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Poz. 2026, 2027 i 2028

2026
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)
z dnia 13 sierpnia 2004 r.
w sprawie upowa˝nienia do uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

rze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania
zawodów:
a) konserwatora zabytków ruchomych,
b) konserwatora zabytków nieruchomych,

§ 1. Upowa˝nia si´:
1) Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków
do uznawania, nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obsza———————
1)

Minister Kultury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,
poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624,
Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.

c) konserwatora zabytkowej zieleni;
2) OÊrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego
do uznawania, nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania
zawodu archeologa.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Kultury: W. Dàbrowski

2027
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”
Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Przyjmuje si´ Sektorowy Program Operacyjny
„Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. J. J. Pilarczyk

(Za∏àcznik do rozporzàdzenia jest zawarty w oddzielnym za∏àczniku do niniejszego numeru)

2028
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 23 sierpnia 2004 r.
w sprawie warunków, zgodnie z którymi organizacja producentów owoców i warzyw
mo˝e zlecaç realizacj´ zadaƒ, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i wa———————
1)

rzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu
paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

