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2. Produkty roÊlinne przetworzone

1) T∏uszcze i oleje roÊlinne, rafinowane lub nierafino-
wane, ale niemodyfikowane chemicznie, z wyjàt-
kiem uzyskiwanych z nast´pujàcych roÊlin:
a) kakao,
b) kokos,
c) oliwka,
d) s∏onecznik,
e) palma,
f) rzepak,
g) krokosz barwierski,
h) sezam,
i) soja.

2) Cukier, skrobia oraz pozosta∏e produkty z roÊlin zbo-
˝owych i okopowych:
a) fruktoza,
b) ry˝owy papier,

c) skrobia ry˝owa i kukurydziana,  niemodyfikowa-
ne chemicznie,

d) wafle (op∏atki).

3) Bia∏ka z grochu (Pisum spp).

4) Rum otrzymywany z soku trzciny cukrowej.

5) Wyrób spirytusowy „kirsch”, otrzymany przy u˝y-
ciu substancji aromatycznych wymienionych
w lp. 37 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Produkty i przetwory pochodzenia zwierz´cego

1) ˚elatyna.

2) Serwatka w proszku „herasuola”.

3) Jadalne organizmy wodne, niepochodzàce z upraw
wodnych (akwakultur), dopuszczone do stosowa-
nia tylko wtedy, gdy ich u˝ycie w Êrodkach spo˝yw-
czych jest dozwolone na podstawie przepisów
o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 10 czerwca 2002 r.

w sprawie warunków tworzenia i wysokoÊci oraz sposobu podzia∏u funduszu na nagrody roczne i zapomogi
dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Fundusz na nagrody roczne i zapomogi dla
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu, zwany dalej
„funduszem”, tworzy si´ w ramach Êrodków na uposa-
˝enie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu w wysoko-
Êci 9,5% planowanych na dany rok kalendarzowy Êrod-
ków na uposa˝enie zasadnicze wraz z dodatkami o cha-
rakterze sta∏ym.

§ 2. Ârodki funduszu przeznacza si´:

1) na nagrody roczne — 89,5%,

2) na zapomogi — 10,5%.

§ 3. WysokoÊç funduszu mo˝e byç podwy˝szana
przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
w ciàgu roku kalendarzowego o niewykorzystane Êrod-
ki przeznaczone na uposa˝enie.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 5 czerwca 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu funkcjonowania Paƒstwowej Rady Ochrony Ârodowiska.

Na podstawie art. 393 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Paƒstwowa Rada Ochrony Ârodowiska, zwana
dalej „Radà”, dzia∏a przy ministrze w∏aÊciwym do
spraw Êrodowiska, zwanym dalej „Ministrem”, jako or-
gan doradczy i opiniodawczy.


