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nywanie czynnoÊci agenta ubezpieczeniowego
(Monitor Polski Nr 59, poz. 661).

tów egzaminu i trybu jego sk∏adania (Monitor
Polski Nr 60, poz. 674),
2) zarzàdzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada
1995 r. w sprawie okreÊlenia warunków zwalniania
niektórych osób wykonujàcych dzia∏alnoÊç agencyjnà od obowiàzku jej wykonywania przy pomocy
osób fizycznych posiadajàcych zezwolenie Paƒstwowego Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ na wyko-
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§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
30 marca 2001 r.

Minister Finansów: J. Bauc
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 12 marca 2001 r.
w sprawie okreÊlenia podstawowych warunków niezb´dnych do realizacji przez szko∏y artystyczne zadaƒ statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkó∏ zadaƒ dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuƒczych.
Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22,
poz. 291 i Nr 122, poz. 1323) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Szko∏y artystyczne dla realizacji zadaƒ statutowych powinny posiadaç odpowiednie pomieszczenia niezb´dne do realizacji funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuƒczych.
2. Obiekty szkolne powinny spe∏niaç warunki techniczne i lokalizacyjne, okreÊlone odr´bnymi przepisami, wymagane dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi.
3. Pomieszczenia do zaj´ç edukacyjnych, wychowawczych i opiekuƒczych powinny spe∏niaç normy
techniczne zapewniajàce bezpieczne odbywanie zaj´ç.
§ 2. 1. Szko∏y artystyczne powinny byç wyposa˝one w Êrodki dydaktyczne umo˝liwiajàce realizacj´ zadaƒ statutowych szko∏y zgodnie ze szkolnym zestawem programów nauczania.

2. Dyrektor szko∏y ustala w porozumieniu z organem prowadzàcym, po zasi´gni´ciu opinii organu
sprawujàcego nadzór pedagogiczny, wyposa˝enie
szko∏y w Êrodki dydaktyczne, o których mowa w ust. 1.
§ 3. Nauczycielowi przys∏uguje nieodp∏atnie wyposa˝enie w:
1) programy nauczania, podr´czniki i czasopisma metodyczne zwiàzane z przedmiotem nauczania, stanowiàce w∏asnoÊç szko∏y i zewidencjonowane
w bibliotece szkolnej,
2) zestaw niezb´dnych do wykonywania czynnoÊci
wchodzàcych w zakres obowiàzków nauczyciela
przyborów i materia∏ów, stosownie do specyfiki
danej szko∏y; szczegó∏owy wykaz przyborów i materia∏ów ustala dyrektor szko∏y.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
K. M. Ujazdowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ
z dnia 23 marca 2001 r.
w sprawie przeznaczenia Êrodków Funduszu Pracy na sfinansowanie rozpocz´tych inwestycji realizowanych
na potrzeby powiatowych urz´dów pracy.
Na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Z Funduszu Pracy przeznacza si´ w 2001 r.
kwot´ 45 000 000 z∏ na sfinansowanie wydatków na dokoƒczenie inwestycji realizowanych na potrzeby powiatowych urz´dów pracy, rozpocz´tych przed dniem
1 stycznia 2000 r.

2. Wykaz inwestycji, o których mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. 1. Z Funduszu Pracy mogà byç sfinansowane
faktycznie poniesione wydatki na realizacj´ inwestycji,
o których mowa w § 1, obejmujàce wydatki zwiàzane
z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu, robót
budowlanych, obs∏ugi i potrzeb budowy oraz monta˝u
urzàdzeƒ trwale umiejscowionych, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3.

