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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 28 lutego 1997 r.
w sprawie

ogło :sz enia

jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i

1. Na podstawie art. 9 ust awy z dnia 6 grudn ia
1996 r. o zmianie ustawy o zatrud nien iu i przeciwdziała n iu bezrobociu oraz o zm ian ie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 147, poz. 687) ogłasza s i ę w załącznik u do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia
14 grudn ia 1994 r. o zatrudn ien iu i przeciwdziałaniu
bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1) z uwzględnie 
niem zmian wprowadzonych:
1) u stawą z dnia 22 grud nia 1995 r. o zmianie ustawy

o zatrudnieniu i przeciwdzia łaniu bezrobociu oraz
o zmian ie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5,
poz. 34)
-

2)

uj ętych

w obwieszczen iu Min istra Pracy i Polityki Socjalnej z dn ia 6 marca 1996 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ust awy o zatrudnieniu i przeciwdzia ł aniu bezrobociu (Dz. U.
Nr 47, poz. 211),

ustawą

z dnia 14 czerwca 1996 r. o zm ianie ustawy
o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu
i przec i wdziałani u bezrobociu (Dz. U. Nr 100,

poz. 459J,
3)

ustawą

41

ustawą

z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i ad m inistracji pub ł icznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),

z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdzia ł aniu bezrobociu oraz
o zm ia nie niektórych ustaw (Dz . U. Nr 147,
poz. 687)

oraz zm ian wynikających z przep I sowogłoszonych
przed d niem wydan ia jednolitego tekst u.
2. Podany w załączniku do nin iejszego obwieszczenia jed nolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 68- 73 ust. 1 i 2 oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdz i ałaniu
bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1), które stanowią:

"Art. 68. W u stawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admin istracyjnego
wart. 210 po wyrazach ((ubezpieczeń społecznych)) skreśla się przecinek i dodaje
wyrazy «oraz Z zakresu zatrudn ienia i bezrobocia».
Art. 69 . W ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnian iu i rehabil itacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201,

przeci w dz i a ł a niu

bezrobociu.

Nr 80, poz. 350 i Nr 11 0, poz . 472, z 1992 r.
Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 11, poz. 50
i Nr 28, poz . 127) wart. 26 w ust. 1 w pkt 2
wyraz Hbezrobotnlll zastępu j e się wyrazam i ((poszukujący pracy».
Art. 70. W ustawie z dnia lO ma rca 1994 r. o zmianie ustaw y o zatrud nieniu i bezrobociu
oraz o zmianie u stawy o powszechnym
obow i ązk u Obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 43, poz. 165) skreśla się
art. 3.
Art. 71. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o zmianie ustawy o zatrudnien iu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o zaopatrzeniu em erytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 108, poz. 516) skreśla się
art. 3.
Art. 72 . 1. Bezrobotnemu, który z mocy art. 61
ust. 1 ustawy z dnia 16 paźd z iernika
199 1 r. o zatrudn ien iu i bezrobociu utra ci ł prawo do zasiłku, przyznane na podstawie art. 15 usl. 2 pkt 10 ustawy z dnia
29 grudnia 1989 r. o zatrudn ien iu (Dz. U.
Nr 75, poz. 446, z 1990 r. Nr 9, poz. 57
i Nr 56, poz . 323 oraz z 1991 r. Nr 7,
poz. 24 i Nr 46, poz. 201 l, przywraca się,
od dnia 1 stycznia 1995 r. , prawo do zas ił ku uzupełn i ającego przez okres do
9 m i es i ęcy, j eżeli od dnia utraty prawa
do zasiłku posiada stat us bezrobotnego.
2. Przywrócen ie prawa do zas ił ku na okres
uzupeł niający, o którym mowa w ust. 1,
następuje na wn iosek bezrobot nego.
Art. 73. 1.

szkoleniowe oraz inne
przyzna ne bezrobotnym
przed dniem wejścia w życie ustawy
wypłaca się nada ł wed łu g dotychczas
obow i ązujących przepisów, z zastrze ż e
niem ust. 2 i 4.
Zasiłki,

zasi ł ki

świadczenia

2. Skrócenie okresu pobierania zas i łku,
o którym mowa wart. 25 ust. 8, może
nastąpić jedynie, gdy przyczyny wym ienione wart. 27 ust. 1 pkt 1- 3 wystąpi 
ły po dniu wejścia w życie ustawy".
"Art. 74. 1. Po dniu wejścia w życie ustawy rady za trudn ienia działają w składzie powola-
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nym według dotychczasowych przepisów do końca kadencji, na którą zostały powołane, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku gdy na obszarze rejonu
rządowej administracji ogólnej działa
więcej niż jedna rejonowa rada zatrudnienia, powołuje się nową rejonową radę zatrudnienia na zasadach określo
nych w niniejszej ustawie.
3. Do czasu powołania rejonowych rad zatrudnienia, o których mowa w ust. 2,
działają rejonowe rady zatrudnienia
powołane na podstawie dotychczasowych przepisów.
Art. 75. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie dłu
żej jednak niż przez okres 6 miesięcy od
dnia jej wejścia w życie, obowiązują dotychczasowe akty wykonawcze, jeżeli nie
są sprzeczne z niniejszą ustawą.";
2) art. 4-6 i 8 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 1996 r. Nr 5, poz. 34), które stanowią:
"Art. 4. 1. Absolwenci zarejestrowani jako bezrobotni przed dniem wejścia w życie ustawy uprawnieni są do zasiłków, zasiłków
szkoleniowych i innych świadczeń na
dotychczasowych zasadach.
2. Bezrobotni, którzy przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy nabyli prawo
do zasiłku, o którym mowa wart. 24 ust.
5 ustawy wymienionej wart. 1, zachowują do niego prawo także w przypadku, gdy zamieszkują w rejonie administracyjnym (gminie) nie uznanym za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
3. Stypendia, o których mowa wart. 37a,
37b i 37d ustawy wymienionej wart. 1,
mogą być przyznane absolwentom, którzy zarejestrują się jako bezrobotni począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
4. Przepis art. 1 pkt 11 lit. f) ustawy stosuje
się do bezrobotnych skierowanych do
prac interwencyjnych lub robót publicznych począwszy od dnia jej wejścia
w życie.
Art. 5. Przepisy wykonawcze, wydane przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na
podstawie
upowazmenia
zawartego
wart. 49 ust. 2 ustawy wymienionej
wart. 1. zachowują moc do czasu wydania
przepisów na podstawie upoważnienia
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w brzmieniu określonym w niniejszej ustawie, nie dłużej niż 6 miesięcy.
Art. 6. 1. Okres zatrudnienia od 1 lipca do 31 grudnia 1994 r. w wymiarze niższym od poło 
wy wymiaru czasu pracy obowiązujące
go w danym zawodzie lub służbie zalicza
się do okresu, od którego zależy nabycie
prawa i długość okresu pobierania zasił 
ku, jeżeli w okresie tego zatrudnienia nie
był pobierany zasiłek.
2.

Zasiłek,

uzyskany na podstawie ust. 1,
przyznawany jest na wniosek bezrobotnego od dnia złożenia wniosku; zasiłek
przysługuje, jeżeli bezrobotny w dniu
rejestracji spełniał warunki do jego
otrzymania po zaliczeniu okresów za trudnienia, o których mowa w ust. 1."

"Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca
1996 r., z wyjątkiem przepisów:
1) art. 1 pkt 13 dotyczącego art. 27 ust.
1 pkt 3, który wchodzi w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następują 
cego po miesiącu ogłoszenia ustawy,
2) art. 2, który wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia
1995 r.";
3) art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie
ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 100,
poz. 459), który stanowi:
"Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia, z tym że art. 35 ust. 3 i 4
oraz art. 46 ust. 8 ustawy, o której mowa
wart. 1, w brzmieniu ustalonym niniejszą
ustawą wchodzą w życie z dniem 1 stycznia
1998 r.";
4) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujących funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi :
"Art. 84. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem art. 3, art. 7, art. 9,
art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34,
art. 37,art. 45--47,art. 50,art.66, art. 73
ust. 1,2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80
i art. 82, które wchodzą w życie z dniem
1 października 1996 r., oraz art. 41, który
wchodzi w życie z dniem wejścia w życie
ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca
1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej
z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym
(Dz. U. Nr 106, poz. 488).";
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5) art. 8 oraz art. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r.
o zmianie ustawy o zatrudn ieni u i przeciwdziałaniu
bezrobociu oraz o zm ianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 147, poz. 687), które stanowią:
"Art. 8. 1. Bezrobotnemu, który nabył prawo do zasiłku lub zasiłku szkoleniowego przed
dniem wejścia w życie nin iejszej ustawy,
zasiłki te wypłaca s i ę w wysokości i przez
okres wynikający z dotychczasowych
przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2. Bezrobotny, który nabył prawo do zasił
ku przed dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy, ma prawo do zasiłk u w wysokości okreś l onej w ni niejszej ustawie,
jeżeli jest to korzystniejsze. Usta len ie tego prawa następuje na wniosek bezrobotnego.
3. Bezrobotnemu nie posiadające m u prawa do zasiłku w dniu wejśc i a w życie niniejszej ustawy, dodatek szkoleniowy
przysługuje, jeżeli szkolenie rozpoczął
po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
4. Bezrobotny, który w dniu wej ścia w ży
cie nin iejszej ustawy pobiera zasiłek na
podstawie dotychczasowego przepisu
art. 25 ust. 6 ustawy wymien ionej
wart. 1, zachowuje prawo do jego pobierania na dotychczasowych zasadach
przez okres 6 m iesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy, chyba że zajdą okoliczności powod uj ące wcześniejszą utratę

prawa do
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zasiłk u .

5. Bezrobotny, który od dnia wejścia w ży
cie niniejszej ustawy uzyskuje wyna grodzenie lub dochód z tyt ułu zatrudnienia
lu b innej pracy za robkowej w wysokości
niższej od połowy n ajniższego wynag rodzenia, zachowuje status osoby bezrobotne; oraz prawo do zasiłku na dotychczasowych zasadach przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życ ie ni niejszej
ustawy.
6. Prawo do zasiłku przedemeryta lnego
i świadcze n ia przedemerytalnego przysług uj e osobom spełniającym warunki
do jego przyznania, jeże l i:
1) zarejestrowane zosta ły w rejonowym
u r zędz i e pracy po dniu wejścia w ży
cie ni niejszej ustawy,
2) w dniu wejśc i a w życie niniejszej
ustawy uprawnione były do zas iłku
do czasu uzyskania uprawnień emerytalnych.

7. Do okresu, od którego w m yśl ustawy
wymie nionej wa rt. " w brzmieniu
nadanym niniejszą u sta wą, zależy nabycie pra wa, wysokość i ok res pobierania zasiłku , zas ił ku przedemerytalnego
lub świadczenia przedemerytalnego,
zalicza się r ów ni eż okresy zatru dnienia, innej pracy zarobkowej i prowa dzenia pozarolniczej działalności, przypadaj ąc e przed dniem wejścia w życie
ni niejszej ustawy, jeżeli w tym okresie
podsta wę wymiaru składki na ubezpieczenie spo łe czne lub zaopatrzenie
emerytaln e i Fundu sz Pra cy stanowiła
kwota wy n osz ąca co najmniej połowę
najniższego wynagro dzeni a miesięcz
nie.
8.

bezrobocia , o której mowa
wart. 35 ustawy wymienionej wa rt. 1
niniejszej ustawy, wed ług stanu na
dzień 30 czerwca 1996 r. Prezes Główne
go Urzędu Statystycznego ogłosi w c ią
gu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia
niniejszej ustawy."

Stopę

"Art. 10. Ustawa wchodzi w

życie

mi esi ąca n astępującego

nia, z tym

pierwszego dnia
po dniu ogłosze

że :

1) art. 23 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 4, art. 25
ust. 11 i 12, art. 27 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz
art. 40 pkt 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą, wchodzą w życie pierwszego dnia siódmego miesiąca następują
cego po dniu ogłoszenia,

2) art. 25 ust. 1 pkt l , 2 i 3 lit. al ustawy,
o któ~ej mowa wa rt. 1, w brzmi eniu
nadanym niniejszą ustawą, wchodzi
w życie pierwszego dnia czwartego
miesiąca na stępująceg o po dniu og ło 
szenia,
3) art. 2 wchodzi w
nia,
4) art. 3 wchodzi w
ni a 1998 r.,

życie

życie

z dniem

ogłosze

z dniem 1 stycz-

5) art. 4 z wyłąc zen ie m pkt 8 lit. c), pkt 10
i pkt 14 lit. a) oraz art. 7 wc hodzą w ży
cie z dniem og ł osz e nia z mocą od dnia
14 września 1996 r.,
6) art. 6 wchodzi w
nia 1999 r."

życie

z dniem 1 stycz-
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