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Załącznik do rozporządzen i a Rady Mini 
strów z dnia 26 kwietn ia 1995 r. (poz. 
251) 

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH CZASOWYMI OGRANICZENIAMI WYWOZU 

Pozycja Kod PCN Wyszczególnienie 

4413 44130000 O Drewno utwardzone, bloki, płyty, deski lub profile 
ex 44130000 O Elementy przyc ięte do rozmiarów palet lub ich wielokrotności z poz. 4415 20 10 O 

4415 4415 Skrzynie, pudła , klatki, bębny i podobne opakowania drewniane; drewniane bębny do 
kabli; palety, palety skrzyniowe i inne płyty załadunkowe z drewna: 

441520 - Palety, palety skrzyniowe i inne płyty załadunkowe : 

44152010 O - - Palety płaskie 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 4 maja 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. 

Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Mi 
nistrów z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie nadania statutu 
Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (Dz. U. Nr 140, 
poz. 784) wprowadza się następujące zmiany: 

Głównym Urzędem przy pomocy zastępców Głów
nego Inspektora i dyrektorów departamentów (ko
mórek równorzędnych) . ", 

2) w § 4 dodaje się pkt 8 w brzmieniu : 

,,8) Departament Specjalistycznego Nadzoru Budow
lanego Budownictwa Morskiego." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmien ie: nia. 

,,1. Główny Inspektor - Kierown ik Urzędu kieruje Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 20 kwietnia 1995 r. 

w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. 

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdział-a niu bezrobociu (Dz. U. 
z 1995 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Wprowadza się klasyfikację zawodów i specjal
ności, zwaną dalej " klasyfi kacją" , dla potrzeb rynku pracy. 

2. Zasadniczy układ strukturalny klasyfikacji stanowi 
załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Pełna klasyfikacja składająca się z niżej wymienio
nych części, oznaczonych jako tomy, zostanie wydana w for 
mie książkowej : 

1) tom I - Układ strukturalny - podział na grupy wielkie, 
duże, średnie i elementarne, 

2) tom II - Klasyfikacja właściwa - pełna klasyfikacja, 
układ strukturalny wraz z określeniem zawodów i spec
jalności w poszczególnych grupach elementarnych, 

3) tom 111 - Opisy grup zawodów - opisy grup zawodów 
i specjalnośc i na poziomach grup wielkich, dużych , 
średnich i elementarnych, 

4) tom IV - Indeks zawodów i specjalności - alfabetycz
ny wykaz zawodów i specjalności , 

5) tom V - Słownik zawodów i specjalności - opisy 
zawodów ujęte w klasyfikacji właściwej i indeksie zawo
dów i specjalności . 

§ 3. Klasyfikację stosują podmioty działające dla potrzeb 
rynku pracy. 

§ 4. Klasyfikacja stosowana jest w szczególności w za
kresie: 

1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, 

2) szkolenia osób poszukujących pracy oraz dokształcania 
pracowników, 

3) ujednolicenia nazewnictwa zawodów i specjalności 
występujących na rynku pracy, 

4) gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia, 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 

5) prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań 
dotyczących rynku pracy. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej : L. Miller 




