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3) inspektorom wojewódzkiego inspektoratu ochrony
roÊlin i nasiennictwa — wojewódzki inspektor
ochrony roÊlin i nasiennictwa. 

§ 6. Upowa˝nienie do nak∏adania grzywien w dro-
dze mandatu karnego powinno zawieraç: oznaczenie
organu wydajàcego upowa˝nienie, dat´ wydania i ter-
min wa˝noÊci upowa˝nienia, podstaw´ prawnà jego
wydania, imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe upo-
wa˝nionego inspektora, numer legitymacji s∏u˝bowej,
okreÊlenie wykroczeƒ, za które inspektor jest upraw-
niony do nak∏adania grzywien w drodze mandatu kar-
nego, oraz okreÊlenie obszaru, na którym upowa˝nie-
nie jest wa˝ne, podpis organu, który je wyda∏, i piecz´ç
urz´dowà. 

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja
2001 r. w sprawie wykroczeƒ, za które funkcjonariusze nie-
których organów realizujàcych zadania z zakresu rolnictwa
i rynków rolnych sà upowa˝nieni do nak∏adania grzywien
w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wyda-
wania upowa˝nieƒ (Dz. U. Nr 56, poz. 587), które utraci∏o
moc z dniem 17 paêdziernika 2002 r. na podstawie art. 12
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wprowadza-
jàce Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. Nr 106, poz. 1149).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 15 listopada 2002 r.

w sprawie przekszta∏ceƒ w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Zawodowej w Lesznie.

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1997 r. o wy˝szych szko∏ach zawodowych (Dz. U.
Nr 96, poz. 590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85,
poz. 924 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33
i Nr 150, poz. 1239) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Zawodowej
w Lesznie utworzonej na podstawie rozporzàdzenia

Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
utworzenia Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej
w Lesznie (Dz. U. Nr 55, poz. 576, z 2000 r. Nr 17,
poz. 216 oraz z 2001 r. Nr 67, poz. 688) dokonuje
si´ zmiany nazwy „Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawo-
dowa w Lesznie” na nazw´ „Paƒstwowa Wy˝sza
Szko∏a Zawodowa im. Jana Amosa Komeƒskiego
w Lesznie”.

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

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U.
Nr 97, poz. 866).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 21 listopada 2002 r.

w sprawie zakresu danych i informacji obj´tych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie 
niepaƒstwowej uczelni zawodowej.

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1997 r. o wy˝szych szko∏ach zawodowych (Dz. U.

Nr 96, poz. 590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r.
Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 4,
poz. 33 i Nr 150, poz. 1239) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Osoba fizyczna lub prawna, która zamierza
utworzyç niepaƒstwowà uczelni´ zawodowà, zwana
dalej „za∏o˝ycielem”, sk∏ada wniosek o wydanie po-

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).


