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4. W Centrali Agencji wydziela si´ Gabinet Prezesa,
Biuro Koordynacji Wspó∏pracy z Zagranicà, Biuro Informacji i Promocji, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych oraz Departament Kadr, Departament Kontroli
Wewn´trznej i Departament Audytu Wewn´trznego,
a w poszczególnych pionach, o których mowa w ust. 2,
departamenty i biura.
5. W sk∏ad departamentów i biur w Centrali Agencji wchodzà wydzia∏y, sekcje i samodzielne stanowiska
pracy. W sk∏ad oddzia∏ów regionalnych wchodzà biura,
sekcje i samodzielne stanowiska pracy oraz biura powiatowe z danego województwa, w sk∏ad których
wchodzà sekcje.
6. Zakres zadaƒ komórek organizacyjnych oraz
schemat organizacyjny Agencji ustala Prezes Agencji
w regulaminie organizacyjnym.
§ 5. 1. CzynnoÊci w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Agencji lub wyznaczony przez Prezesa dyrektor oddzia∏u regionalnego, w stosunku do
pracowników tego oddzia∏u.

Poz. 1994 i 1995

§ 7. 1. Przewodniczàcy Rady, w porozumieniu z Prezesem Agencji, zwo∏uje posiedzenia Rady co najmniej
raz na kwarta∏.
2. W posiedzeniach Rady, oprócz jej cz∏onków,
uczestniczy Prezes Agencji lub upowa˝niony przez
Prezesa zast´pca oraz osoby zaproszone przez przewodniczàcego Rady w porozumieniu z Prezesem
Agencji.
3. Rada podejmuje uchwa∏y bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów cz∏onków obecnych na posiedzeniu, o ile
na posiedzeniu obecna jest co najmniej po∏owa jej
cz∏onków, a wszyscy jej cz∏onkowie zostali zaproszeni.
Uchwa∏y podejmowane sà w g∏osowaniu jawnym,
chyba ˝e zostanie zg∏oszony wniosek o g∏osowanie tajne.
§ 8. Prezes Agencji, po uzgodnieniu z przewodniczàcym Rady, zawiadamia ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju wsi o rozpocz´ciu i up∏ywie kadencji
Rady.

§ 6. 1. Organem opiniodawczo-doradczym Prezesa
Agencji jest Rada Agencji, zwana dalej „Radà”.

§ 9. 1. Prezes Agencji mo˝e udzieliç zast´pcom Prezesa, g∏ównemu ksi´gowemu, dyrektorom departamentów i biur, dyrektorom oddzia∏ów regionalnych
oraz innym pracownikom Agencji pe∏nomocnictw do
dokonywania okreÊlonych czynnoÊci prawnych i upowa˝nieƒ do dokonywania okreÊlonych czynnoÊci faktycznych, z zastrze˝eniem odr´bnych przepisów.

2. Obs∏ug´ techniczno-biurowà Rady zapewnia
Centrala.

2. Pe∏nomocnictwa i upowa˝nienia, o których mowa w ust. 1, sà udzielane wy∏àcznie na piÊmie.

2. Dyrektor oddzia∏u regionalnego reprezentuje oddzia∏ na zewnàtrz, kieruje jego pracami i nadzoruje prac´ podleg∏ych mu pracowników oddzia∏u regionalnego i w∏aÊciwych biur powiatowych.

1995
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie po∏àczenia Instytutu Zootechniki z Centralnym Laboratorium Przemys∏u Paszowego.
Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683)
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2003 r. ∏àczy si´ nast´pujàce jednostki badawczo-rozwojowe:
1) Instytut Zootechniki z siedzibà w Krakowie, numer
identyfikacyjny REGON 000079728, numer identyfikacji podatkowej NIP 675-000-21-30, utworzony
rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja
1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 210);
2) Centralne Laboratorium Przemys∏u Paszowego
w Lublinie z siedzibà w Snopkowie, numer identyfikacyjny REGON 0052422-19000014, numer identyfikacji podatkowej NIP 713-020-71-05, utworzone

zarzàdzeniem nr 26 Ministra Rolnictwa, LeÊnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z dnia 26 marca 1987 r.
2. Po∏àczenie jednostek, o których mowa w ust. 1,
nast´puje poprzez w∏àczenie Centralnego Laboratorium Przemys∏u Paszowego do Instytutu Zootechniki.
§ 2. Instytut Zootechniki, zwany dalej „Instytutem”,
po po∏àczeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1,
zachowuje dotychczasowà nazw´.
§ 3. Siedzibà Instytutu jest Kraków.
§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa.
§ 5. 1. Przedmiotem dzia∏ania Instytutu jest:
1) prowadzenie badaƒ naukowych i prac rozwojowych na rzecz rolnictwa w zakresie:
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Poz. 1995 i 1996

a) opracowywania metod i programów genetycznego doskonalenia zwierzàt,

przez te laboratoria wymagaƒ przewidzianych
przepisami prawa;

b) ochrony zasobów genetycznych i bioró˝norodnoÊci zwierzàt,

4) prowadzenie dzia∏alnoÊci szkoleniowej i wydawniczej;

c) oceny wartoÊci hodowlanej i u˝ytkowej zwierzàt,

5) upowszechnianie wyników badaƒ naukowych
i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytut;

d) genomu i markerów genetycznych zwierzàt oraz
opracowywania metod potwierdzania pochodzenia i diagnostyki zaburzeƒ genetycznych
u zwierzàt,
e) prowadzenia bazy danych dla potrzeb produkcji
zwierz´cej,
f) doskonalenia technologii chowu zwierzàt,
g) paszoznawstwa, fizjologii i ˝ywienia zwierzàt,
h) biotechnologii i fizjologii rozrodu zwierzàt,
i) warunków Êrodowiskowych i dobrostanu zwierzàt,
j) poprawy jakoÊci surowców pochodzenia zwierz´cego oraz doskonalenia metod ich oceny,
k) ekonomiki zarzàdzania i organizacji produkcji
zwierz´cej;
2) monitorowanie hodowli, warunków utrzymania
zwierzàt oraz jakoÊci pasz i surowców pochodzenia
zwierz´cego oraz genetycznie modyfikowanych organizmów zwierz´cych;
3) prowadzenie referencyjnych, odwo∏awczych, akredytowanych i notyfikowanych laboratoriów dla potrzeb produkcji zwierz´cej w przypadku spe∏nienia

6) opracowywanie analiz i ocen dotyczàcych stanu
i rozwoju nauki w dziedzinie b´dàcej przedmiotem
dzia∏ania Instytutu, a tak˝e propozycji w zakresie
ich wykorzystywania;
7) wspó∏dzia∏anie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi.
2. Instytut prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà ukierunkowanà na potrzeby kraju i eksportu w zakresie obj´tym przedmiotem dzia∏ania.
§ 6. 1. Po∏àczenie jednostek, o których mowa w § 1
ust. 1, nast´puje wed∏ug stanu uj´tego w sprawozdaniach finansowych ∏àczonych jednostek, sporzàdzonych na dzieƒ 31 grudnia 2002 r.
2. Po po∏àczeniu jednostek, o których mowa w § 1
ust. 1, obowiàzuje system finansowo-ksi´gowy oraz
system finansowo-p∏acowy stosowany przez Instytut
przed dniem po∏àczenia.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

1996
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie trybu przekazywania danych pomi´dzy organami prowadzàcymi ewidencj´ ludnoÊci
oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL.
Na podstawie art. 44d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) tryb przekazywania pomi´dzy ministrem w∏aÊciwym do spraw administracji publicznej, zwanym
dalej „ministrem”, wojewodà oraz organami gmi———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58,
poz. 533).

ny danych zawartych w prowadzonych przez nich
zbiorach;
2) tryb powiadamiania o nadaniu numeru PESEL organu gminy w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego lub czasowego osoby podlegajàcej
obowiàzkowi jego nadania albo organu, w którym
z∏o˝ono wniosek o wydanie dowodu osobistego,
a tak˝e osoby, której nadano numer PESEL na jej
pisemny wniosek, je˝eli odr´bne przepisy przewidujà koniecznoÊç posiadania takiego numeru.
2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „ustawie”,
nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 10 kwietnia
1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych.
§ 2. 1. Ewidencja ludnoÊci jest prowadzona przez:
1) ministra — w systemie informatycznym — w formie zbioru PESEL;

