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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2001 r.

w sprawie regulaminu Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru.

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810
i Nr 122, poz. 1322) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
zwany dalej „ministrem”, powo∏uje i odwo∏uje cz∏on-
ków Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru, zwa-
nej dalej „Komisjà Porozumiewawczà”, spoÊród kan-
dydatów zg∏oszonych przez zwiàzki zawodowe rolni-
ków, spo∏eczno-zawodowe organizacje rolników
i przez producentów cukru, zwane dalej „organizacja-
mi”.

2. Organizacje zg∏aszajà kandydatów na cz∏onka
Komisji Porozumiewawczej, zwanych dalej „kandyda-
tami”,  w terminie 14 dni od dnia up∏ywu kadencji tej
Komisji, a w przypadku kandydatów na cz∏onka Komi-
sji Porozumiewawczej pierwszej kadencji — w terminie
14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie regulaminu.

3. Minister powo∏uje cz∏onka Komisji Porozumie-
wawczej w terminie 14 dni od dnia, w którym up∏y-
nà∏ termin zg∏oszenia kandydatów na cz∏onka tej Ko-
misji.

§ 2. 1. Zg∏oszenia kandydatów dokonuje si´ przez
z∏o˝enie wniosku do ministra.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazw´ i siedzib´ organizacji zg∏aszajàcej kandyda-
tów,

2) imiona, nazwiska i adresy kandydatów,

3) uzasadnienie proponowanych kandydatur, w szcze-
gólnoÊci przez wskazanie kwalifikacji kandydatów,

4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania or-
ganizacji zg∏aszajàcej kandydatów.



3. Do wniosku do∏àcza si´:

1) pisemne oÊwiadczenia kandydatów o wyra˝eniu
zgody na powo∏anie do Komisji Porozumiewaw-
czej,

2) oÊwiadczenie organizacji o wp∏acaniu sk∏adek na
pokrycie kosztów zwiàzanych z dzia∏aniem Komisji
Porozumiewawczej.

§ 3. 1. Minister mo˝e odwo∏aç cz∏onka Komisji Po-
rozumiewawczej na wniosek organizacji, która go
zg∏osi∏a, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wnio-
sku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazw´ i siedzib´ organizacji sk∏adajàcej wniosek
o odwo∏anie cz∏onka Komisji Porozumiewaw-
czej,

2) imi´, nazwisko i adres cz∏onka Komisji Porozumie-
wawczej, który ma zostaç odwo∏any,

3) uzasadnienie odwo∏ania cz∏onka Komisji Porozu-
miewawczej,

4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania or-
ganizacji zg∏aszajàcej wniosek.

§ 4. 1. W przypadku odwo∏ania cz∏onka Komisji Po-
rozumiewawczej, minister powo∏uje na jego miejsce
nowego cz∏onka na wniosek organizacji, o której mowa
w § 3 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia wnio-
sku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organizacja
mo˝e z∏o˝yç w terminie 7 dni od dnia odwo∏ania cz∏on-
ka Komisji Porozumiewawczej. Przepisy § 2 stosuje si´
odpowiednio.

3. W przypadku niez∏o˝enia wniosku w trybie okre-
Êlonym w ust. 2, minister powo∏uje cz∏onka Komisji Po-
rozumiewawczej spoÊród kandydatów zg∏oszonych
przez inne organizacje, w terminie 14 dni od dnia,
w którym up∏ynà∏ termin z∏o˝enia wniosku.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku rezygnacji albo Êmierci cz∏onka Komisji
Porozumiewawczej.

§ 5. 1. Kadencja Komisji Porozumiewawczej rozpo-
czyna si´ od dnia jej pierwszego posiedzenia.

2. Pierwsze posiedzenie Komisji Porozumiewaw-
czej minister zwo∏uje w terminie 7 dni od dnia powo∏a-
nia jej pe∏nego sk∏adu.

3. Komisja Porozumiewawcza na pierwszym posie-
dzeniu wybiera ze swojego sk∏adu, na rocznà kadencj´,

Przewodniczàcego Komisji Porozumiewawczej do
Spraw Cukru, zwanego dalej „Przewodniczàcym”, i je-
go zast´pc´.

4. Przewodniczàcy kieruje pracami Komisji Porozu-
miewawczej.

5. W razie nieobecnoÊci Przewodniczàcego, praca-
mi Komisji Porozumiewawczej kieruje jego zast´pca,
który przejmuje wszystkie uprawnienia i obowiàzki
Przewodniczàcego wynikajàce z regulaminu.

§ 6. 1. Przewodniczàcy zwo∏uje posiedzenia Komi-
sji Porozumiewawczej w miar´ potrzeby, jednak nie
rzadziej  ni˝ raz na kwarta∏.

2. Przewodniczàcy zwo∏uje posiedzenia Komisji Po-
rozumiewawczej z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek
co najmniej czterech cz∏onków tej Komisji, w terminie
7 dni od dnia wystàpienia z tym wnioskiem, z zastrze-
˝eniem ust. 3.

3. Je˝eli posiedzenie Komisji Porozumiewawczej
nie zostanie zwo∏ane przez Przewodniczàcego w termi-
nie, o którym mowa w ust. 2, posiedzenie zwo∏uje nie-
zw∏ocznie osoba wyznaczona spoÊród cz∏onków Komi-
sji Porozumiewawczej, którzy wystàpili z wnioskiem
o zwo∏anie posiedzenia tej Komisji.

4. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Porozu-
miewawczej wysy∏a si´ jej cz∏onkom listem poleco-
nym, co najmniej 14 dni przed datà posiedzenia.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, zawie-
ra w szczególnoÊci termin i miejsce posiedzenia oraz
przewidywany porzàdek obrad.

6. W wa˝nych sprawach Przewodniczàcy mo˝e
zwo∏aç posiedzenie Komisji Porozumiewawczej na
wniosek co najmniej jednego jej cz∏onka, w terminie
3 dni od dnia wystàpienia z tym wnioskiem.

7. Zawiadomienie o posiedzeniu, o którym mowa
w ust. 6, poza informacjami okreÊlonymi w ust. 5, za-
wiera uzasadnienie zwo∏ania posiedzenia w tym try-
bie.

§ 7. 1. Przewodniczàcy mo˝e zapraszaç na posie-
dzenie Komisji Porozumiewawczej osoby nieb´dàce
jej cz∏onkami, informujàc o tym w zawiadomieniu.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie biorà udzia-
∏u w podejmowaniu uchwa∏ przez Komisj´ Porozumie-
wawczà.

§ 8. 1. Komisja Porozumiewawcza podejmuje
uchwa∏y na posiedzeniach zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów,
w g∏osowaniu jawnym, z zastrze˝eniem ust. 2.
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2. Na wniosek cz∏onka Komisji Porozumiewawczej
Przewodniczàcy mo˝e zarzàdziç w konkretnej  sprawie
g∏osowanie tajne, a w razie uzasadnionej potrzeby,
g∏osowanie pisemne bez zwo∏ywania posiedzenia Ko-
misji Porozumiewawczej.

3. Uchwa∏y podj´te w g∏osowaniu pisemnym sà
wa˝ne, je˝eli w g∏osowaniu wzi´li udzia∏ wszyscy
cz∏onkowie Komisji Porozumiewawczej.

4. W razie równego podzia∏u g∏osów, decyduje g∏os
Przewodniczàcego.

§ 9. 1. Z posiedzenia Komisji Porozumiewawczej
sporzàdza si´ protokó∏ zawierajàcy w szczególno-
Êci:

1) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedze-
niu,

2) porzàdek obrad,

3) iloÊç oddanych g∏osów w sprawach poszczegól-
nych uchwa∏.

2. Protokó∏ jest podpisywany przez wszystkich
cz∏onków Komisji Porozumiewawczej obecnych na po-
siedzeniu.

§ 10. 1. Koszty dzia∏ania Komisji Porozumiewaw-
czej sà pokrywane ze sk∏adek wp∏acanych przez orga-
nizacje i dzielone po po∏owie mi´dzy plantatorów bu-
raków cukrowych i producentów cukru.

2. WysokoÊç i sposób pobierania sk∏adek ustala,
w drodze uchwa∏y, Komisja Porozumiewawcza.

3. W przypadku nieuiszczenia sk∏adki przez organi-
zacj´, na wniosek której wybrano cz∏onka Komisji Po-
rozumiewawczej, Komisja mo˝e wystàpiç do ministra
o odwo∏anie tego cz∏onka i powo∏anie na jego miejsce
cz∏onka innej organizacji. Przepisy § 2—4 stosuje si´
odpowiednio.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


