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1) wypłat świadczeń pieniężnych dla bezro
botnych i innych uprawnionych osób, jeże
li koszty ich wypłaty nie przekroczą 0,8% 
wypłacanych kwot, 

2) rozliczeń , sp łaty i egzekucj i pożyczek udzie
lonych z Funduszu Pracy, jeżeli koszty ich 
obsł ug i nie przekroczą 0,8% spłaca nych 

kwot. 

2. W uzasadnionych przypadkach dysponent 
główny może wyrazić zgodę na zlecen ie za
dań, o których mowa w ust. 1, bankom i in
nym instytucjom finansującym , w przypadku 

gdy koszty obsługi tych zadań przekraczają 

0,8% i nie są wyższe od 1% wypłacanych lub 
spłacanych kwot, oraz zgodę na zlecenie tych 
zadań instytucjom innym niż określone 

w ust. l ."; 

4) w § 6 w ust. 2 wyrazy" Dysponent pierwszego stop
nia" zastępuje się wyrazami "Dysponent g łówny". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszen ia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: T. Zieliński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 28 lutego 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Urzę
du Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy. 

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudni a 
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128) zarządza s ię, co nastę
puje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalne j z dnia 21 marca 1995 r. w spraw ie organizacji, 
szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego 
Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzę

dów pracy (Dz. U. Nr 38, poz. 187) wprowadza się na
stępuj e zmiany: 

1) w § 2 skreśla się ust. 2; 

2) w § 3 skreśla się ust. 2; 

3) w § 5 w pkt 2 skreśla się l it. g) i h); 

4) w § 7 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzm ieniu: 

,,2a) ustalan ia prawa do zasiłków, dodatków szko
len iowych, stypendiów, zasiłków przedeme
rytalnych, świadczeń przedemeryta lnych oraz 
innych świadcze ń przysługujących bezrobot
nym i innym uprawnionym osobom, a także 
ich wypłacanie,". 

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

Minister Pracy i Polityki Socjalnej : T. Zieliński 
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