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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 22 kwietnia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu przekazywania Funduszowi Pracy przez Agencj´ W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa Êrodków na finansowanie Êwiadczeƒ przedemerytalnych dla by∏ych pracowników paƒstwowych

przedsi´biorstw gospodarki rolnej oraz trybu ich rozliczania.

Na podstawie art. 37o ust. 4 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89,
poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325,
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy tryb prze-
kazywania Funduszowi Pracy przez Agencj´ W∏asnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa, zwanà dalej „Agencjà”, Êrod-
ków na finansowanie Êwiadczeƒ przedemerytalnych
dla by∏ych pracowników paƒstwowych przedsi´-
biorstw gospodarki rolnej przyznanych na podstawie
art. 37k ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrud-
nieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu, zwanych dalej
„Êwiadczeniami przedemerytalnymi”, oraz tryb ich
rozliczania.

§ 2. 1. Dysponent Funduszu Pracy, o którym mowa
w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu, w terminie
do 15 dnia nast´pnego miesiàca po up∏ywie ka˝dego
kwarta∏u, wyst´puje do Prezesa Agencji z wnioskiem
o przekazanie Êrodków na wyp∏at´ w bie˝àcym kwarta-
le Êwiadczeƒ przedemerytalnych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) kwot´ Êrodków, którà Agencja przekazuje Fundu-
szowi Pracy, równà trzykrotnej wysokoÊci kwoty
Êwiadczeƒ przedemerytalnych wyp∏aconych
w ostatnim miesiàcu poprzedniego kwarta∏u,
zmniejszonej albo zwi´kszonej o kwot´ stanowià-
cà ró˝nic´ mi´dzy kwotà Êrodków przekazanà na
finansowanie Êwiadczeƒ przedemerytalnych
w poprzednim kwartale a kwotà faktycznie wyp∏a-
conych w tym kwartale Êwiadczeƒ przedemerytal-
nych,

2) rozliczenie obejmujàce faktycznie wyp∏aconà w po-
szczególnych miesiàcach poprzedniego kwarta∏u
iloÊç i kwot´ Êwiadczeƒ przedemerytalnych, doko-
nane na podstawie informacji przekazanych przez
powiatowe urz´dy pracy,

3) numer rachunku bankowego Funduszu Pracy, na
który majà byç przekazane Êrodki na wyp∏at´
Êwiadczeƒ przedemerytalnych.

3. Starostowie lub prezydenci miast na prawach
powiatu sprawujàcy zwierzchnictwo nad dzia∏alno-
Êcià powiatowych urz´dów pracy, do dnia 10 nast´p-
nego miesiàca po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u, przeka-
zujà dysponentowi Funduszu Pracy informacje o ilo-
Êci i kwocie Êwiadczeƒ przedemerytalnych wyp∏aco-
nych w poszczególnych miesiàcach poprzedniego
kwarta∏u.

4. Prezes Agencji w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania wniosku, o którym mowa w ust. 1, przekazuje
Funduszowi Pracy w drodze polecenia przelewu wnio-
skowanà kwot´ Êrodków na wyp∏at´ Êwiadczeƒ przed-
emerytalnych.

§ 3. 1. Starostowie lub prezydenci miast na pra-
wach powiatu sprawujàcy zwierzchnictwo nad dzia-
∏alnoÊcià powiatowych urz´dów pracy, w terminie
14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, prze-
ka˝à dysponentowi Funduszu Pracy informacje o ilo-
Êci i kwocie Êwiadczeƒ przedemerytalnych wyp∏aco-
nych w poszczególnych miesiàcach pierwszego kwar-
ta∏u 2002 r.

2. Dysponent Funduszu Pracy w terminie 10 dni od
dnia otrzymania z powiatowych urz´dów pracy infor-
macji, o których mowa w ust. 1, wystàpi do Prezesa
Agencji z wnioskiem o przekazanie, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku, kwoty Êrodków równej
kwocie faktycznie wyp∏aconych Êwiadczeƒ przedeme-
rytalnych w pierwszym kwartale 2002 r. oraz kwoty
równej trzykrotnej wysokoÊci kwoty faktycznie wyp∏a-
conych Êwiadczeƒ przedemerytalnych w marcu
2002 r.

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 3 kwietnia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania zezwolenia na podj´cie zaj´cia zarobkowego przez
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu oraz w∏aÊciwoÊci prze∏o˝onych w tych sprawach.

Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298

i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´puje:
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§ 1. Szef Biura Ochrony Rzàdu lub upowa˝niona
przez niego osoba, zwana dalej „prze∏o˝onym”, mo˝e
udzieliç funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rzàdu, zwa-
nemu dalej „funkcjonariuszem”, zezwolenia na podj´-
cie zaj´cia zarobkowego, je˝eli zaj´cie takie:

1) nie koliduje z wykonywaniem zadaƒ s∏u˝bowych,
okreÊlonych w ustawie z dnia 16 marca 2001 r.
o Biurze Ochrony Rzàdu, przez funkcjonariusza,

2) nie pozostaje w sprzecznoÊci z interesem s∏u˝by i jej
zadaniami,

3) nie narusza presti˝u s∏u˝by,

4) nie podwa˝y zaufania do bezstronnoÊci funkcjona-
riusza.

§ 2. Funkcjonariusz ubiegajàcy si´ o zezwolenie na
podj´cie zaj´cia zarobkowego, zwanego dalej „zezwo-
leniem”, sk∏ada prze∏o˝onemu pisemny wniosek, któ-
ry okreÊla:

1) nazw´ i adres podmiotu, u którego zamierza podjàç
zaj´cie zarobkowe,

2) charakter zaj´cia zarobkowego i przewidywany za-
kres obowiàzków,

3) czas i miejsce wykonywania zaj´cia zarobkowego,

4) przewidywany okres  trwania zaj´cia zarobkowego.

§ 3. 1. Prze∏o˝ony, w terminie 30 dni od dnia z∏o˝e-
nia wniosku, po zasi´gni´ciu opinii szefa oddzia∏u,
w którym funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´, zawiadamia na
piÊmie funkcjonariusza o udzieleniu zezwolenia, a je˝e-
li warunki, o których mowa w § 1 i 2, nie zostanà spe∏-
nione — o odmowie udzielenia zezwolenia.

2. W zawiadomieniu o udzieleniu zezwolenia na
podj´cie zaj´cia zarobkowego okreÊla si´:

1) podmiot, u którego funkcjonariusz zamierza podjàç
zaj´cie zarobkowe,

2) charakter zaj´cia zarobkowego,

3) czas i miejsce wykonywania zaj´cia zarobkowego.

3. Zawiadomienie o odmowie wydania zezwolenia
nie wymaga uzasadnienia.

4. Zezwolenie na podj´cie zaj´cia zarobkowego lub
odmow´ udzielenia zezwolenia umieszcza si´ w aktach
osobowych funkcjonariusza.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik



Szanowni Paƒstwo
WYDZIA¸ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
uprzejmie informuje o mo˝liwoÊci zaprenumerowania na 2002 rok

nast´pujàcych wydawnictw:

DZIENNIK  USTAW  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 880,00 z∏

Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI”
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 200,00 z∏

Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI B”
zawiera og∏oszenia sprawozdaƒ finansowych spó∏ek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 2250,00 z∏

DZIENNIK  URZ¢DOWY MINISTRA  ZDROWIA
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 20,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA FINANSÓW
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 88,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 19,00 z∏

BIULETYN  ZAMÓWIE¡  PUBLICZNYCH — og∏oszenia o przetargach i wynikach post´powaƒ
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 1000,00 z∏

PRZEGLÑD LEGISLACYJNY — zawiera dokumenty i informacje o dzia∏alnoÊci Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady
Ministrów oraz artyku∏y i studia dotyczàce problemów legislacji, êróde∏ prawa, procedur i technik legislacyjnych

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 160,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ÂRODOWISKA  I  G¸ÓWNEGO  INSPEKTORA  OCHRONY  ÂRODOWISKA
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 48,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SKARBU  PA¡STWA
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 23,00 z∏

Instytucje, urz´dy i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratà lub zakupem pojedynczych egzemplarzy proszone sà
o sk∏adanie zamówieƒ:
listownie pod adresem Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

lub faksem pod numerem (0-22) 694-62-06, 694-64-77
Przy zakupie pojedynczych egzemplarzy prosimy o okreÊlenie formy p∏atnoÊci: przelew lub za zaliczeniem pocztowym

— 3400 —

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.gpkprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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