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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 24 maja 2000 r.

w sprawie okreÊlenia powiatów (gmin) nie uznanych za zagro˝one szczególnie wysokim bezrobociem struk-
turalnym, w których powiatowy urzàd pracy mo˝e dokonaç zwrotu cz´Êci lub ca∏oÊci kosztów dojazdu do pra-
cy i zakwaterowania osobom, które zosta∏y skierowane i podj´∏y zatrudnienie, sta˝ lub szkolenie poza miej-

scem sta∏ego zamieszkania.

Na podstawie art. 31 ust. 8 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, Nr 162, poz. 1112, 1118
i 1126, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 31, poz. 384) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W powiatach (gminach) nie uznanych za zagro-
˝one szczególnie wysokim bezrobociem struktural-
nym, obj´tych zakresem dzia∏ania powiatowego urz´-

du pracy, na których obszarze stopa bezrobocia wyno-
si co najmniej 6%, powiatowy urzàd pracy mo˝e doko-
nywaç zwrotu cz´Êci lub ca∏oÊci kosztów dojazdu do
pracy i zakwaterowania osobom zamieszka∏ym w tych
powiatach, które zosta∏y skierowane i podj´∏y zatrud-
nienie, sta˝ lub szkolenie poza miejscem sta∏ego za-
mieszkania.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie okre-
Êlenia wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie
uznanych za zagro˝one szczególnie wysokim bezrobo-
ciem strukturalnym, w których rejonowy urzàd pracy
mo˝e dokonaç zwrotu cz´Êci lub ca∏oÊci kosztów dojaz-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 maja 2000 r.

w sprawie okreÊlenia zasad dopuszczalnoÊci u˝ywania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podle-
g∏ych Ministrowi Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada
1995 r. o ochronie zdrowia przed nast´pstwami u˝ywa-
nia tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r.
Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770
oraz z 1999 r. Nr 96, poz. 1107) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. W pomieszczeniach zajmowanych przez ko-
mórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej
i jednostki organizacyjne podporzàdkowane Ministro-
wi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane
dopuszcza si´ palenie wyrobów tytoniowych tylko
w miejscach wyznaczonych przez dyrektorów (dowód-
ców, komendantów) tych komórek (jednostek).

2. Miejsca, w których palenie wyrobów tytonio-
wych jest dozwolone, wyznacza si´ w cz´Êci budynku
uniemo˝liwiajàcej oddzia∏ywanie dymu tytoniowego
na osoby niepalàce, w odr´bnych zamykanych po-
mieszczeniach, oraz oznacza si´ je w sposób widoczny.

3. Miejsca, o których mowa w ust. 2, nie mogà byç
wyznaczone w:

1) izbach ˝o∏nierskich,

2) salach wyk∏adowych i innych pomieszczeniach dy-
daktycznych,

3) Êwietlicach oraz obiektach sportowych.

4. Je˝eli w budynku nie mo˝na spe∏niç warunków
okreÊlonych w ust. 2, miejsca, w których palenie wyro-
bów tytoniowych jest dozwolone, mogà byç wyznaczo-
ne na zewnàtrz budynku.

§ 2. W wojskowych aresztach dyscyplinarnych
i izbach zatrzymaƒ palenie wyrobów tytoniowych przez
˝o∏nierzy odbywajàcych kar´ aresztu dyscyplinarnego
oraz ˝o∏nierzy zatrzymanych jest dopuszczalne w cza-
sie i miejscu ustalonym w porzàdku dnia.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz



Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu 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, z 1999 r.
Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 31,
poz. 384) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegó∏o-
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,
z 1998 r. Nr 166, poz. 1242 oraz z 1999 r. Nr 111,
poz. 1307) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 skreÊla si´ wyrazy „ , administracji rzàdowej”;

2) w § 3 w ust. 3 wyraz „rejonów” zast´puje si´ wyra-
zami „powiatów (gmin)”;

3) w § 7:
a) w ust. 3 po wyrazach „robót publicznych w” do-

daje si´ wyrazy „starostwach powiatowych i”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Organizowanie prac interwencyjnych i robót
publicznych w jednostkach organizacyjnych,
o których mowa w ust. 3, wymaga pozytyw-
nej opinii powiatowej rady zatrudnienia.”

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

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

z dnia 24 maja 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót pu-
blicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych.

du do pracy i zakwaterowania osobom, które zosta∏y
skierowane i podj´∏y zatrudnienie, sta˝ lub szkolenie
poza miejscem sta∏ego zamieszkania (Dz. U. Nr 25,
poz. 129).

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: L. Komo∏owski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 23 maja 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów apelacyjnych, sàdów okr´gowych 
i sàdów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci.

Na podstawie art. 15 § 2, art. 16 § 3 i 4 oraz art. 18
ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. — Prawo o ustroju sà-
dów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77,
poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r.
Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77,
poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604,
Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751–753, Nr 121, poz. 769,
Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98,
poz. 607, Nr 160, poz. 1064, Nr 162, poz. 1118 i 1125

oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75,
poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255) oraz 
art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo
prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, 
z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r.
Nr 90, poz. 999) zarzàdza si´, co nast´puje:


