
w Angli i  i Wali i :
Home Office, C2 Division
Queen Anne’s Gate
London SW 1H 9AT

w Irlandii Pó∏nocnej:
Northern Ireland Courts Service
Windsor House, 9—15 Bedford Street
Belfast BT2 7 LT

w Szkocji :
Scottish Courts Administration
P.O. Box 37, 28 North Bridge
Edinburgh EH1 1RA

Rozszerzenie:

Dnia 5 stycznia 1984 r. Konwencja zosta∏a rozcià-
gni´ta przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
i Irlandii Pó∏nocnej na Wysp´ Man (wejÊcie w ˝ycie
1 kwietnia 1985 r.).

Zastrze˝enie:

„Zgodnie z drugim ust´pem artyku∏u 34 Zjednoczo-
ne Królestwo, dzia∏ajàc w odniesieniu do Wyspy Man:
i(i) zastrzega sobie prawo, przewidziane punktem 2

artyku∏u 26, do nieuznawania i niewykonywania

orzeczeƒ lub ugód odnoszàcych si´ do obowiàz-
ków alimentacyjnych mi´dzy krewnymi w linii
bocznej i mi´dzy powinowatymi, chyba ̋ e orzecze-
nie lub ugoda wymaga od d∏u˝nika alimentacyjne-
go zap∏acenia nale˝noÊci osobie, która jest dziec-
kiem nale˝àcym do rodziny; oraz

(ii) zastrzega sobie prawo, przewidziane punktem 3
artyku∏u 26, do nieuznawania i niewykonywania
orzeczeƒ lub ugód, jeÊli nie sà one przewidziane
dla czynnoÊci okresowego p∏acenia alimentów.

Wnioski o uznawanie i wykonywanie orzeczeƒ na
Wyspie Man, odnoszàcych si´ do obowiàzków alimen-
tacyjnych, majà byç kierowane pod adresem:

The Secretary of State
Home Office (C2 Division) 
Queen Anne’s Gate
London SW1 H 9AT

4. Informacje o paƒstwach, które w terminie póê-
niejszym stanà si´ stronami Konwencji, a tak˝e o zg∏o-
szonych przez te paƒstwa zastrze˝eniach i oÊwiadcze-
niach bàdê o wycofaniu zastrze˝eƒ i oÊwiadczeƒ, mo˝-
na uzyskaç w Departamencie Traktatowym Minister-
stwa Spraw Zagranicznych.

Minister Spraw Zagranicznych: B. Geremek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 stycznia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez urz´dy pracy kontroli 
oraz zasad wspó∏dzia∏ania z innymi organami.

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu 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, 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 
oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
30 czerwca 1995 r. w sprawie organizacji i trybu prze-
prowadzania przez urz´dy pracy kontroli oraz zasad
wspó∏dzia∏ania z innymi organami (Dz. U. Nr 81,
poz. 408) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 wyrazy „wojewódzkie urz´dy pracy oraz, na
ich zlecenie, rejonowe urz´dy pracy” zast´puje si´
wyrazami „powiatowe urz´dy pracy, zgodnie ze
standardami okreÊlanymi przez Prezesa Krajowe-
go Urz´du Pracy”;

2) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Legitymacje s∏u˝bowe oraz upowa˝nienia do
przeprowadzania kontroli dla pracowników
wykonujàcych kontrol´ wydaje starosta.”,

b) skreÊla si´ ust. 3;

3) w § 4 w ust. 2 wyrazy „wojewódzkiego lub rejono-
wego” zast´puje si´ wyrazem „powiatowego”;

4) w § 9 wyrazy „dyrektor wojewódzkiego urz´du pra-
cy” zast´puje si´ wyrazem „starosta”;

5) w § 10 wyrazy „wojewódzkie i rejonowe” zast´pu-
je si´ wyrazem „powiatowe”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


