
Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
6 wrzeÊnia 1999 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny
pracy przy magazynowaniu, nape∏nianiu i rozprowa-
dzaniu gazów p∏ynnych (Dz. U. Nr 75, poz. 846) w § 25
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Butle nape∏nione gazem p∏ynnym, przeznaczo-
ne do rozprowadzania, powinny byç wyposa˝o-

ne w nakr´tk´ zaÊlepiajàcà lub kapturek
ochronny na króçcu przy∏àczeniowym. Butle
o pojemnoÊci powy˝ej 5 kg gazu p∏ynnego po-
winny byç ponadto wyposa˝one w os∏on´ za-
woru lub ko∏pak ochronny.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 7 kwietnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy magazynowaniu, nape∏nianiu
i rozprowadzaniu gazów p∏ynnych.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 4 kwietnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie programów specjalnych przeciwdzia∏ania bezrobociu.

Na podstawie art. 36 ust. 2 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,
z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie programów
specjalnych przeciwdzia∏ania bezrobociu (Dz. U.
Nr 156, poz. 1023) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 wyrazy „Organy zatrudnienia” zast´puje si´
wyrazem „Starostowie”;

2) skreÊla si´ § 3;

3) w § 4:

a) skreÊla si´ ust. 1, 2 i 4—7,

b) w ust. 3 wyrazy „Wnioski o realizacj´ progra-
mów specjalnych” zast´puje si´ wyrazami „Pro-
gramy specjalne”,

c) ust. 8 i 9 otrzymujà brzmienie:

„8. Starostowie w terminie 14 dni od dnia przy-
j´cia programu specjalnego do realizacji

przesy∏ajà do Krajowego Urz´du Pracy jego
kopi´.

9. Krajowy Urzàd Pracy prowadzi rejestr pro-
gramów specjalnych.”;

4) w § 5 w ust. 1 wyrazy „kierownikiem powiatowego
urz´du pracy” zast´puje si´ wyrazem „starostà”;

5) w § 6 w ust. 4 skreÊla si´ wyrazy „lub d∏u˝ej”;

6) w § 7 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Programy specjalne finansowane sà w ra-
mach Êrodków Funduszu Pracy ustalonych
i przekazanych powiatom wed∏ug algorytmu
okreÊlonego w odr´bnych przepisach.

3. Kwota Êrodków Funduszu Pracy, przeznaczo-
nych na finansowanie w roku bud˝etowym
programów specjalnych, nie mo˝e przekro-
czyç 10% kwoty Êrodków ustalonych dla po-
wiatu wed∏ug algorytmu na realizacj´ zadaƒ,
okreÊlonych w art. 57 ust. 1 pkt 2—5, 7—8,
13, 26, 27, 29 i 30a ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bez-
robociu (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, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136).”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Starostowie przekazujà Prezesowi Krajo-
wego Urz´du Pracy w terminie do 15 dnia
nast´pnego miesiàca po zakoƒczeniu ka˝-
dego kwarta∏u informacje o przebiegu oraz
planowanych i faktycznych efektach reali-
zowanych programów specjalnych.

2. Prezes Krajowego Urz´du Pracy dokonuje
analizy realizowanych programów specjal-

nych oraz przekazuje starostom wynikajàce
z tych analiz wnioski i zalecenia.

3. Prezes Krajowego Urz´du Pracy mo˝e pole-
ciç starostom dokonanie zmian w sposobie
i zakresie realizacji programów specjal-
nych, a tak˝e wstrzymaç ich realizacj´, je˝e-
li planowane cele i efekty nie sà osiàgane.”

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: L. Komo∏owski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 6 kwietnia 2000 r.

w sprawie okreÊlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego i wzoru
oÊwiadczenia o dochodach rodziny osoby ubiegajàcej si´ o przyznanie Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego
oraz wzorów innych oÊwiadczeƒ niezb´dnych do ustalenia prawa do Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca
1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r.
Nr 45, poz. 200, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 90, poz. 1000) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wzór:

1) wniosku o ustalenie prawa do Êwiadczeƒ z fundu-
szu alimentacyjnego, który stanowi za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia,

2) oÊwiadczenia o dochodach rodziny osoby ubiega-
jàcej si´ o przyznanie Êwiadczeƒ z funduszu ali-
mentacyjnego, który stanowi za∏àcznik nr 2 do roz-
porzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: w z. E. Lewicka


