
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 18 marca 1997 r. 

TREŚĆ: 
Poz. : 

OBWIESZCZENIE 

128 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 

ROZPORZĄDZENIA: 

129 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie określenia wykazu re
jonów administracyjnych (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezro
bociem strukturalnym, w których rejonowy u rząd pracy może dokonać zwrotu części lub 
całości kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które zostały skierowane 

970 

i podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania 999 

130 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie określenia wykazu re
jonów administ racyj nych (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezro
bociem strukturalnym, w których mogą być refundowane rzeczowe koszty organizacji ro-
bót publ icznych 1000 

131 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych za
sad prowadzenia rejest racji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących 
pracy 1002 

132 - Ministra Pracy i POlityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro
bociu 

133 - Min istra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy 
procentowej oraz warunków spłaty 

134 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych 
oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicz-

1011 

101a 

nych 1018 

135 - Ministra Pracy i Po lityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu 
współpracy organów zatrudnienia z banka mi i instytucjami finansującymi 1019 

136 - Min istra Pracy i Polityki Socjalnej z d nia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie organ izacj i, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Urzędu Pracy 
oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy 1020 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 28 lutego 1997 r. 

w sprawie ogło:szenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia ła niu bezrobociu. 

1. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 
1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia
ła n iu bezrobociu oraz o zmian ie niektórych ustaw 
(Dz. U. Nr 147, poz. 687) ogłasza s ię w załączniku do ni
niejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 
14 grudnia 1994 r. o zatrudn ien iu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1) z uwzględnie

niem zmian wprowadzonych: 

1) ustawą z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy 
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz 
o zmian ie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, 
poz. 34) 

- ujętych w obwieszczen iu Ministra Pracy i Polity
ki Socjalnej z dnia 6 marca 1996 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrud
nieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. 
Nr 47, poz. 211), 

2) ustawą z dnia 14 czerwca 1996 r. o zm ianie ustawy 
o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu 
i przec iwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 100, 
poz. 459J, 

3) ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó
rych ustaw normujących funkcjonowanie gospo
darki i adm inistracji pubł icznej (Dz. U. Nr 106, 
poz. 496), 

41 ustawą z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy 
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz 
o zm ianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 147, 
poz. 687) 

oraz zmian wynikających z przepIsowogłoszonych 

przed dniem wydan ia jednolitego tekstu. 

2. Podany w załączniku do nin iejszego obwieszcze
nia jednolity 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 przeciwdzi ałaniu 

bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1), które sta
nowią: 

"Art. 68. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Ko
deks postępowania admin istracyjnego 
wart. 210 po wyrazach ((ubezpieczeń spo
łecznych)) skreśla się przecinek i dodaje 
wyrazy «oraz Z zakresu zatrudn ienia i bez
robocia». 

Art. 69. W ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrud
nian iu i rehabil itacji zawodowej osób nie
pełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, 

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 zastępuje się wyraza
m i ((poszukujący pracy». 

Art. 70. W ustawie z dnia lO marca 1994 r. o zmia
nie ustaw y o zatrudnieniu i bezrobociu 
oraz o zmianie ustawy o powszechnym 
obowiązku Obrony Rzeczypospoli tej Pol
skiej (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 bezro
bociu oraz o zmianie ustawy o zaopatrze
niu emerytalnym pracowników i ich ro
dzin (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 października 

199 1 r. o zatrudn ien iu i bezrobociu utra
ci ł prawo do zasiłku, przyznane na pod
stawie 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 za
siłku uzupełn iającego przez okres do 
9 miesięcy, jeżeli od dnia utraty prawa 
do zasiłku posiada status bezrobotne
go. 

2. Przywrócen ie prawa do zasiłku na okres 
uzupeł niający, o którym mowa w ust. 1, 
następuje na wn iosek bezrobotnego. 

Art. 73. 1. Zasiłki, zasił ki szkoleniowe oraz inne 
świadczenia przyznane bezrobotnym 
przed dniem wejścia w życie ustawy 
wypłaca się nada ł według dotychczas 
obowiązujących przepisów, z zastrzeże
niem ust. 2 i 4. 

2. Skrócenie okresu pobierania zas iłku, 

o którym mowa wart. 25 ust. 8, może 
nastąpić jedynie, gdy przyczyny wymie
nione 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 przepi
sów do końca kadencji, na którą zosta
ły powołane, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku gdy na obszarze rejonu 
rządowej administracji ogólnej działa 
więcej niż jedna rejonowa rada zatrud
nienia, powołuje się nową rejonową ra
dę zatrudnienia na zasadach określo
nych w niniejszej ustawie. 

3. Do czasu powołania rejonowych rad za
trudnienia, o których mowa w ust. 2, 
działają rejonowe rady zatrudnienia 
powołane na podstawie dotychczaso
wych przepisów. 

Art. 75. Do czasu wydania przepisów wykonaw
czych przewidzianych w ustawie, nie dłu
żej jednak niż przez okres 6 miesięcy od 
dnia jej wejścia w życie, obowiązują do
tychczasowe akty wykonawcze, jeżeli nie 
są sprzeczne z niniejszą ustawą."; 

2) art. 4-6 i 8 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmia
nie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro
bociu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 5, poz. 34), które stanowią: 

"Art. 4. 1. Absolwenci zarejestrowani jako bezro
botni przed dniem wejścia w życie usta
wy 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, zacho
wują do niego prawo także w przypad
ku, gdy zamieszkują w rejonie admini
stracyjnym (gminie) nie uznanym za za
grożony szczególnie wysokim bezrobo
ciem strukturalnym. 

3. Stypendia, o których mowa wart. 37a, 
37b i 37d ustawy wymienionej wart. 1, 
mogą być przyznane absolwentom, któ
rzy zarejestrują się jako bezrobotni po
cząwszy od dnia wejścia w życie niniej
szej ustawy. 

4. Przepis art. 1 pkt 11 lit. f) ustawy stosuje 
się do bezrobotnych skierowanych do 
prac interwencyjnych lub robót publicz
nych 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 usta
wie, nie dłużej niż 6 miesięcy. 

Art. 6. 1. Okres zatrudnienia od 1 lipca do 31 grud
nia 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 bezrobot
nego 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 pierwsze
go 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 zatrud
nieniu 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 stycz
nia 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 wzajem
nych stosunkach między władzą ustawo
dawczą 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 ieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 147, poz. 687), które stanowią: 

"Art. 8. 1. Bezrobotnemu, który nabył prawo do za
siłku lub zasiłku szkoleniowego przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
zasiłki te wypłaca s ię w wysokości i przez 
okres wynikający z dotychczasowych 
przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 

2. Bezrobotny, który nabył prawo do zasił
ku przed dniem wejścia w życie niniej
szej ustawy, ma prawo do zasiłku w wy
sokości określonej w niniejszej ustawie, 
jeżeli jest to korzystniejsze. Usta len ie te
go prawa następuje na wniosek bezro
botnego. 

3. Bezrobotnemu nie posiadającemu pra
wa do zasiłku w dniu wejści a w życie ni
niejszej ustawy, dodatek szkoleniowy 
przysługuje, jeżeli szkolenie rozpoczął 

po dniu wejścia w życie niniejszej usta
wy. 

4. Bezrobotny, który w dniu wejścia 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 po
bierania na dotychczasowych zasadach 
przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy, chyba że zajdą okolicz
ności powodujące wcześniejszą utratę 
prawa do zasiłku . 

5. Bezrobotny, który od dnia wejścia w ży
cie niniejszej ustawy uzyskuje wynagro
dzenie lub dochód z tytułu zatrudnienia 
lu b innej pracy zarobkowej w wysokości 
niższej od połowy najniższego wynagro
dzenia, zachowuje status osoby bezro
botne; oraz prawo do zasiłku na dotych
czasowych zasadach przez okres 6 mie
sięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy. 

6. Prawo do zasiłku przedemeryta lnego 
i świadczen ia przedemerytalnego przy
sług uje osobom spełniającym warunki 
do jego przyznania, jeże l i: 

1) zarejestrowane zostały w rejonowym 
u rzędz ie pracy po dniu wejścia w ży
cie ni niejszej ustawy, 

2) w dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy uprawnione były do zasiłku 
do czasu uzyskania uprawnień eme
rytalnych. 
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7. Do okresu, od którego w myśl ustawy 
wymienionej wart. " w brzmieniu 
nadanym niniejszą u stawą, zależy na
bycie prawa, wysokość i okres pobiera
nia zasiłku, zasił ku przedemerytalnego 
lub świadczenia przedemerytalnego, 
zalicza się równi eż okresy zatrudnie
nia, innej pracy zarobkowej i prowa
dzenia pozarolniczej działalności, przy
padające przed dniem wejścia w życie 
ni niejszej ustawy, jeżeli w tym okresie 
podstawę wymiaru składki na ubezpie
czenie społeczne lub zaopatrzenie 
emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła 
kwota wynosząca co najmniej połowę 
najniższego wynagrodzenia miesięcz
nie. 

8. Stopę bezrobocia, o której mowa 
wart. 35 ustawy wymienionej wart. 1 
niniejszej ustawy, według stanu na 
dzień 30 czerwca 1996 r. Prezes Główne
go Urzędu Statystycznego ogłosi w cią
gu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia 
niniejszej ustawy." 

"Art. 10. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia 
mi esi ąca następującego po dniu ogłosze
nia, z tym 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 pierwsze
go 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 wart. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, wchodzi 
w życie pierwszego dnia czwartego 
miesiąca następującego po dniu ogło

szenia, 

3) art. 2 wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia, 

4) art. 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1998 r., 

5) art. 4 z wyłączen iem pkt 8 lit. c), pkt 10 
i pkt 14 lit. a) oraz art. 7 wchodzą w ży
cie z dniem ogłosze nia z mocą od dnia 
14 września 1996 r., 

6) art. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1999 r." 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: T. Zieliński 


