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1 2 3 4 

9401 9401 Meble do siedzenia (inne niż z pozycji 9402), nawet przekształcalne 
w miejsca do spania, oraz ich części: 

9401 90 - Części: 

- - Pozostałe: 

9401 90 80 O - - - Pozostałe 

ex 9401 90 80 O Mechanizmy regulacji siedzeń 2 580 154 

9404 9404 Stelaże pod materace; artykuły pościelowe lub podobne (np. ma-
terace, kołdry, pierzyny, poduchy, poduszki i jaśki) wyposażone 
w sprężyny lub wypychane albo też zawierające jakieś materiały, 
bądź wykonane z gąbki gumowej lub z tworzywa sztucznego nawet 
pokryte: 

- Materace: 

9404 21 - - Z gąbki gumowej lub z tworzywa sztucznego, pokryte lub 
nie: 

9404 21 90 O - - - Z gąbki z tworzywa sztucznego 

ex 9404 21 90 O Wyściółki siedzeń 193 512 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 listopada 1995 r. 

w sprawie odstąpienia od publicznego trybu wniesienia przedsiębiorstwa państwowego "Fabryka 
Samochodów Osobowych" w Warszawie do spółki. 

Na podstawie art. 23 ust. 2 w związku z art. 41 ustawy 
z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, 
poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 
i Nr 133, poz. 685) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od pub
licznego trybu przy wniesieniu przedsiębiorstwa 

państwowego "Fabryka Samochodów Osobowych" w 
Warszawie do spółki . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 
dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 15 listopada 1995 r. 

w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu. 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grud
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo
ciu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. 1. Organy zatrudnienia inicjują oraz podejmu
ją działania w celu promocji zatrudnienia osób zakwa
lifikowanych do grup ryzyka, o których mowa w ust. 2, 

zwane dalej "programami specjalnymi". 

2. Programem specjalnym mogą być objęci bezro
botni oraz pracownicy będący w okresie wypowiedzenia 
stosunku pracy (stosunku służbowego) z przyczyn doty
czących zakładu pracy, którzy są szczególnie zagrożeni 
długotrwałym bezrobociem oraz jego skutkami, zwani 
dalej "grupami ryzyka", a w szczególności osoby: 



Dziennik Ustaw Nr 134 - 2946 Poz. 661 

1) pozostające bez pracy ponad 12 miesięcy, 

2) samotnie wychowujące dzieci lub których współ
małżonek jest również bezrobotnym, 

3) bez zawodu lub o niskich kwalifikacjach zawodo
wych, 

4) pozostające bez pracy w wyniku likwidacji pań
stwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. 

5) będące absolwentami, 

6) zwolnione z zakładów karnych, 

3. Organy, organizacje i instytucje, o których mo
wa w § 1 ust. 3, mogą występować do wnioskodaw
ców z propozycjami dotyczącymi programu specjalne
go. 

§ 3. 1. Wniosek o wyrażenie zgody na realizację 
programu specjalnego przedkładany jest: 

1) dyrektorowi właściwego wojewódzkiego urzędu 
pracy - w przypadku programów lokalnych, 

2) Prezesowi Krajowego Urzędu Pracy - w przypad
ku programów wojewódzkich i regionalnych . 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
7) zwolnione po odbyciu zasadniczej lub zastępczej wierać: 

służby wojskowej albo zwolnione z zawodowej 
służby wojskowej w wyniku restrukturyzacji Sił 1) nazwę programu, 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Programy specjalne mogą być realizowane przy 
współudziale: 

1) organów administracji rządowej. 

2) organów samorządu terytorialnego, 

3) organizacji związków zawodowych, 

4) organizacji pracodawców, 

5) organizacji bezrobotnych, 

6) innych instytucji i organizacji statutowo zajmują
cych się problematyką zatrudnienia i przeciwdzia
łania bezrobociu. 

§ 2. 1. Programy specjalne mogą być organizo
wane jako: 

1) programy lokalne - na obszarze gminy lub kilku 
gmin, objętych zakresem działania właściwego re
jonowego urzędu pracy, 

2) programy wojewódzkie - na obszarze całości lub 
części województwa objętego zakresem działania 
wojewódzkiego urzędu pracy, 

3) programy regionalne - na obszarze kilku woje
wództw lub ich części, objętych zakresem działa
nia właściwych wojewódzkich urzędów pracy. 

2. Z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację 
programu specjalnego mogą występować: 

1) kierownik właściwego rejonowego urzędu pracy 
- w przypadku programu lokalnego, 

2) dyrektor właściwego wojewódzkiego urzędu pra
cy - w przypadku programu wojewódzkiego, 

3) dyrektorzy właściwych wojewódzkich urzędów 

pracy - w przypadku programu regionalnego, 

zwani dalej "wnioskodawcami". 

2) charakterystykę uczestników, liczbę kryteria ich 
doboru, 

3) określenie obszaru, na którym program będzie re
alizowany, 

4) uzasadnienie potrzeby realizacji programu, 

5) opis przedsięwzięć i przewidywane efekty, 

6) wykaz realizatorów oraz zakres i warunki ich 
uczestnictwa w programie, 

7) terminy realizacji programu, jego etapów i osiąga

nia zamierzonych efektów, 

8) źródła finansowania programu, w tym szczegóło
wą kalkulację wydatków przewidzianych do finan
sowania z Funduszu Pracy, 

9) terminy przedkładania okresowych informacji 
o przebiegu realizacji programu oraz sprawozda
nia zawierającego także rozliczenie zamierzonych 
i faktycznych efektów, i poniesionych kosztów, 

10) opinie właściwych rejonowych i wojewódzkich 
rad zatrudnienia. 

3. Wyodrębnienia grupy ryzyka objętej progra
mem specjalnym dokonuje wnioskodawca tego pro
gramu na podstawie: 

1) okresowych analiz poziomu i struktury bezrobocia 
na lokalnych rynkach pracy, 

2) wyników przeprowadzonych badań analiz na 
rynku pracy, 

3) analiz i informacji ośrodków pomocy społecznej 
oraz innych organizacji i instytucji, dotyczących 
sytuacji materialnej bezrobotnych i ich rodzin, 

4) lokalnych i wojewódzkich programów rozwoju 
społeczno-gospodarczego. 
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§ 4. 1. Prezes Krajowego Urzędu Pracy lub odpow ied
nio dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy powiadam i ają 
wnioskodawcę na piśmie w ciągu 30 dni od dnia otrzy
mania wniosku, o którym mowa w § 3 ust . 1, o: 

1) wyrażeniu zgody na rea li zację programu specjal
nego, 

2) niewyrażeniu zgody na reali zację programu spe
cjalnego, podając uzasadnienie. 

2. Prezes Krajowego U rzęd u Pracy, wyraża j ąc zgo
dę na realizację program u reg ionalnego, wyznacza 
jednocześnie dyrektora wojewódzki ego u rzędu pracy 
koordynującego rea l i zację tego program u. 

3. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, kt óry 
wyraził zgodę na rea li za cję program u loka lnego, prze
syła do Krajowego Urzęd u Pracy kop ię pisma zawia
damiającego wnioskodawcę tego programu o wyraże

niu zgody wraz z kopią w niosku o jego r _zacj ę . 

4. Krajowy Urząd Pracy prow adzi rejeJr"lokal nych, 
wojewódzkich i regionalnych programów specja lnych, 
na które wyrażona została zgoda . 

§ 5. 1. W ramach programu specjalnego mogą być 
podejmowane, realizowa ne i f inansowane lub dofi 
nansowane z Funduszu Pracy następujące przedsię 
wzięcia: 

1) inspirowanie zatrudn ienia osób objętych progra
mem specjalnym poprzez: 

a) refundowanie pracodawcy przez okres do 12 
miesięcy za zatrudnione osoby, na zasadach 
i w wysokości określonych w uprzed nio zawar
tej umowie, składek na ubezpieczenie społecz
ne ustalonych od podstawy wymiaru, nie wyż
szej jednak niż przeciętne wynagrodzenie, 
o którym mowa wart. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy 
z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i prze
ciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, 
poz. 1), zwane dalej "przeciętnym wynagro
dzeniem" , 

b) przyznanie pracodawcy jednorazowej kwoty 
w wysokości okreś l onej w uprzednio zawartej 
umowie, nie wyższej jednak ni ż 4-krotna wy
sokość przeciętnego w yn agrodzenia, po okre
sie zatrudnienia skierowa nej osoby nie posia
dającej zawodu, t rwającego co najmniej 9 
miesięcy, 

c) zrefundowanie pracodawcy n iezbęd nych kosz
tów szkolenia, na zasadach i w wysokości okre
ś lonych w uprzednio zawa rtej umowie, w kwo
cie nie przekraczającej jednak 2-krotnego prze
ciętnego wynagrodzenia, pod waru nkiem za
trudnienia skierowanej osoby bez zawodu przez 
okres co najmniej 9 miesięcy lub dalszego za
trudniania przez okres co najmniej 12 miesięcy 
po rozwiązaniu stosunku pracy pracownika 
szkolonego w okresie wypowiedzen ia, na in-

nym stanowisku zgodnym z kieru nkiem p r~e
prow adzonego szko lenia , 

d) udzielen ie pożyczk i na utwo rzenie przez praco
dawcę dla skierowanej osoby dodatkowego 
miejsca pracy; oprocentow anie tej pożyczk i 
może być o połowę niższe od obow i ązującego 
przy udzielaniu pożyczek na utworzenie dodat
kowych miejsc pracy d la bezrobotnych nie ob
jętych programem specjal nym, pod wa run
kiem zat rudniania skierow anej osoby co naj
mniej przez 24 m i esiące , 

2) w spieran ie działa l n ości gospodarczej podejmo
w anej przez osoby objęte programem specjalnym 
poprzez: 

a) szkolenie i dora dztwo dla osób za mierzających 
podjąć taką dz i ała l ność , na zasadach przewi
dzianych dla szkoleń bezrobotnych , 

b) p rzyzn ani e osobie podejmującej dz iała lność 
g ospodarczą , jeżeli dz iała l n ość t a po djęta zo
stała bez uzyskan ia pożycz k i z Funduszu Pra
cy, kwoty sta now i ącej i loczyn zasiłku wypła 
conego tej osobie za ostatn i miesiąc i liczby 
miesięcy, jaka po zostałaby do wyczerpania 
okresu pobierania zasiłku w przypadku nie
podjęcia działalności gospodarczej, nie wyż
szej jednak od 3-krotnej wysokości zasiłku 
wypłaconego za ostatni miesiąc; kwotę po
wyższą wypłaca się po dniu rozpoczęcia dzia
łal n ości gospodarczej , 

3) wspieranie: 

a) instytucji wspomagających rozwój przedsię

biorczości , w których prowadzić będą działal
ność gospodarczą osoby zakwalifikowane do 
grup ryzyka, 

b) oś rodków doradztwa i innych instytucji, przy
czyniających się do aktywizacji bezrobotnych 
z grup ryzyka. 

2. Wobec osób objętych programem specjalnym 
mogą być stosowane inne niż określone w ust. 1 dzia
łania i przedsięwzięcia w zakresie i na zasadach prze
widzianych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdzia
łaniu bezrobociu . 

§ 6. 1. Programy specjalne finansowane są ze 
środ ków Funduszu Pracy, a także mogą być finan
sowane ze ś rod ków przeznaczonych na ich realizację 
przez organy, organ izacje i instytucje współdziałające. 

2. Kwota środ ków Funduszu Pracy, przeznaczo
nych na f inansowanie w roku kalendarzowym progra
mów specjalnych, nie może przekroczyć 10% środków 
przewidzianych w planie fina nsowym Fu nduszu Pracy 
na finansowanie zadań określonych wart. 57 ust. 1 pkt 
2-5 i 7 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia łan iu bez
robociu. 
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3. Przeznaczenie środków Funduszu Pracy na reali 
zację, w ramach programów specjalnych, przedsię
wzięć, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, następuje za 
zgodą Prezesa Krajowego Urzędu Pracy, po zasięgnię
ciu opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia. 

§ 7. 1. Kierownik rejonowego urzędu pracy na ob
szarze objętym zakresem jego działania, na którym re
alizowane są programy specjalne, przekazuje dyrekto
rowi wojewódzkiego urzędu pracy, w terminach wska
zanych we wniosku , okresowe informacje o przebiegu 
realizacji programu, zawierające także rozliczenie za
mierzonych i uzyskanych faktycznych efektów oraz po
niesionych kosztów. 

2. Informacje, sprawozdanie i rozliczenie, o których 
mowa w ust. 1, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, 
wraz z własną oceną i wnioskami, przekazuje Prezeso
wi Krajowego Urzędu Pracy. 

3. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy w przy
padku programów lokalnych oraz Prezes Krajowego 
Urzędu Pracy w przypadku programów lokalnych, 
wojewódzkich i regionalnych mogą polecić dokona
nie zmian w sposobie i zakresie realizacji programu, 
a także wstrzymanie lub zaniechanie dalszej jego re
alizacji, jeżeli założone cele i efekty nie są osiągane. 

4. Prezes Krajowego Urzędu Pracy dokonuje pół

rocznych analiz realizowanych programów specjal
nych i ich efektów oraz przekazuje dyrektorom woje
wódzkich urzędów pracy wynikające z tych analiz 
wnioski i zalecenia. 

§ 8. Rozporządzen i e wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Miller 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę : 

w WARSZAWIE: 

- VJ punkcie sprzedaży Wydzialu Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów. al. Jana Chrystiana Szucha 2/4. tel. 29-61 -73. 
- w punktach sp rzedaży: ul. Grójecka 67/69 ( Księgarnia Ekonomiczna), ul. Karolkowa 28 (JARD-PRESS S.A.), ul. Krakowiaków 66n8 ("Kolporter" ); al. Solida rności 83/89 (Księ -

garnia Bankowa), al. Solidarności 119 (Wydawnictwo " Bellona", Księgarnia im . Żeromskiego), al. Solidarnośc i 127 ( K sięgarnia Sądowa), ul. Świętokrzyska 12 (HINEX), ul. 
Zamenhofa l (Dom Wydawniczy ABC ), ul. Żurawia lA (Księgarnia Wyd awnictw Prawniczych i Ekonomicznych), ul. Woziwody 34 (G.L.M. Przedsiębio rstwo Handlowo-Uslu
gowe) - egzemplarze bieżące; 

poza WARSZAWĄ w punktach sprzedaży : 

- BIAŁA PODLASKA: ul. Brzeska 4 l (Urząd Wojewódzki); BIAŁYSTOK : ul. Mickiewicza 5 (sąd - księgarnia "Inte resik "), ul. Świętojańska 13, p. 501 (Wydawnictwo BETA); BIEL
SKO-BIAŁA : ul. Cieszyńska 8 (Księgarn ia Prawniczo-Ekonomiczna " A libi"); BYDGOSZCZ: ul. Wały J agiellońskie 4 (sąd - Księgarnia Sądowa ); CHEŁM LUBELSKI 1: ul. Szy
manowskiego 7/14 (Biu ro Rachunkowe); CIECHANÓW: ul. 17 Styczn ia 7 (Zakład Admin istracyjno-Gospodarczy U rzędu Wojewódzk iego); CIESZYN: u l. Bobrecka l (Spólka 
Cywilna ..Info lex"); CZĘSTOCHOWA: ul. Dąbrowskieg o 23/25 (sąd) ; ELBLĄG : ul. Trybuna lska 25 (sąd); GDAŃSK: ul. Na Stoku 49 B (U rząd Skarbowy - księgarnia 
,.Interes ik "). ul. Nowe Ogrody 30 (bud. Sądu Wojewódzkiego - księga rnia ..Interesik", Sąd Rejonowy); GDYNIA: pl. Konstytucji 5 (sąd), Skwer Kościuszki 13 (Ks ięgarn ia 

Prawnicza ABC); GLIWICE: ul. Powstańców Warszawy 23 (sąd) ; GORZÓW WłELKOPOLSKI: ul. J agiellończyka 8 ( Urząd Wojewódzki - biblioteka zak ładowa); KALISZ: al. 
Wol ności 13 (sąd ); KATOWłCE: ul. Andrzeja 16/18 (sąd); KIELCE: ul. Jana Pawła 11 9 (sąd ) , ul. Seminaryjska 12 A (bud. Sądu Wojewódzkiego - księgarnia " Interesik"); KONIN: 
ul. G. Bacewicz 1/ 16 (Z.H. i U.T. Księga rn ia Prawnicza " Kodeks"); KOSZALIN: ul. Chopina l (sklep "Fiskus" - Biuro Rachunkowo-Podatkov/e); KRAKÓW: ul. Basztowa 22 
(bud. Sąd u Wojewódzkiego - księgarnia " Interesik " ). ul. Krowoderskich Zuchów 2 i ul. Wadowieka 12 (bud. Urzędu Skarbowego - księgarn ia " Interesik"), ul. Łokietka 20 
(księga rni a "Interesik "). ul. Przy Rondzie 7 (bud. Sądu Wojewódzkiego - ks ięgarnia ..Interesik "); KROSNO: ul. Bieszczadzka l (U rząd Wojewódzki); LUBLIN: ul. Krakow "kie 
Przedmieście 43 (bud. Sądu Wojewódzkiego - księgarnia " Lex "). ul. Krakowskie Przedmieśc i e 78 (Księga rn ia Prawnicza); ŁÓDŹ: ul. Dowborczyków 9/ 1 l (bud. Urzędu Skar
bowego - księgarn ia " Interesik"), ul. Przędza l n iana 5n/9 (BU R-PRESS), pl. Dąbrowskiego 5 (bud. Sądu Wojewódzkiego - księgarnia " Interesik"). ul. Zamenhofa 2 (bud. 
ZUS - ks ięga rn ia " Interesik"), ul. 6 Sierpn ia 84/86 (bud. Urzędu Skarbowego - księgarnia " Interesik") ; OPOLE: pl. Wolnośc i 7/8 (Księgarn ia Prawnicza " Kodeks " ). ul. Pia
stowska 14 (U rząd WojeWÓdzki); OSTRÓW WIELKOPOLSKI: ~I. Sądowa 2 (sąd); PlOCK: ul. Kościuszki 6 (Wojewódzka Biblioteka Publiczn a); POZNAŃ: ul. MłYliska l A (sąd ). 
ul. Galileusza 2 (punkt i nformacyjno-kolportażowy); PRUSZKÓW: ul. Wojska Polskiego 52, paw. 3 (DRUKAN); PRZEMYŚL: pl. Domin ika ński 3 (Zak ład Obsług i U rzędu Wo
jewódzkiego); RADOM: ul. Żeromsk iego 53 (Zakład Obsługi Urzędu Wojewódzkiego); RZESZÓW: ul. Śren iawitów 3 (sąd) ; SIERADZ: pl. Wojewódzki 3 (U rząd Wojewódzki); 
SŁUPSK: ul. Norwida la/50 (Agencja STA-HA); SUWAŁKI : ul. Noniewicza 7 ( Urząd Wojewódzki); SZCZECIN: ul. Końsk i Kierat 16/2 C, Starówka"), ul. Odrowąża 2 (księga r

nia " Kontrakt "). ul. Małkowsk i ego 7/2 I.. Bucha lter"); ŚWIDNICA: pl. Grunwaldzki 14 (sąd ), ul. Długa 1 (księgarn ia " Eureka") ; TARNOBRZEG: u l. Mickiew icza 7 (Zaklad Ob
sługi U rzędu Wojewódzkiego); TARNÓW: ul. Dąbrowskiego 29 (sąd); TORUŃ: ul. Fosa Staromiejska 12/14 (bud. Sądu Rejonowego - Księg arnia Sądowa); WŁOCŁAWEK: 
ul. 3 Maja 17 (Za kład Obslugi Urzęd u Woj ew ódzkiego); WROCŁAW: ul. Krupnicza 6/8 I..Paragraf" ), pl. Powstańców Warszawy l (PHU "Andrew-Tag "); ZIELONA GÓRA: pl. 
Słowiański l (sąd ). 

Egzem plarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafi i 
GospOdarstwa Pomocniczego Urzędu Rady M inistrów, ul. Powsi ńska 69n l , 02-903 Warszawa P- l . 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać na leży na piśm ie do Wydzi ału Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego 
U rzęd u Rady Ministrów, u l. Powsińska 69n l , 02-903 W arszawa, P-l , do 15 dni po otrzyma niu następnego kolejnego numeru. 

o IfJszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu pros imy niezwłocznie informować n a piśm i e Wydział Wydaw n ictw i Po l igrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Min istrów . 
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