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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 29 grudnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót pu
blicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych. 

Na podstawie art. 22 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, z 1998 r. Nr 66, 
poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 
887, Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 60, 
poz. 636) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegóło
wych zasad organizowania prac interwencyjnych i ro
bót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finanso
wania rzeczowych kosztów organizacji robót publicz
nych (Dz. U. Nr 38, poz. 189, z 1997 r. Nr 25, poz. 134 
i z 1998 r. Nr 166, poz. 1242) wprowadza się następują
ce zmiany: 

1) w § 3: 

a) w ust. 3 skreśla się wyrazy "adresowany do dy
rektora właściwego wojewódzkiego urzędu pra
cy", 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Starosta powiadamia organizatora o rozpa
trzeniu wniosku oraz o podjętej decyzji."; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 4. Starosta po podjęciu decyzji o realizacji 
wniosku dokonuje szczegółowych uzgod
nień z organizatorem i zawiera z nim umo
wę, o której mowa w § 7."; 

3) w § 6 skreśla się ust. 2; 

4) w § 7: 

a) w ust. 1 wyrazy " Powiatowy urząd pracy" zastę
puje się wyrazem "Starosta", 

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy "wojewódzkich i"; 

5) w § 8 w ust. 1 wyrazy "Kierownik powiatowego 
urzędu pracy" zastępuje się wyrazem "Starosta". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej: L. Komofowski 

1308 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 31 grudnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Fundu
szu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywa

nia wypłat świadczeń. 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 grudnia 
1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie nie
wypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, 
z 1995 r. Nr 87, poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, z 1997 r. 
Nr 28, poz. 153 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668 i Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie trybu składania 
wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przeka
zywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania 
wypłat świadczeń (Dz. U. Nr 91, poz. 452, z 1996 r. 
Nr 107, poz. 508 i Nr 117, poz. 560, z 1997 r. Nr 17, 
poz. 94, Nr 134, poz. 891 i z 1999 r. Nr 40, poz. 407) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) w ust. 1 wyrazy "Ministra Pracy i Polityki Socjal
nej" zastępuje się wyrazami "marszałka woje
wództwa", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Pracodawca składa wniosek do marszałka 
województwa, właściwego ze względu na 
siedzibę pracodawcy"; 

2) § 3-5 otrzymują brzmienie: 

,,§ 3. Marszałek województwa w ciągu 14 dni od 
dnia otrzymania od pracodawcy wniosku 
i wykazu sporządza opinię w sprawie wystą
pienia przesłanek, o których mowa wart. 4 
ustawy, wypełnia przeznaczoną do tego celu 
część II wniosku oraz przekazuje Radzie Fun
duszu Gwarantowanych Świadczeń Pracow-


