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 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 z dnia 24 maja 2000 r.

w sprawie określenia powiatów (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie
wysokim bezrobociem strukturalnym, w których powiatowy urząd pracy może
dokonać zwrotu części lub całości kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania

osobom, które zostały skierowane i podjęły zatrudnieniu, staż lub szkolenie poza
miejscem stałego zamieszkania .

Na podstawie art. 31 ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i prze-
ciwdziałaniu 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, 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, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000
r. Nr 12, poz. 136, Nr 31, poz. 384) zarządza się, co następuje:

§ 1. W powiatach (gminach) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bez-
robociem strukturalnym, objętych zakresem działania powiatowego urzędu pra-
cy, na których obszarze stopa bezrobocia wynosi co najmniej 6%, powiatowy
urząd pracy może dokonywać zwrotu części lub całości kosztów dojazdu do
pracy i zakwaterowania osobom zamieszkałym w tych powiatach, które zostały
skierowane i podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego
zamieszkania.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego
1997 r. w sprawie określenia wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie
uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w
których rejonowy urząd pracy może dokonać zwrotu części lub całości kosztów
dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które zostały skierowane i podjęły
zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. Nr
25, poz. 129).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. 2000 r.
Nr 44, poz. 513


