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Monitoring realizacji Programu

4

wójtowie
(burmistrzowie, w terminach kwartalnych — do
prezydenci miast)
dnia 15 nast´pnego miesiàca po
okresie sprawozdawczym
wojewodowie

w terminach kwartalnych — do
dnia 30 nast´pnego miesiàca po
okresie sprawozdawczym

minister w∏aÊciwy do spraw w terminach kwartalnych — do
zabezpieczenia spo∏ecznego dnia 15 drugiego miesiàca po
okresie sprawozdawczym
minister w∏aÊciwy do spraw w terminach okreÊlonych w sysoÊwiaty i wychowania
temie informacji oÊwiatowej
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ZARZÑDZENIE Nr 74 PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lipca 2007 r.
w sprawie regulaminu pracy Komisji Wspólnej Rzàdu i MniejszoÊci Narodowych i Etnicznych
Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoÊciach narodowych i etnicznych oraz o j´zyku regionalnym (Dz. U. Nr 17,
poz. 141 i Nr 62, poz. 550) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ regulamin pracy Komisji Wspólnej
Rzàdu i MniejszoÊci Narodowych i Etnicznych, stanowiàcy za∏àcznik do zarzàdzenia.
§ 2. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

Za∏àcznik do zarzàdzenia nr 74 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 23 lipca 2007 r. (poz. 534)

REGULAMIN PRACY KOMISJI WSPÓLNEJ RZÑDU I MNIEJSZOÂCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH
Rozdzia∏ 1

4. Ka˝dy z zespo∏ów, o których mowa w ust. 3, mo˝e uchwaliç regulamin swoich prac.

Przepisy ogólne
§ 1. 1. Komisja Wspólna Rzàdu i MniejszoÊci Narodowych i Etnicznych, zwana dalej „Komisjà”, wykonuje zadania okreÊlone w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia
6 stycznia 2005 r. o mniejszoÊciach narodowych i etnicznych oraz o j´zyku regionalnym (Dz. U. Nr 17,
poz. 141 i Nr 62, poz. 550), zwanej dalej „ustawà”.
2. W ramach Komisji dzia∏ajà sta∏e i doraêne zespo∏y problemowe, zwane dalej „zespo∏ami”.
3. Sta∏ymi zespo∏ami Komisji sà:
1) zespó∏ do spraw edukacji;
2) zespó∏ do spraw kultury i mediów;
3) zespó∏ do spraw romskich.

§ 2. W pracach Komisji z g∏osem doradczym mogà
uczestniczyç eksperci, w szczególnoÊci przedstawiciele jednostek samorzàdu terytorialnego, organizacji
spo∏ecznych oraz Êrodowisk naukowych.
§ 3. 1. Pracami Komisji kierujà wspó∏przewodniczàcy. Do ich zadaƒ nale˝y w szczególnoÊci:
1) akceptacja porzàdku obrad Komisji, przygotowywanego przez sekretarza Komisji;
2) zapraszanie na wniosek cz∏onków Komisji lub
z w∏asnej inicjatywy na posiedzenia Komisji osób,
o których mowa w § 2 regulaminu;
3) zwracanie si´, na wniosek cz∏onków Komisji,
o opinie, stanowiska, ekspertyzy lub informacje
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do podmiotów, o których mowa w art. 23 ust. 3
pkt 2 ustawy;
4) powo∏ywanie na wniosek cz∏onków Komisji zespo∏ów doraênych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Komisja przyjmuje w trybie uzgodnienia, zgodnie z § 10
ust. 1 regulaminu.
3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, realizuje wspó∏przewodniczàcy b´dàcy przedstawicielem
ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych
oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych.
§ 4. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Komisji odbywajà si´ w siedzibie
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji,
a w uzasadnionych przypadkach w innym miejscu
uzgodnionym przez wspó∏przewodniczàcych Komisji.
3. Czas trwania posiedzenia Komisji powinien byç
dostosowany do bie˝àcych potrzeb, z tym ˝e posiedzenie powinno odbywaç si´ w ciàgu 1 dnia.
Rozdzia∏ 2
Posiedzenia Komisji i wypracowywanie opinii
§ 5. Zwo∏anie posiedzenia Komisji przez wspó∏przewodniczàcego b´dàcego przedstawicielem ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych oraz
mniejszoÊci narodowych i etnicznych nast´puje po
uzgodnieniu terminu ze wspó∏przewodniczàcym b´dàcym przedstawicielem mniejszoÊci i spo∏ecznoÊci
pos∏ugujàcej si´ j´zykiem regionalnym.
§ 6. 1. Posiedzenia Komisji prowadzà wspólnie
wspó∏przewodniczàcy.
2. Cz∏onkowie Komisji uczestniczà w jej pracach
osobiÊcie.
3. Cz∏onek Komisji mo˝e wyznaczyç zast´pc´, który uczestniczy w pracach Komisji bez prawa g∏osu, powiadamiajàc o tym pisemnie (faksem, pocztà elektronicznà) sekretarza Komisji.
4. W uzasadnionych przypadkach, wspó∏przewodniczàcy mo˝e, przed posiedzeniem Komisji, upowa˝niç jednego z cz∏onków Komisji do prowadzenia w jego imieniu posiedzenia Komisji lub w trakcie obrad
wyznaczyç takà osob´.
§ 7. 1. Wspó∏przewodniczàcy Komisji, b´dàcy
przedstawicielem ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych, zawiadamia cz∏onków Komisji o terminie, miejscu i porzàdku obrad.
2. Cz∏onkowie Komisji powinni byç powiadomieni o dacie posiedzenia listami poleconymi na 14 dni
przed wyznaczonym terminem, chyba ˝e dok∏adny
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termin posiedzenia zosta∏ wyznaczony na posiedzeniu wczeÊniejszym — wówczas o dacie posiedzenia
mo˝na powiadomiç w terminie nie krótszym ni˝
10 dni.
3. Og∏oszenie o terminie posiedzenia plenarnego
Komisji wraz z proponowanym porzàdkiem obrad publikowane jest na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji nie póêniej
ni˝ na 5 dni przed planowanym spotkaniem.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na
wniosek wspó∏przewodniczàcego, b´dàcego przedstawicielem mniejszoÊci i spo∏ecznoÊci pos∏ugujàcej si´
j´zykiem regionalnym, lub z inicjatywy wspó∏przewodniczàcego, b´dàcego przedstawicielem ministra
w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych, posiedzenie Komisji
mo˝e zostaç zwo∏ane bez zachowania trybu i terminów wskazanych w przepisach wczeÊniejszych.
§ 8. 1. Cz∏onkowie Komisji powinni otrzymywaç
materia∏y niezb´dne na posiedzenia Komisji w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2.
2. Materia∏y dostarczane sà cz∏onkom Komisji drogà pocztowà lub elektronicznà przez sekretarza Komisji, bàdê przez inne instytucje i urz´dy, po uzgodnieniu
z sekretarzem Komisji.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç skrócony, za
zgodà wspó∏przewodniczàcych Komisji.
§ 9. 1. Przed posiedzeniem Komisji oraz na jego
poczàtku cz∏onkowie Komisji mogà zg∏aszaç wnioski
dotyczàce zmiany porzàdku obrad Komisji.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, zg∏aszane
przed posiedzeniem Komisji rozpatruje wspó∏przewodniczàcy b´dàcy przedstawicielem ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci
narodowych i etnicznych.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, zg∏aszane
podczas posiedzenia Komisji rozpatrujà wspólnie
wspó∏przewodniczàcy Komisji, w trybie uzgodnienia.
4. W przypadku posiedzeƒ, o których mowa
w art. 28 ust. 3 ustawy, wnioski rozpatruje wspó∏przewodniczàcy Komisji, b´dàcy przedstawicielem mniejszoÊci i spo∏ecznoÊci pos∏ugujàcej si´ j´zykiem regionalnym, a w przypadku posiedzeƒ, o których mowa
w art. 28 ust. 4 ustawy, wspó∏przewodniczàcy b´dàcy
przedstawicielem ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych.
§ 10. 1. Komisja wypracowuje opinie, o których
mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1—4 ustawy, w trybie wspólnego uzgadniania stanowisk cz∏onków Komisji, zgodnie z § 11 ust. 1 regulaminu.
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2. Cz∏onek Komisji mo˝e zg∏osiç zdanie odr´bne
w stosunku do ustaleƒ przyj´tych w opinii Komisji.
3. Zdanie odr´bne, o którym mowa w ust. 2, stanowi cz´Êç opinii Komisji.
4. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, ka˝da ze stron przyjmuje w∏asne stanowisko w sprawie b´dàcej przedmiotem obrad.
§ 11. 1. Komisja przyjmuje opinie, o których mowa
w § 10 ust. 1 regulaminu, w obecnoÊci co najmniej po∏owy ustawowej liczby cz∏onków Komisji, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz co najmniej
po∏owy ustawowej liczby cz∏onków Komisji, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
2. Je˝eli przygotowanie projektu opinii Komisji
wymaga zebrania uwag jej cz∏onków, termin przekazania uwag okreÊla si´ w wystàpieniu o uwagi,
z uwzgl´dnieniem terminu wyra˝enia opinii przez Komisj´.
3. Opinia dotyczàca spraw konkretnej mniejszoÊci
lub spo∏ecznoÊci, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3
ustawy, mo˝e byç przyj´ta przez Komisj´ tylko
w obecnoÊci przedstawicieli tej mniejszoÊci lub spo∏ecznoÊci, b´dàcych cz∏onkami Komisji.
4. Opinie podpisujà osoby prowadzàce posiedzenie Komisji.
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4. Za dzieƒ otrzymania projektu opinii przyjmuje
si´:
1) w przypadku przesy∏ki poleconej — czwarty dzieƒ
od nadania przesy∏ki;
2) w przypadku nadania przesy∏ki za potwierdzeniem
odbioru bàdê pocztà elektronicznà — dzieƒ potwierdzajàcy jej odbiór.
5. Projekt opinii skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uwa˝a si´ za przyj´ty, je˝eli nie zostanà zg∏oszone ˝adne uwagi. W razie zg∏oszenia uwag,
które nie zostanà uwzgl´dnione, projekt opinii wymaga rozpatrzenia w trybie zwyk∏ym.
6. Opinia, o której mowa w ust. 1, podpisywana
jest przez wspó∏przewodniczàcych Komisji i niezw∏ocznie przesy∏ana cz∏onkom Komisji.
§ 13. Do posiedzeƒ, o których mowa w art. 28
ust. 3 i 4 ustawy, stosujà si´ odpowiednio przepisy § 2,
§ 4, § 6 ust. 2 i 3, § 7—8, § 10 ust. 1—3, § 11 ust. 2—4,
§ 12 oraz § 14 regulaminu.
§ 14. 1. Posiedzenia Komisji sà protoko∏owane.
2. Protokó∏ obejmuje krótki opis przebiegu posiedzenia wraz z podj´tymi ustaleniami.
3. Protokó∏ z posiedzenia Komisji przygotowuje sekretarz Komisji.
4. Protokó∏ z posiedzenia Komisji podpisujà osoby
prowadzàce obrady.

5. W przypadku posiedzeƒ, o których mowa
w art. 28 ust. 3 ustawy, decyzj´ o sposobie wypracowywania wspólnego stanowiska podejmuje wspó∏przewodniczàcy b´dàcy przedstawicielem mniejszoÊci
i spo∏ecznoÊci pos∏ugujàcej si´ j´zykiem regionalnym
po zasi´gni´ciu opinii cz∏onków Komisji, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

5. Do protoko∏u za∏àcza si´ list´ cz∏onków Komisji
i innych osób bioràcych udzia∏ w posiedzeniu.

6. W przypadku posiedzeƒ, o których mowa
w art. 28 ust. 4 ustawy, decyzj´ o sposobie wypracowywania wspólnego stanowiska podejmuje wspó∏przewodniczàcy b´dàcy przedstawicielem ministra
w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych, po zasi´gni´ciu opinii
cz∏onków Komisji, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 1 ustawy.

Zespo∏y Komisji

§ 12. 1. Wspó∏przewodniczàcy Komisji mogà zdecydowaç o przyj´ciu opinii przez Komisj´ w trybie
obiegowym.

6. Protokó∏ dor´cza cz∏onkom Komisji sekretarz
Komisji.
Rozdzia∏ 3

§ 15. 1. W sk∏ad zespo∏u do spraw edukacji wchodzà:
1) cz∏onkowie Komisji reprezentujàcy:
a) ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych,
b) ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania,
c) ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych,
d) Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego;

2. Projekt opinii w trybie obiegowym przekazuje
si´ pisemnie, faksem lub pocztà elektronicznà.
3. Cz∏onek Komisji mo˝e zg∏osiç swoje uwagi do
projektu opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu opinii.

2) wspó∏przewodniczàcy b´dàcy przedstawicielem
mniejszoÊci i spo∏ecznoÊci pos∏ugujàcej si´ j´zykiem regionalnym;
3) pozostali cz∏onkowie Komisji zainteresowani tematykà posiedzenia zespo∏u.
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2. W sk∏ad zespo∏u do spraw kultury i mediów
wchodzà:
1) cz∏onkowie Komisji reprezentujàcy:
a) ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych,
b) ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
c) ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych;
2) wspó∏przewodniczàcy b´dàcy przedstawicielem
mniejszoÊci i spo∏ecznoÊci pos∏ugujàcej si´ j´zykiem regionalnym;
3) pozostali cz∏onkowie Komisji zainteresowani tematykà posiedzenia zespo∏u.
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3) pozostali cz∏onkowie Komisji zainteresowani tematykà posiedzenia zespo∏u;
4) dwadzieÊcia osób reprezentujàcych organizacje
mniejszoÊci romskiej, wskazane przez cz∏onków
Komisji, b´dàcych przedstawicielami tej mniejszoÊci.
§ 16. Posiedzenia zespo∏ów, o których mowa w § 1
ust. 2 regulaminu, odbywajà si´ w miejscach wczeÊniej ustalonych przez cz∏onków zespo∏ów. Posiedzenia
zespo∏ów mogà odbywaç si´ równie˝ poza miastem
sto∏ecznym Warszawà.
§ 17. 1. Posiedzenia zespo∏ów prowadzone sà
przez wspó∏przewodniczàcych Komisji, a w przypadku
ich nieobecnoÊci przez sekretarza Komisji.
2. Do prac zespo∏ów stosujà si´ odpowiednio przepisy § 3 ust. 1 pkt 1—3 i ust. 3, § 5, § 6 ust. 2 i 3, § 7—10,
§ 11 ust. 2 i 3 oraz § 14 regulaminu.

3. W sk∏ad zespo∏u do spraw romskich wchodzà:
1) cz∏onkowie Komisji reprezentujàcy:
a) ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych,
b) ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania,
c) ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych,

§ 18. 1. Opinie zespo∏ów podlegajà akceptacji na
najbli˝szym posiedzeniu Komisji. Zaakceptowanà opini´ zespo∏u uznaje si´ za opini´ Komisji.
2. Komisja akceptuje opini´ zespo∏u w trybie przewidzianym w § 10 i 11 regulaminu.

d) ministra w∏aÊciwego do spraw pracy,

Rozdzia∏ 4

e) Ministra SprawiedliwoÊci,
f) ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,

Postanowienia koƒcowe

g) ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego,

§ 19. Kwestie organizacyjne nieuregulowane przepisami niniejszego regulaminu rozstrzygajà wspó∏przewodniczàcy w trybie uzgodnienia.

h) mniejszoÊç romskà;
2) wspó∏przewodniczàcy b´dàcy przedstawicielem
mniejszoÊci i spo∏ecznoÊci pos∏ugujàcej si´ j´zykiem regionalnym;

§ 20. Informacje o pracach Komisji publikowane sà
na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji.
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ZARZÑDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 17 lipca 2007 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkoÊci emisji monety nominalnej wartoÊci 2 z∏
oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U.
z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61,
poz. 410.

§ 1. Ustala si´ wzór, stop, mas´ i wielkoÊç emisji
monety nominalnej wartoÊci 2 z∏, okreÊlone w za∏àczniku do zarzàdzenia.
§ 2. Monet´, o której mowa w § 1, wprowadza si´
do obiegu z dniem 2 sierpnia 2007 r.
§ 3. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezes Narodowego Banku Polskiego: S. S. Skrzypek

