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17) po art. 21 dodaje się art. 21 a w brzmieniu: 

"Art. 21 a. 1. Komitet wyborczy, który zarejestrował 

kandydatów na senatorów tylko w jed
nym okręgu wyborczym, sprawozdanie 
finansowe, o którym mowa w Ordynacji 
wyborczej do Sejmu, podaje do publicz
nej wiadomości w dzienniku o zasięgu 
regionalnym, obejmującym dany okręg 
wyborczy. 

2. Komitet wyborczy utworzony przez wy
borców, który zarejestrował kandydatów 
na senatorów tylko w jednym okręgu 
wyborczym, informację o przekazaniu na 
cel społecznie użyteczny nadwyżki pozy-

skanych funduszy na cele kampanii wy
borczej nad poniesionymi wydatkami, 
o której mowa w Ordynacji wyborczej do 
Sejmu, podaje do publicznej wiadomości 
w dzienniku o zasięgu regionalnym, obej
mującym dany okręg wyborczy." 

Art. 2. Marszałek Senatu ogłosi w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 10 
maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypos
politej Polskiej, z uwzględnieniem zmian wynikających 

z przepisów ogłoszonych przed dniem.wydania jednolitego 
tekstu. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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USTAWA 

z dnia 10 marca 1994 r. 

o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 1. W ustawie z dnia 16 października 1991 r. 
o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. Nr 106, poz. 457 oraz 
z 1992 r. Nr 21, poz. 84 i Nr 78, poz. 394) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) wart. 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) zakładzie pracy - oznacza to zakład pracy w rozu
mieniu Kodeksu pracy oraz osobę fizyczną zatrud
niającą pracowników w celach zarobkowych, a tak
że jednoosobowy podmiot gospodarczy w rozu
mieniu przepisów o działalności gospodarczej,"; 

2) wart. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Zadania określone w ustawie realizuje Minister 
Pracy i Polityki Socjalnej przy pomocy Urzędu Pracy 
oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy, 
które współdziałają z organami samorządu terytoria
lnego."; 

3) wart. 21: 

a) w ust. 2 wyrazy "ust. 3, 4 i 5" zastępuje się wyrazami 
"ust. 3, 4, 5 i 5a", 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

,,5a. Prawo do zasiłku do czasu otrzymania propozy
cji odpowiedniej pracy, wykonywania prac in
terwencyjnych lub robót publicznych przysłu
guje, na warunkach określonych w ustawie, 
bezrobotnemu, który ma na utrzymaniu co 
najmniej jedno dziecko, na które pobiera zasiłek 
rodzinny lub w wieku do 25 lat - jeżeli kształci 
się ono w systemie dziennym w szkole lub 
w szkole wyższej i nie ma własnego stałego 
dochodu przekraczającego w miesiącu połowy 
naj niższego wynagrodzenia, o ile: 

1) małżonek bezrobotnego jest również bez
robotny i utracili oni prawo do zasiłku 

z przyczyn innych niż określone wart. 22 
ust. 1, 

2) bezrobotny jest samotny i utracił prawo do 
zasiłku z przyczyn innych niż określone 

wart. 22 ust. 1.", 

c) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

,,10. Do bezrobotnych, o których mowa w ust. 5, nie 
stosuje się postanowień art. 12 ust. 2. Bezrobo
tni ci mają jednak obowiązek zgłaszania się na 
wezwanie właściwego rejonowego urzędu 
pracy, wystosowane w celu przedłożenia okre
ślonych w ustawie propozycji zatrudnienia."; 

4) wart. 24 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Okresy niepobierania zasiłku z przyczyny wymienio
nej wart. 22 ust. 1 pkt 12 wlicza się do okresów 
wymaganych do nabycia lub zachowania upraw
nień pracowniczych, z zastrzeżeniem przepisu 
ust. 2, oraz do okresów składkowych, w rozumieniu 
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowni
ków i ich rodzin, jednak łącznie z okresami pobiera
nia zasiłku, w wymiarze nie dłuższym od okresu, 
przez który bezrobotny pobierałby zasiłek, w przy
padku niewystąpienia okoliczności, o której mowa 
wart. 22 ust. 1 pkt 12."; 

5) po art. 49 dodaje się art. 49 1 w brzmieniu: 
"Art. 491

• Minister Współpracy Gospodarczej z Zagra
nicą w porozumieniu z Ministrem Pracy i Po
lityki Socjalnej określa, w drodze rozporzą
dzenia, zasady i kryteria rozdziału limitu za
trudnienia pracowników polskich, jeżeli zo-




