
kwota zasi∏ku sta∏ego z pomocy spo∏ecznej,
z zastrze˝eniem ust. 9.”;

2) w art. 22 w ust. 4 wyrazy „z uwzgl´dnieniem
art. 112 ust. 2” zast´puje si´ wyrazami „z uwzgl´d-
nieniem art. 112 ust. 2 i 3”;

3) w art. 112 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W roku 2002 stopa procentowa, o której mo-
wa w art. 22 ust. 4, wynosi 0,1 % podstawy wy-
miaru sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne.”

Art. 5. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215,
z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238,
Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968
i Nr 111, poz. 1194) w art. 87 w ust. 4 dodaje si´ zdanie
drugie w brzmieniu:

„Zasady tej nie stosuje si´ równie˝, je˝eli podstaw´
wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe stanowi∏a kwota zasi∏ku sta∏ego z pomo-
cy spo∏ecznej.”

Art. 6. 1. Do gwarantowanego zasi∏ku okresowego
oraz sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, o których
mowa w art. 31b ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w art.
1 niniejszej ustawy, przyznanych do dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy stosuje si´ dotychczasowe przepisy, z wy-
jàtkiem art. 31 ust. 4f ustawy wymienionej w art. 1 ni-
niejszej ustawy.

2. Do zasi∏ku sta∏ego przyznanego do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy stosuje si´ dotychczasowe kryterium
dochodowe, a aktualne zaÊwiadczenia lekarskie o sta-
nie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasi∏ku pie-
l´gnacyjnego obowiàzujà przez okres, na jaki zosta∏y
wydane, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia
2002 r.

Art. 7. Pomoc materialnà, o której mowa w art. 2
ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 2 niniejszej usta-
wy, przyznanà do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy realizu-
je si´ wed∏ug dotychczasowych przepisów.

Art. 8. Do czasu powo∏ania, na podstawie art. 6
i 6a ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, zespo∏ów orzekajàcych o niepe∏-
nosprawnoÊci dzia∏ajà dotychczasowe zespo∏y orzeka-
jàce o stopniu niepe∏nosprawnoÊci.

Art. 9. Cz∏onkowie zespo∏ów orzekajàcych powo∏a-
ni do zespo∏ów na podstawie dotychczas obowiàzujà-
cych przepisów obowiàzani sà do uzyskania, w okresie
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, zaÊwiad-
czeƒ uprawniajàcych do orzekania o niepe∏nosprawno-
Êci lub stopniu niepe∏nosprawnoÊci zgodnie z przepi-
sami wydanymi na podstawie art. 6c ust. 6 ustawy wy-
mienionej w art. 3 niniejszej ustawy.

Art. 10. Do czasu wydania rozporzàdzenia, o któ-
rym mowa w art. 4a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 3
niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 11. Umowy cywilnoprawne zawarte przez Paƒ-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nospraw-
nych na podstawie dotychczas obowiàzujàcych przepi-
sów ustawy, wymienionej w art. 3 niniejszej ustawy,
w zakresie zadaƒ, o których mowa w art. 35a ust. 1 pkt 7
lit. b)—e) ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, zachowujà moc do czasu
zakoƒczenia ich realizacji.

Art. 12. Sprawy wszcz´te, a niezakoƒczone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, podlegajà rozpatrzeniu
na podstawie dotychczas obowiàzujàcych przepisów
ustawy wymienionej w art. 3 niniejszej ustawy.

Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r. 
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USTAWA

z dnia 17 grudnia 2001 r.

o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa, ustawy o ochronie rosz-
czeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezro-

bociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego oraz ustawy o u∏atwieniu zatrud-

nienia absolwentom szkó∏.

Art. 1. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 122, poz. 1323) art. 20d otrzymuje
brzmienie:

„Art. 20d. Agencja jest obowiàzana przekazywaç na
rachunek bankowy Funduszu Pracy Êrodki
uzyskane z tytu∏ów okreÊlonych w art. 20
ust. 2, w wysokoÊci i przez okres niezb´dny
na finansowanie wyp∏at Êwiadczeƒ przed-



emerytalnych, przyznanych na podstawie
art. 37k ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu (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).”

Art. 2. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochro-
nie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci
pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87,
poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 137,
poz. 887, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001r. Nr 100,
poz. 1080) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 w ust. 3 wyrazy „Minister Pracy i Polityki
Socjalnej, w uzgodnieniu z Radà Funduszu, o któ-
rej mowa w art. 15” zast´puje si´ wyrazami „Mini-
ster w∏aÊciwy do spraw pracy, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych”; 

2) skreÊla si´ art. 4;

3) w art. 6 w ust. 1 po wyrazie „Funduszu” dodaje si´
wyrazy „Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych, powo∏anego na podstawie art. 12, zwanego
dalej «Funduszem»”;

4) w art. 6a:

a) w ust. 2 wyrazy „o którym mowa w art. 4 ust. 2”
zast´puje si´ wyrazami „z poprzedniego kwarta-
∏u od dnia jego og∏oszenia przez Prezesa G∏ów-
nego Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Pol-
ski» og∏aszanego na podstawie art. 20 pkt 3 usta-
wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106,
poz. 1215,  z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118,
Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948
oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298,
Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968 i Nr 111,
poz. 1194)”,

b) u˝yte w ust. 2a—4 wyrazy „o którym mowa
w art. 4  ust. 2” zast´puje si´ wyrazami „o któ-
rym mowa w ust. 2”;

5) w art. 6b wyrazy „Minister Pracy i Polityki Socjalnej
w uzgodnieniu z Radà Funduszu” zast´puje si´ wy-
razami „Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych”; 

6) u˝yte w art. 7 w ust. 1b, 2 i 3 w ró˝nych przypadkach
wyrazy „kierownik wojewódzkiej jednostki organi-
zacyjnej w∏aÊciwej w sprawach zatrudnienia i prze-
ciwdzia∏ania bezrobociu” zast´puje si´ u˝ytymi
w ró˝nych przypadkach wyrazami „kierownik Biu-
ra Terenowego Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych”; 

7) w art. 8 w ust. 1 wyrazy „marsza∏ek województwa”
zast´puje si´ wyrazami „kierownik Biura Tereno-
wego Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pra-
cowniczych”;

8) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór wykazów
i wniosków, o których mowa w art. 7
ust. 1, 1a i 3, oraz tryb ich sk∏adania, a tak-
˝e przekazywania Êrodków z Funduszu
i dokonywania wyp∏at Êwiadczeƒ.”;

9) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 1. Tworzy si´ Fundusz Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych.

2. Fundusz posiada osobowoÊç prawnà
i jest paƒstwowym funduszem celo-
wym. 

3. Dysponentem Funduszu jest minister
w∏aÊciwy do spraw pracy.

4. Zadania okreÊlone w ustawie realizuje
minister w∏aÊciwy do spraw pracy przy
pomocy Krajowego Biura Funduszu
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracow-
niczych oraz Biur Terenowych Fundu-
szu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pra-
cowniczych.

5. Krajowym Biurem Funduszu Gwaran-
towanych Âwiadczeƒ Pracowniczych
kieruje dyrektor powo∏ywany i odwo∏y-
wany przez dysponenta Funduszu,
a Biurami Terenowymi Funduszu kieru-
jà kierownicy powo∏ywani i odwo∏ywa-
ni przez dyrektora Krajowego Biura
Funduszu. Dyrektor wykonuje za praco-
dawc´ czynnoÊci w sprawach z zakresu
prawa pracy w stosunku do pracowni-
ków Funduszu.

6. Koszty obs∏ugi Funduszu, ponoszone
przez Biura, o których mowa w ust. 5,
obcià˝ajà ten Fundusz.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, orga-
nizacj´, szczegó∏owe zasady i zakres
dzia∏ania Biur, o których mowa
w ust. 4.”;

10) w art. 14 w ust. 1 skreÊla  si´ wyrazy „4 i”;

11) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. Naczelna Rada Zatrudnienia, powo∏ana
na podstawie przepisów o zatrudnieniu
i przeciwdzia∏aniu bezrobociu, opiniuje
plany finansowe Funduszu oraz roczne
sprawozdania z jego dzia∏alnoÊci.”;

12) skreÊla si´ art. 16;

13) w art. 18 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie: 
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„2. WysokoÊç sk∏adki na Fundusz okreÊla ustawa
bud˝etowa.

3. Do czasu okreÊlenia wysokoÊci sk∏adki przez
ustaw´ bud˝etowà, stosuje si´ sk∏adk´ w wyso-
koÊci ustalonej na rok poprzedni. Po ustaleniu
wysokoÊci sk∏adki przez ustaw´ bud˝etowà,
p∏atnicy sk∏adki dokonujà korekty wysokoÊci
wp∏at od poczàtku roku bud˝etowego w pierw-
szym miesiàcu nast´pujàcym po miesiàcu,
w którym zosta∏a og∏oszona ustawa bud˝eto-
wa.”;

14) skreÊla si´ art. 18a;

15) w art. 19 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Koszty poboru sk∏adek na Fundusz obcià˝ajà
Fundusz i sà zwracane Zak∏adowi Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych w wysokoÊci 0,5% przypisu sk∏a-
dek na Fundusz.

4. W przypadku nieprzekazania w terminach,
o których mowa w ust. 1, sk∏adek na rachunek
bankowy Funduszu od Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych nale˝ne sà odsetki ustawowe.”;

16) skreÊla si´ art. 23. 

Art. 3. 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, Nr 100,
poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325 i Nr 128, poz. 1405)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przyznawanie i wyp∏acanie uprawnionym
osobom Êwiadczeƒ przedemerytalnych oraz
wyp∏acanie zasi∏ków przedemerytalnych,”

b) w pkt 6 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzyma-
niu, zawieszeniu, wznowieniu wyp∏aty oraz
utracie lub pozbawieniu prawa do zasi∏ku,
dodatku szkoleniowego, stypendium lub
Êwiadczenia przedemerytalnego oraz
wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wy-
p∏aty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do
zasi∏ku przedemerytalnego,”;

2) w art. 10 skreÊla si´ ust. 3a;

3) w art. 23 w ust. 2 skreÊla si´ pkt 2a; 

4) w art. 24:

a) w ust. 1 wyrazy „260 z∏otych” zast´puje si´ wy-
razami „476,70 z∏”,

b) w ust. 8 skreÊla si´ wyrazy „ , zasi∏ku przedeme-
rytalnego”;

5) w art. 25 w ust. 8 skreÊla si´ wyrazy „pkt 1—4”;

6) w art. 28:

a) w ust. 2:

— w pkt 3 skreÊla si´ wyrazy „zasi∏ek przedeme-
rytalny,”

— w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje pkt 5 w brzmieniu:

„5) zasi∏ek lub Êwiadczenie przedemerytalne
wyp∏acone za okres, za który,  w zwiàzku
z orzeczeniem sàdu, wyp∏acono wyna-
grodzenie za czas pozostawania bez pra-
cy lub odszkodowanie z tytu∏u wadliwego
wypowiedzenia umowy o prac´.”,

b) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „zasi∏ków przedeme-
rytalnych,”;

7) w art. 29 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „zasi∏ek przed-
emerytalny,” oraz wyrazy „zasi∏ków przedemery-
talnych,”;

8) w art. 31:

a) skreÊla si´ ust. 1,

b) w ust. 3a po wyrazie „macierzyƒstwa” dodaje
si´ wyrazy „bez potrzeby orzekania przez lekarza
orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
o przed∏u˝eniu okresu zasi∏kowego”;

9) w art. 34 skreÊla si´ wyrazy „ , zasi∏ków przedeme-
rytalnych”;

10) skreÊla si´ art. 37g;

11) w art. 37i skreÊla si´ ust. 4;

12) tytu∏ rozdzia∏u 3c otrzymuje brzmienie „Âwiadcze-
nia przedemerytalne”; 

13) skreÊla si´ art. 37j;

14) w art. 37k:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 po wyrazie „emerytury” dodaje si´
wyrazy „ , wynoszàcy co najmniej 20 lat dla
kobiet i 25 lat dla m´˝czyzn”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) do dnia rozwiàzania stosunku pracy lub
stosunku s∏u˝bowego z przyczyn dotyczà-
cych zak∏adu pracy, w którym by∏a zatrud-
niona przez okres nie krótszy ni˝ 6 miesi´-
cy, ukoƒczy∏a co najmniej 50 lat kobieta
i 55 lat m´˝czyzna oraz osiàgn´∏a okres
uprawniajàcy do emerytury wynoszàcy
co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla
m´˝czyzn, lub”,

— w pkt 3 po wyrazach „zak∏adu pracy,” dodaje
si´ wyrazy „w którym by∏a zatrudniona przez
okres nie krótszy ni˝ 6 miesi´cy,”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. WysokoÊç Êwiadczenia przedemerytalnego
wynosi 80% kwoty emerytury okreÊlonej
w decyzji organu rentowego ustalajàcej wy-
sokoÊç emerytury w celu ustalenia Êwiadcze-
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nia przedemerytalnego, nie mniej jednak ni˝
120% i nie wi´cej ni˝ 200% zasi∏ku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1.”, 

c) w ust. 6 wyrazy „odpowiednio okreÊlonej
w art. 37j ust. 2 i 3” zast´puje si´ wyrazami
„120% zasi∏ku, o którym mowa w art. 24 ust. 1”,

d) w ust. 7 skreÊla si´ wyrazy „oraz zasi∏ku przed-
emerytalnego”,

e) skreÊla si´ ust. 8 i 8a,

f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Pracownikowi by∏ego paƒstwowego przed-
si´biorstwa gospodarki rolnej przys∏uguje
Êwiadczenie przedemerytalne, je˝eli w dniu
7 listopada 2001 r. posiada∏ status bezrobot-
nego oraz spe∏nia∏ ∏àcznie nast´pujàce wa-
runki:

1) osiàgnà∏ wiek — co najmniej 50 lat kobie-
ta i 55 lat m´˝czyzna,

2) posiada∏ okres uprawniajàcy do emerytu-
ry — wynoszàcy co najmniej 20 lat dla ko-
biet i 25 lat dla m´˝czyzn,

3) by∏ zatrudniony w pe∏nym wymiarze cza-
su pracy w paƒstwowym przedsi´bior-
stwie gospodarki rolnej przez okres co naj-
mniej 10 lat,

4) zamieszkiwa∏ w powiecie (gminie) uzna-
nym za zagro˝ony szczególnie wysokim
bezrobociem strukturalnym.”,

g) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Osobom wymienionym w ust. 9 przys∏ugu-
je Êwiadczenie przedemerytalne w wysoko-
Êci 120% zasi∏ku, o którym mowa w art. 24
ust. 1.”; 

15) w art. 37l:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo do Êwiadczenia przedemerytalnego
przys∏uguje osobie, która spe∏ni∏a warunki
do jego nabycia w dniu rejestracji w powia-
towym urz´dzie pracy. Prawo do Êwiadcze-
nia przedemerytalnego ustala si´ na wnio-
sek tej osoby.”, 

b) w ust. 2 i 3 wyrazy „Zasi∏ki przedemerytalne
i Êwiadczenia” zast´puje si´ wyrazem „Âwiad-
czenia”,

c) skreÊla si´ ust. 2a;

16) w art. 37∏ skreÊla si´ wyrazy „zasi∏ek przedemery-
talny lub”;

17) w art. 37m:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „zasi∏ek przedemery-
talny lub” oraz wyrazy „art. 31 ust. 1 i 2”,

b) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „zasi∏ku przedemery-
talnego oraz”;

18) art. 37n otrzymuje brzmienie:

„Art. 37n. 1. Prawo do Êwiadczenia przedemerytal-
nego ustaje z dniem, w którym osoba
uprawniona przesta∏a spe∏niaç wa-
runki, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 2, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Prawo do Êwiadczenia przedemerytal-
nego ulega zawieszeniu w przypadku:

1) podj´cia pozarolniczej dzia∏alnoÊci,

2) podj´cia zatrudnienia lub innej pra-
cy zarobkowej, je˝eli ∏àczna kwota
przychodów, w rozumieniu przepi-
sów o podatku dochodowym od
osób fizycznych, uzyskanych w da-
nym miesiàcu z tytu∏u zatrudnienia
i innej pracy zarobkowej oraz otrzy-
mywanego Êwiadczenia przedeme-
rytalnego by∏aby wy˝sza od kwoty
200% zasi∏ku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1,

3) osiàgania przychodów z innych ty-
tu∏ów ni˝ wymienione w pkt 1 i 2,
podlegajàcych opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym od osób fi-
zycznych oraz uzyskiwania diet i in-
nych nale˝noÊci pieni´˝nych przez
osoby wykonujàce czynnoÊci zwià-
zane z pe∏nieniem obowiàzków
spo∏ecznych i obywatelskich, je˝eli
∏àczna kwota uzyskanych przycho-
dów w danym miesiàcu  z tych tytu-
∏ów oraz z tytu∏u  Êwiadczenia
przedemerytalnego by∏aby wy˝sza
od kwoty 200% zasi∏ku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1.”;

19) w art. 37o:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „zasi∏ków przedeme-
rytalnych i”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Âwiadczenia przedemerytalne sà finansowa-
ne z bud˝etu paƒstwa, w ramach dotacji dla
Funduszu Pracy, z zastrze˝eniem ust. 3.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Âwiadczenia przedemerytalne przyznane na
podstawie art. 37k ust. 9 sà finansowane ze
Êrodków Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa przekazywanych na  ten cel Fundu-
szowi Pracy.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb
przekazywania Funduszowi Pracy przez
Agencj´ W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa
Êrodków, o których mowa w ust. 3, oraz ich
rozliczania.”;

20) w art. 50 w ust. 4 wyrazy „nieprzekraczajàcy jedne-
go miesiàca” zast´puje si´ wyrazami „przekracza-
jàcy jeden miesiàc”;
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21) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. Przedsi´biorcy Polskiego Zwiàzku G∏u-
chych i Polskiego Zwiàzku Niewidomych
oraz Zwiàzku Ociemnia∏ych ̊ o∏nierzy Rze-
czypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opie-
ki nad Ociemnia∏ymi, Zak∏ad Opieki dla
Niewidomych w Laskach oraz zak∏ady ak-
tywizacji zawodowej nie op∏acajà sk∏adek
na Fundusz Pracy za zatrudnionych pra-
cowników o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepe∏nosprawnoÊci.”;

22) w art. 55:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw pra-
cy oraz ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych Fundusz Pracy mo˝e zacià-
gaç kredyty i po˝yczki na uzupe∏nienie Êrod-
ków niezb´dnych na wyp∏at´ zasi∏ków dla
bezrobotnych, zasi∏ków przedemerytalnych
i Êwiadczeƒ przedemerytalnych, z zastrze˝e-
niem ust. 4.”,

b) w ust. 4 wyrazy „8,33% dochodów” zast´puje
si´ wyrazami „12,5% dochodów”,

c) skreÊla si´ ust. 5;

23) w art. 56 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Koszty poboru sk∏adek na Fundusz Pracy ob-
cià˝ajà ten fundusz i sà zwracane Zak∏adowi
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w wysokoÊci 0,5%
kwoty sk∏adek przekazanych na Fundusz Pra-
cy.”; 

24) w art. 57:

a) w ust. 1 pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) zasi∏ków pogrzebowych wyp∏aconych oso-
bom, o których mowa w art. 37m ust. 1a,”

b) skreÊla si´ ust. 7;

25) w art. 57a w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „ , a tak˝e
szczegó∏owe zasady i terminy sporzàdzania przez
zarzàdy województw i zarzàdy powiatów sprawoz-
daƒ z wykorzystania Êrodków przekazanych z Fun-
duszu Pracy”.

Art. 4. W ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zaka-
zie stosowania wyrobów zawierajàcych azbest (Dz. U.
Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156, poz. 1018, z 2000 r.
Nr 88, poz. 986 i z 2001 r. Nr 100, poz. 1085) w art. 6
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w ust. 1 wyrazy „przys∏uguje zasi∏ek przedemery-
talny, o którym mowa w art. 37j ust. 3 i 6 tej usta-
wy, je˝eli posiadajà okres uprawniajàcy do emery-
tury” zast´puje si´ wyrazami „przys∏uguje Êwiad-
czenie przedemerytalne, o którym mowa
w art. 37k tej ustawy, je˝eli posiadajà okres upraw-
niajàcy do emerytury wynoszàcy co najmniej 20 lat
dla kobiet i 25 lat dla m´˝czyzn”;

2) w ust. 3 wyraz „zasi∏ku” zast´puje si´ wyrazem
„Êwiadczenia”.

Art. 5. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstron-
nej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wo-
jewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U.
Nr 100, poz. 1080) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) skreÊla si´ art. 23;

2) w art. 32 skreÊla si´ wyrazy „ , Rady Funduszu Gwa-
rantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych”;

3) w art. 36 w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „23,”.

Art. 6. W ustawie z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o u∏a-
twieniu zatrudnienia absolwentom szkó∏ (Dz. U. Nr 122,
poz. 1325) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do osób za-
mieszka∏ych w rejonach uznanych za za-
gro˝one szczególnie wysokim bezrobo-
ciem strukturalnym, które sà:

1) absolwentami, którzy ucz´szczali w sys-
temie dziennym do ponadpodstawo-
wych oraz ponadgimnazjalnych szkó∏
publicznych lub niepublicznych
o uprawnieniach szko∏y publicznej albo
szko∏y wy˝szej,

2) absolwentami szkó∏, o których mowa
w pkt 1, do których ucz´szczali  w syste-
mie wieczorowym lub zaocznym, je˝eli
w ostatnich 12 miesiàcach trwania nauki
nie byli zatrudnieni,

3) absolwentami co najmniej 12-miesi´cz-
nego przygotowania zawodowego, od-
bytego w ramach Ochotniczych Hufców
Pracy, 

4) absolwentami dziennych kursów zawo-
dowych, trwajàcych co najmniej 24 mie-
siàce, je˝eli w okresie ostatnich 12 mie-
si´cy ich trwania nie byli zatrudnieni,

5) absolwentami szkó∏ specjalnych,

6) niepe∏nosprawnymi, którzy uzyskali
uprawnienia do wykonywania zawodu,

oraz w okresie do 12 miesi´cy, od dnia
okreÊlonego w dyplomie, Êwiadectwie
ukoƒczenia szko∏y lub zaÊwiadczeniu
o ukoƒczeniu kursu, podj´li po raz pierw-
szy zatrudnienie lub we w∏asnym imie-
niu podj´li i wykonujà dzia∏alnoÊç go-
spodarczà, zwanych dalej «absolwenta-
mi».”;

2) w art. 2 w ust. 1 wyrazy „finansowane sà z bud˝etu
paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „w wysokoÊci
nie wy˝szej ni˝ nale˝ne od najni˝szego wynagro-
dzenia za prac´ — finansowane sà z bud˝etu paƒ-
stwa, w ramach dotacji dla Funduszu Pracy”; 

Dziennik Ustaw Nr 154 — 12792 — Poz. 1793



3) w art. 3:

a) w ust. 2 po wyrazie „nast´puje” dodaje si´ wy-
razy „w okresach pó∏rocznych”,

b) w ust. 3 skreÊla si´ wyraz „terminy,”. 

Art. 7. 1. Pracodawcy dokonujà zwrotu Êrodków
Funduszowi Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych, na warunkach okreÊlonych przez marsza∏ka wo-
jewództwa do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
nale˝nych z tytu∏u zarzàdzonej przez marsza∏ka woje-
wództwa i uiszczonej wyp∏aty jednorazowych Êwiad-
czeƒ w zwiàzku z przejÊciowymi trudnoÊciami finanso-
wymi pracodawcy oraz z tytu∏u udzielonych pracodaw-
com po˝yczek, o których mowa w dotychczasowym
brzmieniu art. 4 ustawy wymienionej w art. 2 niniejszej
ustawy, w wysokoÊci odpowiadajàcej kwocie sk∏adki
na ubezpieczenia spo∏eczne od nale˝nych pracowniko-
wi, a niewyp∏aconych wynagrodzeƒ za okres, za który
wobec niewyp∏acenia pracownikom przez pracodawc´
wynagrodzenia za prac´ zosta∏o wyp∏acone jednorazo-
we Êwiadczenie. 

2. Przepis art. 10 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej
w art. 2 niniejszej ustawy stosuje si´ odpowiednio.

Art. 8. 1. Akcje i udzia∏y w spó∏kach handlowych,
w rozumieniu ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Ko-
deks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 i
z 2001 r. Nr 102, poz. 1117) obj´te przez Fundusz Gwa-
rantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, zwany dalej
„Funduszem”, w zamian dokonanych wk∏adów niepie-
ni´˝nych (aportów) nieruchomoÊci przew∏aszczonych
przez Fundusz za niesp∏acone wierzytelnoÊci Funduszu
— przechodzà z mocy prawa w zarzàd Agencji Rozwo-
ju Przemys∏u S.A., zwanej dalej „Agencjà”, wed∏ug
wartoÊci nominalnej okreÊlonej w umowach spó∏ek.

2. W okresie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy dysponent Êrodków
Funduszu wyda Agencji, po ustaleniu z nià w drodze
umowy przedmiotu wydania i warunków wydania,
wszelkà dokumentacj´ dotyczàcà akcji, udzia∏ów i in-
nych praw wynikajàcych z tej w∏asnoÊci.

3. Agencja, w terminie nie d∏u˝szym ni˝ do dnia
31 grudnia 2003 r., zb´dzie akcje i udzia∏y, o których
mowa w ust. 1, wykonujàc do tego czasu prawa Fun-
duszu z akcji i udzia∏ów. Wszelkie kwoty uzyskiwane
z tytu∏u zbycia akcji i udzia∏ów Agencja gromadziç b´-
dzie na wyodr´bnionym subkoncie bankowym. Po
up∏ywie ka˝dego kwarta∏u, liczàc od dnia 1 stycznia
2002 r., Agencja odprowadzi na konto Funduszu zgro-
madzone Êrodki po potràceniu prowizji, o której mowa
w ust. 4, przekazujàc jednoczeÊnie dysponentowi Fun-
duszu szczegó∏owy wykaz odzyskanych kwot oraz tytu-
∏ów ich uzyskania.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy i ministrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu
Paƒstwa, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres i ter-
miny informacji kwartalnych sporzàdzanych przez
Agencj´, a tak˝e wysokoÊç prowizji, stanowiàcà okre-
Êlony procent Êrodków, o których mowa w ust. 3, któ-

re Agencja przeznaczy na pokrycie kosztów dzia∏aƒ,
o których mowa w ust. 1—3.

Art. 9. Kadencja Rady Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych up∏ywa z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 10. 1. Do dnia 31 marca 2002 r. utrzymuje si´ do-
tychczasowe struktury organizacyjne i zasady funkcjo-
nowania Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pra-
cowniczych, z tym ̋ e przewidziane dla Prezesa Krajowe-
go Urz´du Pracy i Rady Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych kompetencje w tym zakresie
przechodzà na ministra w∏aÊciwego do spraw pracy.

2. Do dnia 31 marca 2002 r. pracownicy Krajowe-
go Urz´du Pracy i g∏ówny ksi´gowy Funduszu Gwa-
rantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych realizujàcy
zadania na rzecz Funduszu Gwarantowanych Âwiad-
czeƒ Pracowniczych oraz kierownicy i pracownicy
Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Âwiad-
czeƒ Pracowniczych wykonujà wszelkie czynnoÊci na
rzecz Funduszu na podstawie dotychczasowych pe∏-
nomocnictw, o ile nie sà sprzeczne z ustawà, o której
mowa w art. 2.

3. Z dniem 1 kwietnia 2002 r. kierownicy i pracow-
nicy dotychczasowych Biur Terenowych Funduszu
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych stajà si´
odpowiednio kierownikami lub pracownikami Biur Te-
renowych Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pra-
cowniczych.

4. Stosunki pracy z kierownikami i pracownikami,
o których mowa w ust. 3, wygasajà z dniem 30 czerw-
ca 2002 r., je˝eli przed dniem 31 maja 2002 r. nie zosta-
nà im zaproponowane nowe warunki pracy lub p∏acy
na dalszy okres albo w razie ich nieprzyj´cia do dnia
15 czerwca 2002 r.

5. Pracodawca obowiàzany jest powiadomiç na pi-
Êmie kierownika i pracownika odpowiednio o terminie
wygaÊni´cia stosunku pracy albo o skutkach nieprzyj´-
cia nowych warunków pracy lub p∏acy.

6. WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku pracy przez
pracodawc´ mo˝e nastàpiç za wypowiedzeniem.

7. W przypadku wygaÊni´cia stosunku pracy, o któ-
rym mowa w ust. 4, lub wypowiedzenia, o którym mo-
wa w ust. 6, kierownikom i pracownikom przys∏uguje
odprawa, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 28 grud-
nia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczà-
cych zak∏adu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51,
poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457
i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1,
poz. 1, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136).

8. Do spraw wszcz´tych a niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, o której mowa w art. 2,
stosuje si´ przepisy tej ustawy.
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Art. 11. 1. W 2002 r.:

1) nie stosuje si´ przepisów  art. 24 ust. 6a ustawy wy-
mienionej w art. 3 niniejszej ustawy,

2) zasi∏ki dla bezrobotnych, zasi∏ki przedemerytalne,
Êwiadczenia przedemerytalne, dodatki szkolenio-
we oraz stypendia podlegajà waloryzacji w termi-
nie  oraz o wskaênik, okreÊlone w ustawie bud˝eto-
wej na 2002 r.

2. Osoby, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy zarejestrowa∏y si´ w powiatowym urz´dzie
pracy i spe∏nia∏y warunki do nabycia prawa do zasi∏ku
przedemerytalnego, Êwiadczenia przedemerytalnego
lub stypendium, nabywajà oraz zachowujà do nich pra-
wo na dotychczasowych zasadach, z tym ˝e:

1) podlegajà one waloryzacji na zasadach okreÊlo-
nych dla zasi∏ków dla bezrobotnych obowiàzujà-
cych w okresie ich wyp∏acania, 

2) do osób posiadajàcych prawo do zasi∏ku przedeme-
rytalnego stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 24,
28, 28a, 29, 34 oraz 37l—37o ustawy wymienionej
w art. 3 niniejszej ustawy, w zakresie dotyczàcym
Êwiadczeƒ przedemerytalnych.

Art.12. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.,  z wyjàtkiem:

1) art. 3 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2002 r.,

2) art. 3 pkt 18, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2002 r.,

3) art. 3 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie z dniem 2 stycz-
nia 2002 r.,

4) art. 6, który wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2001 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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1794

USTAWA

z dnia 17 grudnia 2001 r.

zmieniajàca ustaw´ o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie
ustawy — Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 i z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7a:

a) w ust. 1 wyrazy „W terminie do dnia 31 grudnia
2002 r. minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania, na wniosek nauczyciela,” zast´puje
si´ wyrazami „W terminie do dnia 31 marca
2003 r. minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania, na wniosek nauczyciela z∏o˝ony nie
póêniej ni˝ do dnia 31 grudnia 2002 r.,”

b) w ust. 2 wyrazy „W terminie do dnia 31 grudnia
2001 r. minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-

chowania,” zast´puje si´ wyrazami „W terminie
do dnia 31 marca 2002 r. minister w∏aÊciwy do
spraw oÊwiaty i wychowania, na wniosek na-
uczyciela z∏o˝ony nie póêniej ni˝ do dnia
31 grudnia 2001 r.,”;

2) w art. 12 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „w roku 2001” za-
st´puje si´ wyrazami „w latach 2001 i 2002”;

3) w art. 18 w pkt 2 wyrazy „z dniem 1 stycznia
2002 r.,” zast´puje si´ wyrazami „z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.,”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1795

USTAWA

z dnia 17 grudnia 2001 r.

zmieniajàca ustaw´ o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela.

Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmia-
nie ustawy — Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 128, poz.
1404) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


