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5) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych 
i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony Sro
dowiska, Zasobów Naturalnych i Leś nictwa, udzie
loną w przypadku pot rzeby likwidacji zagrożeń 
ochranianej przyrody, nie uj ętych w planie och ro-
ny. -

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody 
sprawuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce 
położen i a rezerwatu. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

M inister Och rony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: J. Szyszko 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 28 grudnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa 
zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informa

cji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy. 

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 
14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 
153, Nr 41 , poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, 
Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 oraz 
z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, 
poz. 684 i Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 
i 1126) zarządza się , co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 16 czerw ca 1995 r. w sprawie szczegóło
wych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, porad
nictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobot
nych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb in
formacji zawodowej i pora dnictwa zawodowego oraz 
organizowania i finansowania klubów pracy (Dz. U. 
Nr 73, poz. 364) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) po ust. 1 dodaje si ę ust. 1 a w brzmieniu: 

,,1a. Zgłoszeni e, o któ rym mowa w ust. 1, nie mo
że zawierać wymaga ń dyskryminujących 
kandydatów ze wzg lędu na płeć, wiek, naro
dowość, wyznanie i inne okoliczności.", 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

,,5. Powiatowy u rząd pracy prowadzi rejestr pra
codawców z obszaru swojego działania, 
obejmuj ący w szczególności tych, któ rzy 
zgłosili wolne m iejsca zatrudnien ia lub miej
sca przygotowania zawodow ego."; 

2) w § 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzm ienie: 

,,3) pracodawców,"; 

3) § 7 otrzymuje brzmien ie: 

,,§ 7.1 . Centrum Metodyczne Informacji i Porad
nictwa Zawodowego Krajowego Urzędu 
Pracy stanowi zaplecze metodyczne dla 
urzędów pracy. 

2. Do zadań Centrum, o którym mowa 
w ust. 1, należy w szczególności: 

1) gromadzenie, opracowywanie i dosko
nalenie informacji zawodowych, 

2) gromadzenie, opracowywanie, dosko
nalenie i adaptacja metod i techni k po
radnictwa zawodowego, 

3) upowszechnianie informacji zawodo
wych, metod i technik poradnictwa za
wodowego, 

4) opracowywanie programów i materia
łów szkoleniowych oraz prowadze nie 
szkoleń d la doradców zawodowych i in
nych pracowników urzędów pracy w za
kresie informacji zawodowej i poradnic
twa zawodowego ."; 

4) § 8 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 8. 1. Powiatowy u rząd pracy współdziała przy 
organizow aniu szkoleń bezrobotnych i in
nych uprawnionych osób z pracodawcami, 
instytucjami szkoleniowymi i innymi part
nerami społecznymi. 

2. Powiatowy urząd pracy podejm uje nastę
p ujące działania w zakresie orga nizowania 
szkol eń bezrobotnych i innych uprawnio
nych osób: 

1) prognozuje zapotrzebowanie na kadry 
na powiatowym rynku pracy w celu do
stosowania kierunków szko le ń do po
trzeb pracodawców, 

2) określa potrzeby szkoleniowe bezrobot
nych i innych uprawnionych osób, 

3) ustala kryteria rekrutacji bezrobotnych 
i innych uprawnionych osób na szkole
nia, 
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4) dokonuje wyboru ofert szkoleniowych 
i organizatorów szkoleń, uwzględniając 
w szczególności : 

a) zgodność treści nauczania z wymaga
niami rynku pracy, 

b) kwalifikacje kadry dydaktycznej, 
c) metody i techniki nauczania oraz 

udział szkolenia praktycznego, 
d) konstrukcję programów szkoleń, 
e) warunki lokalowe i wyposażenie tech

niczno-dydaktyczne, 
f) sposób nadzorowania przebiegu szko

leń, 

g) przewidywaną efektywność szkoleń, 
h) koszty szkolenia, 

5) udostępnia bezrobotnym innym 
uprawnionym osobom informacje 
o możliwościach i warunkach szkoleń, 

6) dokonuje doboru kandydatów na szkole
nia. 

3. Powiatowy urząd pracy kontroluje przebieg 
szkoleń i prowadzi systematyczne badania 
efektywności szkoleń bezrobotnych i in
nych uprawnionych osób."; 

5) użyte w § 1, w § 2 w ust. 1,3 i 4, w § 3 w ust. 1-3, 
w § 4 w ust. 1, w § 5 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 2, w § 6 
w ust. 1 i w ust. 3, w § 9, w § 10 w ust. 4-6, w § 11 
oraz w § 12 w ust. 1 rozporządzen ia w różnych przy
padkach wyrazy "rejonowy urząd pracy" zastępuje 
się użytymi w odpowiednich przypadkach wyraza
mi "powiatowy urząd pracy" ; 

6) użyte w załączniku nr 2 do rozporządzenia w róż
nych przypadkach wyrazy "rejonowy urząd pracy" 
zastępuje się użytymi w odpowiednich przypad
kach wyrazami "powiatowy urząd pracy". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 styczn i a 1999 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komotowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 28 grudnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji ewidencji bezrobotnych 
oraz innych osób poszukujących pracy. 

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, 
poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, 
poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770, Nr 123, 
poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 66, poz 431, Nr 106, poz. 668, 
Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 
1118 i 1126) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegóło
wych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezro
botnych oraz innych osób poszukujących pracy (Dz. U. 
Nr 25, poz. 131) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w § 1, w § 2, w § 3 w ust. 1, 3-5 i 7, w § 4, 
w § 5 w ust. 3, w § 8 oraz w § 9 rozporządzenia, 
w różnych przypadkach, wyrazy "rejonowy urząd 
pracy" zastępuje się użytymi w odpowiednich 
przypadkach wyrazami "powiatowy urząd pracy"; 

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pkt 12 
"Oświadczenie bezrobotnego* , osoby uprawnio
nej do: zasiłku*, świadczenia przedemerytalne
go* ", skreśla się wyrazy "lub dokonał w niższej wy
sokości" ; 

3) użyte w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, 
w różnych przypadkach, wyrazy "rejonowy urząd 
pracy" zastępuje się użytymi w odpowiednich 
przypadkach wyrazami "powiatowy urząd pracy"; 

4) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmie
nie określone w załączniku do niniejszego rozpo
rządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komotowski 


