienia zwierzàt
i Êrodkami ochrony roÊlin,

2) opracowanie strategii bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, nie naruszajà
uprawnieƒ ministrów w∏aÊciwych do spraw, których
dotyczà te zadania, okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach.

§ 3. 1. Organy administracji rzàdowej sà obowiàza-
ne do wspó∏dzia∏ania i udzielania pomocy Pe∏nomoc-
nikowi, w szczególnoÊci przez udost´pnianie informa-
cji i dokumentów niezb´dnych do realizacji jego za-
daƒ.

2. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumen-
tów rzàdowych, dotyczàcych zadaƒ, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1, podlegajà zaopiniowaniu przez Pe∏-
nomocnika.

3. Pe∏nomocnik wspó∏pracuje z w∏aÊciwymi orga-
nami administracji publicznej w zakresie ich odpowie-
dzialnoÊci za bezpieczeƒstwo zdrowotne oraz w∏aÊciwà
jakoÊç i prawid∏owy obrót ˝ywnoÊcià.

4. Pe∏nomocnik organizuje dzia∏ania wspierajàce
implementacje przepisów w zakresie prawa ˝ywno-
Êciowego oraz standardów wprowadzonych w ramach
harmonizacji z przepisami i standardami technicznymi
Unii Europejskiej.

5. Zadania okreÊlone w § 2 ust. 1 Pe∏nomocnik re-
alizuje równie˝ przez wspó∏prac´ z organizacjami poza-
rzàdowymi.

§ 4. Pe∏nomocnik mo˝e powo∏ywaç zespo∏y o cha-
rakterze opiniodawczym lub do opracowania okreÊlo-
nych zagadnieƒ oraz zlecaç przeprowadzenie eksper-
tyz.

§ 5. Pe∏nomocnik mo˝e, za zgodà Prezesa Rady Mi-
nistrów, wnosiç opracowane przez siebie projekty do-
kumentów rzàdowych, w tym aktów prawnych, wyni-
kajàcych z zakresu jego dzia∏ania, do rozpatrzenia przez
Rad´ Ministrów.

§ 6. 1. Pe∏nomocnik przedstawia Radzie Mini-
strów:

1) analizy, oceny i wnioski zwiàzane z zakresem jego
dzia∏ania,

2) okresowe informacje o swojej pracy.

2. Pe∏nomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów
o wszystkich zagro˝eniach realizacji zadaƒ, o których
mowa w § 2 ust. 1.

§ 7. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Pe∏nomocni-
ka sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której
dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw rynków
rolnych.

§ 8. Obs∏ug´ organizacyjno-prawnà, technicznà
i kancelaryjno-biurowà Pe∏nomocnika zapewnia Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 9. Pe∏nomocnik dzia∏a do czasu wejÊcia w ˝ycie
przepisów harmonizujàcych prawo polskie, w spra-
wach, o których mowa w § 2 ust. 1, z prawem Unii Eu-
ropejskiej.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 maja 2001 r.

w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci.


