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Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r.
Nr 46, poz. 499 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w komunika-
cie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2002 r. w spra-
wie og∏oszenia terminu dodatkowego rozdzia∏u limitu
zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji

umów o dzie∏o przez polskich przedsi´biorców w Re-
publice Federalnej Niemiec (Monitor Polski Nr 18, poz.
327) w podstawie prawnej komunikatu zamiast wyra-
zów „2002 r.” powinny byç wyrazy „2000 r.”

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

404
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 czerwca 2002 r.

o sprostowaniu b∏´du.

405
OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI

z dnia 5 czerwca 2002 r.

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki.

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) og∏asza si´

wykaz jednostek organizacyjnych podleg∏ych lub nad-
zorowanych przez Ministra Nauki, stanowiàcy za∏àcz-
nik do obwieszczenia.

Minister Nauki: M. Kleiber

Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra Nauki
z dnia 5 czerwca 2002 r. (poz. 405)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEG¸YCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI
1) OÊrodek Przetwarzania Informacji (OPI) w Warszawie,
2) Naukowa i Akademicka Sieç Komputerowa (NASK) w Warszawie.

406
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 28 maja 2002 r.

w sprawie wykazu Êrodków ochrony roÊlin dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 12 lipca
1995 r. o ochronie roÊlin uprawnych (Dz. U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr 22,
poz. 248 i Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253)
og∏asza si´ wykaz Êrodków ochrony roÊlin dopuszczo-

nych do obrotu i stosowania, stanowiàcy za∏àcznik do
obwieszczenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

5) sygnalizowanie nieprawid∏owoÊci wyst´pujàcych
przy realizacji ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o za-
gospodarowaniu nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa
przej´tych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U.
Nr 79, poz.  363, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r.
Nr 60, poz. 700),

6) doradztwo w sprawach zagospodarowania obiektów,
7) upowszechnianie wiedzy o zagospodarowanych

obiektach,
8) wizytowanie w terenie prowadzonych prac inwe-

stycyjnych oraz sygnalizowanie zagro˝eƒ i niepra-
wid∏owoÊci w wykonywaniu zadaƒ,

9) opiniowanie projektów sprawozdaƒ ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych z wykonywania
zadaƒ obj´tych Programem,

10) koordynowanie realizacji „Programu zagospodaro-
wania przej´tego mienia i rekultywacja terenów zde-
gradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”.
§ 3. Rada, w celu realizacji swoich zadaƒ, ma pra-

wo dokonywaç kontroli celowoÊci wydatkowania Êrod-
ków finansowych oraz post´pu prac w realizacji zadaƒ
wynikajàcych z Programu.

§ 4. Obs∏ug´ techniczno-organizacyjnà Rady za-
pewnia ministerstwo obs∏ugujàce ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


