
Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrud-
nieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r.
Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973 i Nr 100,
poz. 1080) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 37k:

a) w ust. 1, zdanie pierwsze, po wyrazie „przys∏u-
guje” dodaje si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem
ust. 9,”

b) w ust. 2 po wyrazach „WysokoÊç Êwiadczenia
przedemerytalnego wynosi” dodaje si´ wyrazy
„ , z zastrze˝eniem ust. 10,”

c) dodaje si´ ust. 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Pracownikowi by∏ego paƒstwowego przed-
si´biorstwa gospodarki rolnej spe∏niajàce-
mu okreÊlone w ustawie warunki do uzyska-
nia statusu bezrobotnego przys∏uguje
Êwiadczenie przedemerytalne, je˝eli w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy:

1) osiàgnà∏ wiek 50 lat — kobieta i 55 lat —
m´˝czyzna,

2) przepracowa∏ w paƒstwowym przedsi´-
biorstwie gospodarki rolnej najmniej
10 lat,

3) zamieszkuje w dniu nabycia prawa do
Êwiadczenia przedemerytalnego w powie-
cie (gminie) uznanym za zagro˝ony szcze-
gólnie wysokim bezrobociem struktural-
nym.

10. Âwiadczenie przedemerytalne przyznawane
jest w kwocie aktualnie obowiàzujàcego za-
si∏ku przedemerytalnego. Przepis art. 37l
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.”;

2) w art. 37l:

a) w ust. 1 po wyrazach „pobieranego zasi∏ku”
kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje wyra-
zy „z zastrze˝eniem ust. 2a.”,

b) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prawo do Êwiadczenia przedemerytalnego
przys∏uguje osobie spe∏niajàcej warunki,
o których mowa w art. 37k ust. 9, od nast´p-
nego dnia po dniu z∏o˝enia wniosku i doku-

mentów niezb´dnych do ustalenia prawa
do Êwiadczenia w powiatowym urz´dzie
pracy, w∏aÊciwym dla miejsca zamieszka-
nia.”;

3) w art. 37o:

a) w ust. 2 po wyrazach „Funduszu Pracy” kropk´
zast´puje si´ przecinkiem i dodaje wyrazy „z za-
strze˝eniem ust. 3.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Âwiadczenia przedemerytalne, o których
mowa w art. 37k ust. 10, sà finansowane
z wp∏ywów pieni´˝nych Agencji W∏asnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa, przekazywanych na
ten cel Funduszowi Pracy.”

Art. 2. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603 i Nr 115,
poz. 1229) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 w pkt 9 po wyrazie „˝yciowych” kropk´ za-
st´puje si´ przecinkiem i dodaje wyrazy „a w szcze-
gólnoÊci poprzez przyznawanie stypendiów dzie-
ciom by∏ych pracowników, uczàcym si´ w szko∏ach
ponadgimnazjalnych.”;

2) po art. 20c dodaje si´ art. 20d w brzmieniu:

„Art. 20d. Agencja jest obowiàzana wp∏acaç co-
rocznie, przez okres 10 lat od dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy, na rachu-
nek Funduszu Pracy do 15% wp∏ywów
pieni´˝nych Agencji, z tytu∏ów okreÊlo-
nych w art. 20 ust. 2, uzyskiwanych
w poszczególnych latach z przeznacze-
niem na finansowanie Êwiadczeƒ przed-
emerytalnych, o których mowa
w art. 37k ust. 9 i 10 ustawy z dnia 14
grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciw-
dzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r.
Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89,
poz. 973, Nr 100, poz. 1080 i Nr 122,
poz. 1323).”

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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U S TAWA

z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.

o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu oraz ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa.


