
Na podstawie art. 37b ust. 6 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89,
poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325
i Nr 128, poz. 1405) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegó∏o-
wych warunków odbywania u pracodawcy sta˝u przez
bezrobotnego absolwenta (Dz. U. Nr 45, poz. 203

i z 1998 r. Nr 166, poz. 1244) u˝yte w § 1, w § 2 w ust. 2,
w § 4 w pkt 6, w § 5, w § 6 w ust. 3 oraz w § 8 w ust. 1
w ró˝nych przypadkach wyrazy „powiatowy urzàd pra-
cy” zast´puje si´ u˝ytym w odpowiednim przypadku
wyrazem „starosta”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner
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POUCZENIE

1. W cz´Êci I pkt 5 nale˝y podaç ustalony przez urzàd skarbowy numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2. W cz´Êci I pkt 6 nale˝y podaç dziewi´ciocyfrowy lub czternastocyfrowy statystyczny numer identyfikacyjny
pracodawcy nadany w systemie REGON i symbol cyfrowy rodzaju dzia∏alnoÊci podstawowej wed∏ug
Europejskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (EKD) lub symbol alfanumeryczny wed∏ug Polskiej Klasyfikacji
Dzia∏alnoÊci, z zaÊwiadczenia wydanego pracodawcy przez Urzàd Statystyczny (PKD).

3. W cz´Êci I pkt 7 nale˝y podaç kod zawodu na podstawie „Klasyfikacji zawodów i specjalnoÊci” wprowadzonej
dla potrzeb rynku pracy rozporzàdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w
sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoÊci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48,
poz. 253) (tom II).

4. Do wniosku powinny byç do∏àczone w oryginale dowody potwierdzajàce okresy sk∏adkowe i niesk∏adkowe,
okreÊlone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z póên. zm.) i w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie
post´powania o Êwiadczenia emerytalno-rentowe i zasad wyp∏aty tych Êwiadczeƒ (Dz. U. Nr 10, poz. 49
z póên. zm.).

5. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury ustalonej na potrzeby Êwiadczenia przedemerytalnego — w
przypadku powstania prawa do Êwiadczenia przedemerytalnego przyjmuje si´ przeci´tnà podstaw´
wymiaru sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne (do dnia 31 grudnia 1998 r.) lub na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego, w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych
przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzajàcych bezpoÊrednio rok, w którym
powsta∏o prawo do Êwiadczenia przedemerytalnego.

Na wniosek osoby uprawnionej lub ubiegajàcej si´ o Êwiadczenie przedemerytalne podstaw´ wymiaru
emerytury ustalanej na potrzeby Êwiadczenia przedemerytalnego mo˝e stanowiç równie˝ przeci´tna
podstawa wymiaru sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne (do 31 grudnia 1998 r.) lub ubezpieczenia emerytalne
i rentowe w okresie 20 lat kalendarzowych przypadajàcych przed rokiem, w którym powsta∏o prawo do
Êwiadczenia przedemerytalnego, dowolnie wybranych z ca∏ego okresu podlegania ubezpieczeniu.

Do podstawy wymiaru sk∏adek dolicza si´ równie˝ kwoty niestanowiàce podstawy wymiaru sk∏adek,
uwzgl´dniane w podstawie wymiaru emerytury.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 3 grudnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków odbywania u pracodawcy sta˝u 
przez bezrobotnego absolwenta.


