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2) vy ust. 4b dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

,,00 okresu tego nie wlicza się okresu lub okresów 
jego zawieszenia.", 

3) ust. 4d otrzymuje brzmienie: 

,,4d. Gwarantowany zasiłek okresowy ulega zawie
szeniu na okres podjęcia zatrudnienia albo po
zarolniczej działalności w rozumieniu przepi
sów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro
bociu.", 

4) dodaje się ust. 4e i 4f w brzmieniu: 

,,4e. Przywrócenie gwarantowanego zasiłku okre
sowego następuje na wniosek osoby zaintere
sowanej złożony w terminie 14 dni od dnia 
ustania zatrudnienia, jeżeli w dalszym ciągu 

spełnione są warunki wymienione wart. 31 
ust. 4a. Gwarantowany zasiłek okresowy nie 
może być przywrócony, jeżeli po ustaniu za
trudnienia osobie uprawnionej będzie przy
sługiwał zasiłek dla bezrobotnych. 

4f. W przypadku zbiegu uprawnienia do gwaran
towanego zasiłku okresowego z uprawnienia
mi do zasiłku stałego, o którym mowa wart. 27 
ust. 1 ustawy, renty z tytułu niezdolności do 
pracy lub wcześniejszej emerytury, przysługu
je jedno z tych świadczeń -wyższe lub wybra
ne przez zainteresowanego." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 4 marca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim 
bezrobociem strukturalnym. 

Na podstawie art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 14 grud
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo
ciu (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, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 
i 1126) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 
czerwca 1996 r. w sprawie określenia wykazu gmin za-

grożonych szczególnie wysokim bezrobociem struktu
ralnym (Dz. U. Nr 71, poz. 338 oraz z 1999 r. Nr 9, 
poz. 76) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 6 po 
wyrazach "Czarna Dąbrówka" dodaje się wyraz "Czar-
ne,". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r. 

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

z dnia 15 lutego 1999 r. 

w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej. 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopa
da 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, 
poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, 
poz. 1118 i poz. 1126) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Osoby, za których pośrednictwem wojewoda 
wykonuje zadania w zakresie pomocy społecznej, po
winny posiadać następujące kwalifikacje: 

1) wyższe wykształcenie, w szczególności w zakre
sie: prawnym, ekonomicznym, organizacji i za
rządzania, polityki społecznej, pracy socjalnej, 
psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub so
cjologii, oraz specjalizację w zakresie organiza
cji pomocy społecznej lub trzyletni staż pracy 
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecz
nej albo 




