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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 listopada 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Rodziny 
oraz Równego Statusu Kobiet i M´˝czyzn.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów
oraz o zakresie dzia∏ania 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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
20 paêdziernika 2001 r. w sprawie ustanowienia Pe∏no-
mocnika Rzàdu do Spraw Rodziny oraz Równego Sta-
tusu Kobiet i M´˝czyzn  (Dz. U. Nr 122, poz. 1331) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do
Spraw Równego Statusu Kobiet i M´˝czyzn.”;

2) w § 1:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „Rodziny oraz”,

b) w ust. 2 wyrazy „w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo∏ecznej” zast´puje si´ wyrazami „w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów”;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Do zadaƒ Pe∏nomocnika nale˝y w szczególno-
Êci:

1) dokonywanie analiz i ocen sytuacji w za-
kresie statusu kobiet i m´˝czyzn oraz ini-
cjowanie i koordynowanie dzia∏aƒ zmie-
rzajàcych do zapewnienia równego statu-
su kobiet i m´˝czyzn we wszystkich dzie-
dzinach ˝ycia spo∏ecznego,

2) opiniowanie, udzia∏ w przygotowaniu i,
w miar´ potrzeby, przygotowywanie pro-

jektów programów dzia∏aƒ i regulacji
prawnych,  oddzia∏ujàcych na sytuacj´
w zakresie równego statusu kobiet i m´˝-
czyzn,

3) inspirowanie oraz wspieranie dzia∏alnoÊci
grup, organizacji i Êrodowisk, dzia∏ajàcych
na rzecz równego statusu kobiet i m´˝-
czyzn,

4) wspó∏praca z w∏aÊciwymi organami admi-
nistracji publicznej, organizacjami poza-
rzàdowymi i instytucjami — w zakresie ich
odpowiedzialnoÊci za programy edukacyj-
ne i wychowawcze, zwiàzane z równym
statusem kobiet i m´˝czyzn.”;

4) skreÊla si´ § 3;

5) w § 8 wyrazy „Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
∏ecznej” zast´puje si´ wyrazami „Kancelaria Preze-
sa Rady Ministrów”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Pe∏nomoc-
nika sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa w cz´-
Êci dotyczàcej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów.”;

7) skreÊla si´ § 10.

§ 2. Sprawy z zakresu rodziny, dzieci i m∏odzie˝y,
o których mowa w § 2 i 3 rozporzàdzenia wymienione-
go w § 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, wszcz´te
i niezakoƒczone do dnia wejÊcia w ˝ycie tego rozporzà-
dzenia, przejmuje minister w∏aÊciwy do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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