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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 24 stycznia 2001 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu.

1. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 31 marca
2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia-
∏aniu bezrobociu (Dz. U. Nr 31, poz. 384) og∏asza si´
w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu
i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1,
poz. 1), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5,
poz. 34) 

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 6 marca 1996 r. w sprawie og∏oszenia
jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciw-
dzia∏aniu bezrobociu  (Dz. U. Nr 47, poz. 211),

2) ustawà z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy
o pomocy spo∏ecznej oraz ustawy o zatrudnieniu

i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. Nr 100,
poz. 459),

3) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),

4) ustawà z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 147,
poz. 687)

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie og∏osze-
nia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i prze-
ciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. Nr 25, poz. 128),

5) ustawà z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153),



6) ustawà z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o
utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 41, poz. 255),

7) obwieszczeniem Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjne-
go z dnia 12 czerwca 1997 r. o utracie mocy obowià-
zujàcej art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. Nr 63, poz. 403),

8) ustawà z dnia 27 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy
o zasi∏kach rodzinnych i piel´gnacyjnych oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 93, poz. 569),

9) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r.— Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

10) ustawà z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776),

11) ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy
o stosowaniu szczególnych rozwiàzaƒ w zwiàzku
z likwidacjà skutków powodzi, która mia∏a miejsce
w lipcu 1997 r., oraz ustawy  o zatrudnieniu i prze-
ciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. Nr 107, poz. 692),

12) ustawà z dnia 8 maja 1998 r. zmieniajàcà ustaw´
o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie
niektórych ustaw, a tak˝e o zmianie ustaw: o zaopa-
trzeniu emerytalnym pracowników kolejowych
i ich rodzin oraz o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu (Dz. U. Nr 66, poz. 431),

13) ustawà z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu oraz usta-
wy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych  (Dz. U. Nr 108, poz. 684),

14) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

15) ustawà z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887),

16) ustawà z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu
górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania
w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegól-
nych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5, poz. 41),

17) ustawà z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118),

18) ustawà z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy ustro-
jowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),

19) ustawà z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach
pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie
choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636),

20) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych  z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323),

21) ustawà z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu
(Dz. U. Nr 31, poz. 384 i Nr 119, poz. 1249), 

22) ustawà z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspiera-
nia rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550),   

23) ustawà z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U.
Nr 70, poz. 820),

24) ustawà z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U.
Nr 106, poz. 1118),

25) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
— Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa, usta-
wy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi
akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych
ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administra-
cji publicznej (Dz. U. Nr 122, poz. 1323)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
1) art. 31 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3, art. 68 — 73 ust. 1 i 2

oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu
(Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz.1), które stanowià:
Art. 31. 1. „2)a) Êwiadczenia publicznych zak∏adów

opieki zdrowotnej, które sà udziela-
ne na podstawie wpisu do legity-
macji ubezpieczeniowej, dokony-
wanego przez rejonowy urzàd pra-
cy.

2.b) Âwiadczenia, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, przys∏ugujà równie˝
cz∏onkowi rodziny osoby pobierajà-
cej zasi∏ek lub stypendium.

3.c) Âwiadczenia wymienione w ust. 1
pkt 2 przys∏ugujà bezrobotnemu
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—————
a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a) ustawy

z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdzia∏aniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 147, poz. 687), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1997 r.

b) SkreÊlony przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 22 grudnia
1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r.
Nr 5, poz. 34), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 marca 1996 r.,
a nast´pnie dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b) ustawy wymie-
nionej w przypisie a) oraz w brzmieniu ustalonym przez
art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie
ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu oraz
ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 108, poz. 684), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
5 wrzeÊnia 1998 r. 

c) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. c) ustawy wy-
mienionej w przypisie a).



nie uprawnionemu do zasi∏ku, dla
którego nie ma propozycji odpo-
wiedniego zatrudnienia lub szkole-
nia albo skierowania do prac inter-
wencyjnych, robót publicznych lub
na utworzone dodatkowe miejsce
pracy, oraz cz∏onkom jego rodzi-
ny.”

„Art. 68. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.— Ko-
deks post´powania administracyjnego
w art. 210 po wyrazach «ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych» skreÊla si´ przecinek i dodaje
wyrazy «oraz z zakresu zatrudnienia i bez-
robocia».

Art. 69. W ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrud-
nianiu i rehabilitacji zawodowej osób nie-
pe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201,
Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 472, z 1992 r.
Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 11, poz. 50
i Nr 28, poz.127) w art. 26 w ust.1 w pkt 2
wyraz «bezrobotni» zast´puje si´ wyraza-
mi «poszukujàcy pracy».

Art. 70. W ustawie z dnia 10 marca 1994 r. o zmia-
nie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu
oraz o zmianie ustawy o powszechnym
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz.U. Nr 43, poz.165) skreÊla si´
art. 3.

Art. 71. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezro-
bociu oraz o zmianie ustawy o zaopatrze-
niu emerytalnym pracowników i ich ro-
dzin (Dz.U. Nr 108, poz. 516) skreÊla si´
art. 3.

Art. 72. 1. Bezrobotnemu, który z mocy art. 61
ust. 1 ustawy z dnia 16 paêdziernika
1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu utra-
ci∏ prawo do zasi∏ku, przyznane na pod-
stawie art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia
29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (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), przywraca si´,
od dnia 1 stycznia 1995 r., prawo do za-
si∏ku uzupe∏niajàcego przez okres do
9 miesi´cy, je˝eli od dnia utraty prawa
do zasi∏ku posiada status bezrobotne-
go.

2. Przywrócenie prawa do zasi∏ku na
okres uzupe∏niajàcy, o którym mowa
w ust. 1, nast´puje na wniosek bezro-
botnego.

Art. 73. 1. Zasi∏ki, zasi∏ki szkoleniowe oraz inne
Êwiadczenia przyznane bezrobotnym
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
wyp∏aca si´ nadal wed∏ug dotychczas
obowiàzujàcych przepisów, z zastrze˝e-
niem ust. 2 i 4.

2. Skrócenie okresu pobierania zasi∏ku,
o którym mowa w art. 25 ust. 8, mo˝e

nastàpiç jedynie, gdy przyczyny wy-
mienione w art. 27 ust.1 pkt 1— 3 wy-
stàpi∏y po dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy.”

„Art. 74. 1. Po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy rady
zatrudnienia dzia∏ajà w sk∏adzie powo-
∏anym wed∏ug dotychczasowych prze-
pisów do koƒca kadencji, na którà zo-
sta∏y powo∏ane, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. W przypadku gdy na obszarze rejonu
rzàdowej administracji ogólnej dzia∏a
wi´cej ni˝ jedna rejonowa rada zatrud-
nienia, powo∏uje si´ nowà rejonowà
rad´ zatrudnienia na zasadach okre-
Êlonych w niniejszej ustawie.

3. Do czasu powo∏ania rejonowych rad
zatrudnienia, o których mowa w ust. 2,
dzia∏ajà rejonowe rady zatrudnienia
powo∏ane na podstawie dotychczaso-
wych przepisów.

Art. 75. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ przez okres 6 miesi´cy od
dnia jej wejÊcia w ˝ycie, obowiàzujà do-
tychczasowe akty wykonawcze, je˝eli nie
sà sprzeczne z niniejszà ustawà.”;

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

„Art. 4. 1. Absolwenci zarejestrowani jako bezro-
botni przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy uprawnieni sà do zasi∏ków, zasi∏ków
szkoleniowych i innych Êwiadczeƒ na
dotychczasowych zasadach.

2. Bezrobotni, którzy przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy nabyli prawo
do zasi∏ku, o którym mowa w art. 24
ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1,  za-
chowujà do niego prawo tak˝e w przy-
padku, gdy zamieszkujà w rejonie admi-
nistracyjnym (gminie) nie uznanym za
zagro˝ony szczególnie wysokim bezro-
bociem strukturalnym.

3. Stypendia, o których mowa w art. 37a,
37b i 37d ustawy wymienionej w art. 1,
mogà byç przyznane absolwentom, któ-
rzy zarejestrujà si´ jako bezrobotni po-
czàwszy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

4. Przepis art.1 pkt 11 lit. f) ustawy stosuje
si´ do bezrobotnych skierowanych do
prac interwencyjnych lub robót publicz-
nych poczàwszy od dnia jej wejÊcia w ˝y-
cie.

Art. 5. Przepisy wykonawcze, wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na
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podstawie upowa˝nienia zawartego
w art. 49 ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 1, zachowujà moc do czasu wydania
przepisów na podstawie upowa˝nienia
w brzmieniu okreÊlonym w niniejszej usta-
wie, nie d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy.

Art. 6. 1. Okres zatrudnienia od 1 lipca do 31 grud-
nia 1994 r. w wymiarze ni˝szym od po∏o-
wy wymiaru czasu pracy obowiàzujàce-
go w danym zawodzie lub s∏u˝bie zalicza
si´ do okresu, od którego zale˝y nabycie
prawa i d∏ugoÊç okresu pobierania zasi∏-
ku, je˝eli w okresie tego zatrudnienia nie
by∏ pobierany zasi∏ek.

2. Zasi∏ek, uzyskany na podstawie ust. 1,
przyznawany jest na wniosek bezrobot-
nego od dnia z∏o˝enia wniosku; zasi∏ek
przys∏uguje, je˝eli bezrobotny w dniu re-
jestracji spe∏nia∏ warunki do jego otrzy-
mania po zaliczeniu okresów zatrudnie-
nia, o których mowa w ust.1.”

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 marca
1996 r., z wyjàtkiem przepisów:

1) art.1 pkt 13 dotyczàcego art. 27 ust.1
pkt 3, który wchodzi w ˝ycie pierwszego
dnia czwartego miesiàca nast´pujàce-
go po miesiàcu og∏oszenia ustawy,

2) art. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1995r.”;

3) art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie
ustawy o pomocy spo∏ecznej oraz ustawy o zatrud-
nieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. Nr 100,
poz. 459), który stanowi:

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z tym ̋ e art. 35 ust. 3 i 4
oraz art. 46 ust. 8 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu ustalonym niniejszà
ustawà wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1998 r.”;

4) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi:

„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1997 r., z wyjàtkiem 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 wchodzà w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 1996 r., oraz art. 41, który
wchodzi w ˝ycie z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca
1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej
z dnia 17  paêdziernika 1992 r. o wzajem-
nych stosunkach mi´dzy w∏adzà ustawo-

dawczà i wykonawczà Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o samorzàdzie terytorialnym
(Dz. U. Nr 106, poz. 488).” ;

5) art. 8 oraz art. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r.
o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 147, poz. 687), które stanowià: 

„Art. 8. 1. Bezrobotnemu, który naby∏ prawo do
zasi∏ku lub zasi∏ku szkoleniowego przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
zasi∏ki te wyp∏aca si´ w wysokoÊci
i przez okres wynikajàcy z dotychczaso-
wych przepisów, z zastrze˝eniem
ust. 2—5.

2. Bezrobotny, który naby∏ prawo do zasi∏-
ku przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy, ma prawo do zasi∏ku w wy-
sokoÊci okreÊlonej w niniejszej ustawie,
je˝eli jest to korzystniejsze. Ustalenie te-
go prawa nast´puje na wniosek bezro-
botnego.

3. Bezrobotnemu nie posiadajàcemu pra-
wa do zasi∏ku w dniu wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy dodatek szkoleniowy
przys∏uguje, je˝eli szkolenie rozpoczà∏
po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy.

4. Bezrobotny, który w dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy pobiera zasi∏ek na pod-
stawie dotychczasowego przepisu
art. 25 ust. 6 ustawy wymienionej
w art. 1, zachowuje prawo do jego po-
bierania na dotychczasowych zasadach
przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, chyba ˝e zajdà okolicz-
noÊci powodujàce wczeÊniejszà utrat´
prawa do zasi∏ku.

5. Bezrobotny, który od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy uzyskuje wynagro-
dzenie lub dochód z tytu∏u zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej w wysokoÊci
ni˝szej od po∏owy najni˝szego wynagro-
dzenia, zachowuje status osoby bezro-
botnej oraz prawo do zasi∏ku na dotych-
czasowych zasadach przez okres 6 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

6. Prawo do zasi∏ku przedemerytalnego
i Êwiadczenia przedemerytalnego przy-
s∏uguje osobom spe∏niajàcym warunki
do jego przyznania, je˝eli:

1) zarejestrowane zosta∏y w rejonowym
urz´dzie pracy po dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy,

2) w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy uprawnione by∏y do zasi∏ku do
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czasu uzyskania uprawnieƒ emerytal-
nych.

7. Do okresu, od którego w myÊl ustawy
wymienionej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, zale˝y na-
bycie prawa, wysokoÊç i okres pobiera-
nia zasi∏ku, zasi∏ku przedemerytalnego
lub Êwiadczenia przedemerytalnego,
zalicza si´ równie˝ okresy zatrudnie-
nia, innej pracy zarobkowej i prowa-
dzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci, przy-
padajàce przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, je˝eli w tym okresie
podstaw´ wymiaru sk∏adki na ubezpie-
czenie spo∏eczne lub zaopatrzenie
emerytalne i Fundusz Pracy stanowi∏a
kwota wynoszàca co najmniej po∏ow´
najni˝szego wynagrodzenia miesi´cz-
nie.

8. Stop´ bezrobocia, o której mowa
w art. 35 ustawy wymienionej w art. 1 ni-
niejszej ustawy, wed∏ug stanu na dzieƒ
30 czerwca 1996 r. Prezes G∏ównego
Urz´du Statystycznego og∏osi w ciàgu
jednego miesiàca od dnia og∏oszenia ni-
niejszej ustawy.”

„Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po dniu og∏osze-
nia, z tym ˝e:

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-
szà ustawà, wchodzà w ˝ycie pierwsze-
go dnia siódmego miesiàca nast´pujà-
cego po dniu og∏oszenia,

2) art. 25 ust.1 pkt 1, 2 i 3 lit. a) ustawy,
o której mowa w art.1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, wchodzi
w ˝ycie pierwszego dnia czwartego
miesiàca nast´pujàcego po dniu og∏o-
szenia,

3) art. 2 wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia,

4) art. 3 wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1998 r.,

5) art. 4 z wy∏àczeniem pkt 8 lit. c), pkt 10
i pkt 14 lit. a) oraz art. 7 wchodzà w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
14 wrzeÊnia 1996 r.,

6) art. 6 wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.”;

6) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153), który stanowi:

„Art. 172. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 167 i 168, któ-

re wchodzà  w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

7) art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie usta-
wy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 41, poz. 255), który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”;

8) art. 6 ust. 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o zmianie ustawy o zasi∏kach rodzinnych
i piel´gnacyjnych oraz o zmianie innych ustaw
(Dz. U. Nr 93, poz. 569), które stanowià:

Art. 6. „2. Urz´dy pracy wyp∏acajà do 31 grudnia
1997 r. zasi∏ki rodzinne i piel´gnacyjne
osobom pobierajàcym   gwarantowany
zasi∏ek okresowy, je˝eli osobom tym
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
urzàd pracy wyp∏aca∏ zasi∏ek rodzinny
lub piel´gnacyjny albo nab´dà prawo do
gwarantowanego zasi∏ku okresowego
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy.”

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1997 r., z wyjàtkiem art. 13 ust. 1 pkt 1,
2 i 3 oraz ust. 1a ustawy, o której mowa
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1998 r., oraz z wyjàtkiem art. 3,
art. 4, art. 5 i art. 6 ust. 2, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia ustawy.”;

9) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.— Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sà-
dowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:

„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

10) art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776),
który stanowi:

„Art. 70. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1998 r., z tym ˝e:

1) art. 6 ust. 7 wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 wrzeÊnia
1997 r.,

2) art. 21 wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.,

3) art. 31 ust. 1 pkt 2 oraz art. 59 wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

11) art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie
ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiàzaƒ
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w zwiàzku z likwidacjà skutków powodzi, która mia-
∏a miejsce w lipcu 1997 r., oraz ustawy  o zatrudnie-
niu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. Nr 107,
poz. 692), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

12) art. 4 ustawy z dnia 8 maja 1998 r. zmieniajàcej
ustaw´ o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz
o zmianie niektórych ustaw, a tak˝e o zmianie
ustaw: o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
kolejowych i ich rodzin oraz o zatrudnieniu i prze-
ciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. Nr 66, poz. 431),
który stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 2 czerwca
1998 r.”;

13) art. 2 i 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu oraz ustawy o organizacji i finansowa-
niu ubezpieczeƒ spo∏ecznych  (Dz. U. Nr 108,
poz. 684), które stanowià:

„Art. 2. Absolwentom odbywajàcym szkolenie lub
sta˝ przys∏uguje, od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, stypendium w wysoko-
Êci i na zasadach okreÊlonych w niniejszej
ustawie.

Art. 3. 1. Do okresu uprawniajàcego do zasi∏ku, od
którego w myÊl ustawy wymienionej
w art. 1 zale˝y nabycie prawa do zasi∏ku
przedemerytalnego, zalicza si´ okresy
zatrudnienia na podstawie umowy o pra-
c´, w celu przygotowania zawodowego
m∏odocianych pracowników bez wzgl´-
du na wysokoÊç uzyskiwanego wyna-
grodzenia stanowiàcego podstaw´ wy-
miaru sk∏adki na ubezpieczenie spo∏ecz-
ne, przypadajàce tak˝e przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Osobom uprawnionym w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy do zasi∏ku oraz
które utraci∏y do niego prawo po dniu
1 lipca 1997 r. w zwiàzku z wyczerpaniem
okresu jego pobierania, przys∏uguje od
dnia  z∏o˝enia wniosku zasi∏ek przedeme-
rytalny, je˝eli po zaliczeniu okresu za-
trudnienia na podstawie umowy o prac´
w celu przygotowania zawodowego
m∏odocianych pracowników spe∏niajà
warunki do otrzymania zasi∏ku przed-
emerytalnego.”

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

14) art. 149 i 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmia-
nie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje
organów administracji publicznej — w zwiàzku
z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), które stanowià:

„Art. 149. W∏aÊciwi ministrowie do dnia 30 czerw-
ca 2000 r.  og∏oszà  w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej jednolite tek-
sty ustaw, o których mowa w art. 14, 15,
18, 19, 23, 27, 33, 36, 47, 50—53, 60, 61,
62, 64, 74—76, 78, 82, 86, 90, 91, 97, 107,
126, 137, 139, z uwzgl´dnieniem  zmian
wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem wydania jednolitych tek-
stów ustaw.

Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;  

15) art. 127 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o sys-
temie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887), który stanowi:

„Art. 127. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem:

1) art. 24—31, 33, 73 ust. 2, art. 74 ust. 1
i 5, art. 75 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 9 i 10
oraz ust. 3, art. 109, 117 ust. 2—4,
art. 119 i 120, które wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia,

2) art. 108, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 grudnia 1998 r.,

3) art. 39 ust. 1—4, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 1999 r.,

4) art. 15 ust. 2, art. 22 ust. 1 pkt 4 i ust. 2,
które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2000 r.,

5) art. 22 ust. 4, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

16) art. 58 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dosto-
sowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjo-
nowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin gór-
niczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5,
poz. 41), który stanowi:

„Art. 58. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia i obowiàzuje do
dnia 31 grudnia 2002 r., z wyjàtkiem art. 6,
art. 8, art. 9, art. 11, art. 42 ust. 8, art. 54
i art. 55, które zachowujà moc po dniu
31 grudnia 2002 r.”;

17) art. 196 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), który stanowi:

„Art. 196. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z tym ˝e art. 182 wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;
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18) art. 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy
ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), któ-
ry stanowi:

„Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.”;

19) art. 86 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadcze-
niach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego
w razie choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. Nr 60,
poz. 636), który stanowi:

„Art. 86. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1999 r., z tym ˝e:

1) art. 54, 56, 59, 79 i 83 wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia,

2) art. 80 wchodzi w ˝ycie z dniem 1 listo-
pada 1999 r.”;

20) art. 74 i 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmia-
nie niektórych ustaw zwiàzanych  z funkcjonowa-
niem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12,
poz. 136 i Nr 122, poz. 1323), które stanowià: 

„Art. 74. Przepisy wykonawcze, wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych
w ustawach nowelizowanych tà ustawà,
zachowujà moc do dnia 30 czerwca
2000 r.

Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z wyjàtkiem:
1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem

og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,

7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

21) art. 2 i 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 31 marca 2000 r.
o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu (Dz. U. Nr 31, poz. 384 i Nr 119,
poz. 1249), które stanowià: 

„Art. 2. Waloryzacja zasi∏ków nast´pujàca z dniem
1 wrzeÊnia 2000 r., na podstawie art. 24
ust. 6a ustawy wymienionej w art. 1, doko-
nywana jest o wskaênik wzrostu cen towa-
rów i us∏ug konsumpcyjnych w pierwszym
pó∏roczu 2000 r. w stosunku do drugiego
pó∏rocza 1999 r., pomniejszony o wskaênik,
o jaki zasi∏ki zostanà zwaloryzowane
z dniem 1 czerwca 2000 r.

Art. 3. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, w try-
bie okreÊlonym w art. 57 ust. 5 ustawy
wymienionej w art. 1, zapewni Êrodki na
dokoƒczenie inwestycji realizowanych
dla potrzeb powiatowych (rejonowych)
urz´dów pracy, rozpocz´tych przed
dniem 1 stycznia 2000 r., w tym:
1) w 2000 r. — na uregulowanie zobo-

wiàzaƒ powsta∏ych do dnia 5 maja
2000 r.,

2) do dnia 30 czerwca 2001 r. — na do-
koƒczenie tych inwestycji, w tym ure-
gulowanie zobowiàzaƒ powsta∏ych
po dniu 5 maja 2000 r.

2. Dla realizacji zadania, o którym mowa
w ust. 1, art. 57 ust. 4 ustawy wymienio-
nej w art. 1 stosuje si´ bez ograniczenia
okreÊlonego w tym przepisie.”

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 13 lit. a) i b), które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2000 r., oraz art. 1 pkt 30
lit. a), który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”;

22) art. 57 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550), który stanowi:
„Art. 57. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

30 dni od dnia og∏oszenia.”;
23) art. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie

ustawy  o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu  (Dz. U. Nr 70, poz. 820), które stanowià:
„Art. 2. W 2000 r.:

1) art. 55 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 1, stosuje si´ równie˝ w zakresie
dotyczàcym zasi∏ków przedemerytal-
nych i Êwiadczeƒ przedemerytalnych,

2) ∏àczna kwota zaciàgni´tych kredytów
i po˝yczek, o których mowa w art. 55
ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, nie
mo˝e przekroczyç kwoty stanowiàcej
równowartoÊç 12,5% dochodów Fundu-
szu Pracy, planowanych na ten rok,

3) okres sp∏aty kredytów i po˝yczek, o któ-
rym mowa w art. 55 ust. 5 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, mo˝e wykraczaç po-
za rok bud˝etowy i mo˝e przekroczyç
trzy miesiàce, nie wi´cej jednak ni˝
szeÊç miesi´cy,
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Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 24 stycznia 2001 r. (poz. 56)

USTAWA

z dnia 14 grudnia 1994 r. 

o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu. 

Rozdzia∏ 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zadania paƒstwa w zakre-
sie ∏agodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz

aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób po-
szukujàcych pracy. 

2. Ustawa ma zastosowanie do: 

4) w zakresie okreÊlonym w art. 55 
ust. 3—5 ustawy, o której mowa w art. 1,
nie stosuje si´ art. 99 ust. 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136
i Nr 48, poz. 550).

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

24) art. 45 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatria-
cji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118), który stanowi:
„Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2001 r., z wyjàtkiem art. 43, który
wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

25) art. 6—8 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie
ustawy — Karta Nauczyciela, ustawy o gospodaro-
waniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒ-
stwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skar-
bowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciw-
dzia∏aniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (Dz. U. Nr 122, poz. 1323), które
stanowià:

„Art. 6.1. W 2001 r.:

1) art. 55 ust. 3 ustawy wymienionej
w art. 4 stosuje si´ równie˝ w zakresie
dotyczàcym zasi∏ków przedemerytal-
nych i Êwiadczeƒ przedemerytalnych,

2) ∏àczna kwota zaciàgni´tych kredytów
i po˝yczek, o której mowa w art. 55
ust. 4 ustawy wymienionej w art. 4, nie
mo˝e przekroczyç kwoty stanowiàcej
równowartoÊç 12,5% dochodów Fun-
duszu Pracy, planowanych na ten rok,

3) okres sp∏aty kredytów i po˝yczek,
o którym mowa w art. 55 ust. 5 ustawy
wymienionej w art. 4, mo˝e wykraczaç
poza rok bud˝etowy i mo˝e przekro-
czyç trzy miesiàce, nie wi´cej jednak
ni˝ szeÊç miesi´cy,

4) w zakresie okreÊlonym w pkt 1—3 nie
stosuje si´ art. 99 ust. 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,
poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69,
Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315).

2. Zasi∏ki przedemerytalne przyznane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy przys∏ugu-
jà uprawnionym osobom w dotychczaso-
wej wysokoÊci, z uwzgl´dnieniem art. 24
ust. 6a ustawy wymienionej w art. 4.

Art. 7. Zachowuje moc rozporzàdzenie Rady Mini-
strów z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie
ustalenia Êwiadczeƒ przedemerytalnych
dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczà-
cych zak∏adu pracy z podmiotów gospodar-
ki narodowej obj´tych programem restruk-
turyzacji przemys∏u hutnictwa ˝elaza i stali
w Polsce (Dz. U. Nr 36, poz. 341 i Nr 77,
poz. 867).

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.”

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: L. Komo∏owski



1) obywateli polskich zamieszka∏ych w Polsce, poszu-
kujàcych i podejmujàcych zatrudnienie lub innà
prac´ zarobkowà na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zatrudnienie za granicà u pracodaw-
ców zagranicznych, 

2) cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej i posiadajàcych kart´ sta∏ego
pobytu lub którym nadano status uchodêcy w Rze-
czypospolitej Polskiej, poszukujàcych i podejmujà-
cych zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà na te-
rytorium Polski, 

3)1) cudzoziemców, którym starosta udzieli∏ zgody na
zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Na zasadach okreÊlonych w ustawie zasi∏ki i inne
Êwiadczenia z tytu∏u pozostawania bez pracy przys∏u-
gujà osobom, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. 

Art. 2. 1. Ilekroç w ustawie jest mowa o: 

1)2) absolwencie — oznacza to bezrobotnego w okre-
sie do up∏ywu 12 miesi´cy od dnia okreÊlonego
w dyplomie, Êwiadectwie ukoƒczenia szko∏y lub za-
Êwiadczeniu o ukoƒczeniu kursu, je˝eli jest: 
a) absolwentem ponadpodstawowej szko∏y pu-

blicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szko-
∏y publicznej albo szko∏y wy˝szej paƒstwowej
lub niepaƒstwowej — dla m∏odzie˝y, 

b) absolwentem studiów podyplomowych lub dok-
toranckich, podj´tych w okresie 6 miesi´cy od
dnia ukoƒczenia szko∏y wy˝szej, 

c) absolwentem szko∏y, o której mowa w lit. a), dla
doros∏ych, je˝eli w ostatnich 12 miesiàcach
trwania nauki nie by∏ zatrudniony, 

d) absolwentem co najmniej 12-miesi´cznego
przygotowania zawodowego, odbytego w ra-
mach Ochotniczych Hufców Pracy, 

e) absolwentem dziennych kursów zawodowych,
trwajàcych co najmniej 24 miesiàce, je˝eli
w okresie ostatnich 12 miesi´cy ich trwania nie
by∏ zatrudniony, 

f) absolwentem szko∏y specjalnej, 
g) niepe∏nosprawnym, który uzyska∏ uprawnienia

do wykonywania zawodu, 

2)3) bezrobotnym — oznacza to osob´, o której mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2, nie zatrudnionà i nie wyko-

nujàcà innej pracy zarobkowej, zdolnà i gotowà do
podj´cia zatrudnienia w pe∏nym wymiarze czasu
pracy obowiàzujàcego w danym zawodzie lub s∏u˝-
bie, z zastrze˝eniem lit. g), nie uczàcà si´ w szkole
w systemie dziennym, zarejestrowanà we w∏aÊci-
wym dla miejsca zameldowania (sta∏ego lub czaso-
wego) powiatowym urz´dzie pracy4), je˝eli: 

a) ukoƒczy∏a 18 lat, z wyjàtkiem m∏odocianych ab-
solwentów, 

b) kobieta nie ukoƒczy∏a 60 lat, a m´˝czyzna 65 lat, 

c)5) nie naby∏a prawa do emerytury lub renty z ty-
tu∏u niezdolnoÊci do pracy, renty szkoleniowej
albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarob-
kowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej
dzia∏alnoÊci6) nie pobiera zasi∏ku przedemerytal-
nego, Êwiadczenia przedemerytalnego, Êwiad-
czenia rehabilitacyjnego, zasi∏ku chorobowego,
macierzyƒskiego lub wychowawczego,

d)7) nie jest w∏aÊcicielem lub posiadaczem (samo-
istnym lub zale˝nym) nieruchomoÊci rolnej
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
o powierzchni u˝ytków rolnych przekraczajàcej
2 ha przeliczeniowe, lub nie podlega ubezpiecze-
niu emerytalno-rentowemu z tytu∏u sta∏ej pracy
jako wspó∏ma∏˝onek lub domownik w gospo-
darstwie rolnym o powierzchni u˝ytków rolnych
przekraczajàcej 2 ha przeliczeniowe, 

e)8) nie jest w∏aÊcicielem lub posiadaczem (samo-
istnym lub zale˝nym) gospodarstwa stanowià-
cego dzia∏ specjalny produkcji rolnej w rozumie-
niu przepisów podatkowych, chyba ˝e dochód
z dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej, obliczo-
ny dla ustalenia podatku dochodowego od osób
fizycznych, nie przekracza wysokoÊci przeci´tne-
go dochodu z pracy w indywidualnych gospo-
darstwach rolnych z 2,0 ha przeliczeniowych,
ustalonego przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego, na podstawie przepisów o po-

Dziennik Ustaw Nr 6 — 404 — Poz. 56

——————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 1 ustawy z dnia

24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych
kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàz-
ku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz.668),
która w tej cz´Êci wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy
z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdzia∏aniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych
ustaw  (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 34), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 marca 1996 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierw-
sze ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 147, poz. 687), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1997 r.

——————
4) Zgodnie z art. 97 pkt  37 lit. a) ustawy wymienionej w przy-

pisie 1, która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r. 
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie

ustawy wymienionej w przypisie 3 oraz przez art. 163 pkt 1
lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych  (Dz. U. Nr 162,
poz. 1118), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r. 

6) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 lit. a) tiret pierw-
sze ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. Nr 31,
poz. 384), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 6 maja 2000 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 lit. a) ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zasi∏kach ro-
dzinnych i piel´gnacyjnych oraz o zmianie innych ustaw
(Dz. U. Nr 93, poz. 569), która w tej cz´Êci wesz∏a w ˝ycie
z dniem 8 sierpnia 1997 r., oraz przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret
drugie ustawy wymienionej w przypisie 6.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 lit. a) pierwszej
ustawy wymienionej w przypisie 7, przez art. 78 pkt 1 usta-
wy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach pieni´˝nych
z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒ-
stwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 1999 r., oraz przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie
ustawy wymienionej w przypisie 6.



datku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu z tytu∏u sta∏ej pracy jako
wspó∏ma∏˝onek lub domownik w takim gospo-
darstwie,

f)9) nie podj´∏a pozarolniczej dzia∏alnoÊci od dnia
wskazanego w zg∏oszeniu do ewidencji do dnia
wyrejestrowania tej dzia∏alnoÊci albo nie podle-
ga — na podstawie odr´bnych przepisów —
obowiàzkowi ubezpieczenia spo∏ecznego, z wy-
jàtkiem ubezpieczenia spo∏ecznego rolników,
lub zaopatrzenia emerytalnego,

g) jest osobà niepe∏nosprawnà, której stan zdrowia
pozwala na podj´cie zatrudnienia co najmniej
w po∏owie wymiaru czasu pracy obowiàzujàce-
go w danym zawodzie lub s∏u˝bie, 

h) nie jest osobà tymczasowo aresztowanà lub nie
odbywa kary pozbawienia wolnoÊci,

i)10) nie uzyskuje miesi´cznie dochodu w wysoko-
Êci przekraczajàcej po∏ow´ najni˝szego wyna-
grodzenia, z zastrze˝eniem lit. d),

j)11) nie pobiera, na podstawie przepisów o pomo-
cy spo∏ecznej, zasi∏ku sta∏ego, sta∏ego wyrów-
nawczego, gwarantowanego zasi∏ku okresowe-
go lub renty socjalnej,

3) cudzoziemcach — oznacza to osoby nie posiadajà-
ce obywatelstwa polskiego, 

4)12) dochodach — oznacza to dochody z innego tytu-
∏u ni˝ zatrudnienie lub inna praca zarobkowa pod-
legajàce opodatkowaniu na podstawie przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

5) dodatkowym miejscu pracy — oznacza to miejsce
pracy utworzone dla bezrobotnego w wyniku
udzielenia po˝yczki z Funduszu Pracy, 

5a)13) dodatku szkoleniowym — oznacza to kwot´ wy-
p∏aconà bezrobotnemu w okresie szkolenia obej-
mujàcego przyuczenie do zawodu, przekwalifiko-
wanie lub podwy˝szenie kwalifikacji zawodowych,

6) klubie pracy — oznacza to zaj´cia dla bezrobotnych
w celu nabycia umiej´tnoÊci poszukiwania i uzyski-
wania zatrudnienia, 

7) koszcie szkolenia — oznacza to: 

a) uprzednio uzgodnionà nale˝noÊç przys∏ugujàcà
jednostce szkoleniowej, 

b) koszt ubezpieczenia od nast´pstw nieszcz´Êli-
wych wypadków, 

c) koszt przejazdu i zakwaterowania, je˝eli szkole-
nie odbywa si´ w innej miejscowoÊci ni˝ miejsce
zamieszkania bezrobotnego, 

d) koszt niezb´dnych badaƒ lekarskich, 

8)14) najni˝szym wynagrodzeniu — oznacza to najni˝-
sze wynagrodzenie pracowników, og∏oszone przez
ministra w∏aÊciwego do spraw pracy w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”15) na podstawie odr´bnych przepisów, 

9) nielegalnym zatrudnieniu lub innej nielegalnej pra-
cy zarobkowej — oznacza to: 

a) zatrudnienie przez pracodawc´ osoby bez za-
warcia z nià w wymaganym terminie umowy
o prac´ na piÊmie, 

b) niezg∏oszenie osoby zatrudnionej lub wykonujà-
cej innà prac´ zarobkowà do ubezpieczenia spo-
∏ecznego, 

c)16) zatrudnienie lub powierzenie innej pracy za-
robkowej cudzoziemcowi nie posiadajàcemu
karty sta∏ego pobytu lub statusu uchodêcy
w Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia lub
zgody starosty lub na innym stanowisku albo na
innych warunkach ni˝ okreÊlone w zezwoleniu
lub zgodzie, 

d)16) podj´cie przez cudzoziemca nie posiadajàce-
go karty sta∏ego pobytu lub statusu uchodêcy
w Rzeczypospolitej Polskiej zatrudnienia lub in-
nej pracy zarobkowej bez zgody starosty, 

10) nielegalnej dzia∏alnoÊci — oznacza to: 

a) prowadzenie poÊrednictwa pracy albo kierowa-
nie obywateli polskich do pracy za granicà bez
wymaganego upowa˝nienia, 

b) prowadzenie poÊrednictwa pracy albo kierowa-
nie obywateli polskich do pracy za granicà u pra-
codawców zagranicznych, w celu osiàgni´cia zy-
sku, 

11)17) odpowiednim zatrudnieniu — oznacza to za-
trudnienie, do którego bezrobotny ma wystarcza-
jàce kwalifikacje lub mo˝e je wykonywaç po
uprzednim szkoleniu, jego stan zdrowia pozwala
mu na wykonywanie tego zatrudnienia, a ∏àczny
czas dojazdu do miejsca zatrudnienia i z powro-
tem Êrodkami komunikacji publicznej nie przekra-
cza 3 godzin, 

Dziennik Ustaw Nr 6 — 405 — Poz. 56

——————
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie

ustawy wymienionej w przypisie 3 oraz przez  art. 1 pkt 1
lit. a) tiret pierwsze ustawy wymienionej w przypisie 6.

10) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret czwarte ustawy wy-
mienionej w przypisie 3.

11) Dodany przez art. 4 pkt 1 lit. b) pierwszej ustawy wymie-
nionej w przypisie 7.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy wy-
mienionej w przypisie 2 oraz  przez art. 1 pkt 1 lit. b) usta-
wy wymienionej w przypisie 3.

13) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy wymienionej
w przypisie 3.

——————
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 2 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
15) Obecnie: w drodze rozporzàdzenia ministra w∏aÊciwego

do spraw pracy og∏aszanego w Dzienniku Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 2 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 1.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy wy-
mienionej w przypisie 2.



12)18) organach zatrudnienia — oznacza to Prezesa Kra-
jowego Urz´du Pracy, marsza∏ków województw
i starostów, 

13) osobie samotnie wychowujàcej dzieci — oznacza to
osob´, o której mowa w przepisach o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, 

14) osobie wspó∏pracujàcej — oznacza to osob´ wspó∏-
pracujàcà w rozumieniu przepisów o ubezpiecze-
niu spo∏ecznym osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà oraz ich rodzin, a tak˝e przepisów
o ubezpieczeniu spo∏ecznym osób wykonujàcych
prac´ na podstawie umowy agencyjnej lub umowy
zlecenia, 

15) poszukujàcym pracy — oznacza to osob´ nie za-
trudnionà, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2,
poszukujàcà zatrudnienia oraz osob´ zatrudnionà
zg∏aszajàcà zamiar i gotowoÊç podj´cia zatrudnie-
nia w wy˝szym wymiarze czasu pracy, albo dodat-
kowego lub innego zatrudnienia, zarejestrowanà
w powiatowym urz´dzie pracy4), 

15a)19) pozarolniczej dzia∏alnoÊci — oznacza to pozarol-
niczà dzia∏alnoÊç w rozumieniu przepisów o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych,

16) innej pracy zarobkowej — oznacza to wykonywanie
pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia, umowy o dzie∏o albo w okresie cz∏onko-
stwa w rolniczej spó∏dzielni produkcyjnej lub spó∏-
dzielni kó∏ek rolniczych (us∏ug rolniczych), 

17) pracodawcy — oznacza to jednostk´ organizacyjnà,
chocia˝by nie posiada∏a osobowoÊci prawnej,
a tak˝e osob´ fizycznà, je˝eli zatrudniajà one pra-
cowników, 

18) pracach interwencyjnych — oznacza to zatrudnie-
nie bezrobotnego przez pracodawc´ w okresie nie
d∏u˝szym ni˝ 12 miesi´cy, je˝eli zatrudnienie to na-
stàpi∏o w wyniku umowy zawartej z powiatowym
urz´dem pracy4), 

18a)20) po˝yczce szkoleniowej — oznacza to po˝yczk´
udzielonà bezrobotnemu na sfinansowanie kosz-
tów szkolenia podejmowanego bez skierowania
powiatowego urz´du pracy4) na to szkolenie,

19) programach specjalnych — oznacza to dzia∏ania,
w celu promocji zatrudnienia, inicjowane przez or-
gany zatrudnienia na rzecz osób zakwalifikowa-
nych do grup ryzyka na lokalnych rynkach pracy, 

20) przeci´tnym wynagrodzeniu — oznacza to przeci´t-
ne miesi´czne wynagrodzenie w gospodarce naro-
dowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia
nast´pnego miesiàca po og∏oszeniu przez Prezesa

G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, 

20a)21) przyczynach dotyczàcych zak∏adu pracy —
oznacza to rozwiàzanie stosunku pracy (stosunku
s∏u˝bowego) z powodu og∏oszenia upad∏oÊci pra-
codawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska
pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych,
produkcyjnych albo technologicznych, a tak˝e wy-
gaÊni´cie stosunku pracy (stosunku s∏u˝bowego)
z powodu Êmierci pracodawcy lub gdy przepisy
ustawy przewidujà wygaÊni´cie stosunku pracy
w przypadku przejÊcia zak∏adu pracy lub jego cz´-
Êci na innego pracodawc´ i niezaproponowania
przez tego pracodawc´ nowych warunków pracy
i p∏acy,

21)22) robotach publicznych — oznacza to zatrudnienie
bezrobotnego w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 12 mie-
si´cy przy wykonywaniu prac zorganizowanych
przez organy samorzàdu terytorialnego lub insty-
tucje u˝ytecznoÊci publicznej oraz organizacje sta-
tutowo zajmujàce si´ problematykà: ochrony Êro-
dowiska, kultury, oÊwiaty, sportu i turystyki, opieki
zdrowotnej oraz pomocy spo∏ecznej, a tak˝e spó∏ki
wodne i ich zwiàzki, je˝eli prace te sà finansowane
lub dofinansowane ze Êrodków samorzàdu teryto-
rialnego, bud˝etu paƒstwa, funduszy celowych lub
Êrodków instytucji, organizacji, spó∏ek wodnych
i ich zwiàzków,

21a)23) sta˝u — oznacza to nabywanie umiej´tnoÊci
praktycznych do wykonywania pracy poprzez wy-
konywanie zadaƒ w miejscu pracy przez absolwen-
ta, bez nawiàzania stosunku pracy z pracodawcà, 

21b)23) stypendium — oznacza to kwot´ wyp∏acanà
z Funduszu Pracy bezrobotnemu, zarejestrowane-
mu w powiatowym urz´dzie pracy4) po raz pierw-
szy jako absolwent, w okresie odbywania: szkole-
nia, sta˝u u pracodawcy oraz przez okres nauki
w szkole ponadpodstawowej dla doros∏ych, 

21c)24) staroÊcie — oznacza to starost´ powiatu lub
prezydenta miasta na prawach powiatu sprawujà-
cego zwierzchnictwo nad dzia∏alnoÊcià powiato-
wego urz´du pracy,

22)25) szkoleniu — oznacza to przyuczenie do zawodu,
przekwalifikowanie, podwy˝szenie kwalifikacji za-
wodowych lub nauk´ umiej´tnoÊci poszukiwania
i uzyskiwania zatrudnienia, 

Dziennik Ustaw Nr 6 — 406 — Poz. 56

——————
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 2 lit. c) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
19) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie ustawy wymie-

nionej w przypisie 6.
20) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. d) ustawy wymienione w przy-

pisie 3.

——————
21) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret czwarte ustawy wymie-

nionej w przypisie 6.
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. e) ustawy wy-

mienionej w przypisie 3 oraz przez art. 97 pkt 2 lit. d) usta-
wy wymienionej w przypisie 1.

23) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. d) ustawy wymienionej
w przypisie 2.

24) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret piàte ustawy wymie-
nionej w przypisie 6.

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. f) ustawy wy-
mienionej w przypisie 3.



22a)26) sk∏adkach na ubezpieczenia spo∏eczne — ozna-
cza to sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne, rento-
we i wypadkowe, finansowane z w∏asnych Êrod-
ków p∏atnika tych sk∏adek,

23) zasi∏ku — oznacza to zasi∏ek dla bezrobotnych, 

24) (skreÊlony),27)

25) zatrudnieniu — oznacza to wykonywanie pracy na
podstawie stosunku pracy, stosunku s∏u˝bowego
oraz umowy o prac´ nak∏adczà. 

2. Okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przed∏u˝a
si´ o czas odbywania przez absolwenta zasadniczej
s∏u˝by wojskowej, nadterminowej zasadniczej s∏u˝by
wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów
szkó∏ wy˝szych, s∏u˝by wojskowej pe∏nionej w charak-
terze kandydata na ˝o∏nierza zawodowego, çwiczeƒ
wojskowych, okresowej s∏u˝by wojskowej oraz zasad-
niczej s∏u˝by w obronie cywilnej i s∏u˝by zast´pczej. 

3.28) Badania lekarskie, majàce na celu stwierdze-
nie zdolnoÊci bezrobotnego do pracy, przeprowadzajà,
na wniosek kierownika powiatowego urz´du pracy4),
lekarze ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym.

Rozdzia∏ 2 

Organy zatrudnienia i rady zatrudnienia 

Art. 3.29) Zadania okreÊlone w ustawie realizuje mi-
nister w∏aÊciwy do spraw pracy przy pomocy Prezesa
Krajowego Urz´du Pracy oraz samorzàd wojewódz-
twa, wojewoda i samorzàd powiatowy, którzy wspó∏-
dzia∏ajà z organami, organizacjami i instytucjami zaj-
mujàcymi si´ problematykà zatrudnienia i przeciw-
dzia∏ania bezrobociu, a w szczególnoÊci z organizacja-
mi zwiàzków zawodowych, pracodawców i bezrobot-
nych.

Art. 4.30) 1. Prezes Krajowego Urz´du Pracy jest
centralnym organem administracji rzàdowej i podlega
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw pracy.

2. Prezes Krajowego Urz´du Pracy jest powo∏ywa-
ny i odwo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw pracy, zaopi-
niowany przez Naczelnà Rad´ Zatrudnienia.

3. Wiceprezesów Krajowego Urz´du Pracy powo∏u-
je i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw pracy na
wniosek Prezesa Krajowego Urz´du Pracy.

4. Prezes Krajowego Urz´du Pracy w zakresie obj´-
tym ustawà:

1) wspó∏dzia∏a z jednostkami samorzàdu terytorialne-
go,

2)31) realizuje polityk´ paƒstwa w zakresie rynku pra-
cy,

3) inicjuje i stosuje instrumenty polityki rynku pracy,
w tym poprzez zawierane z organami zatrudnienia
kontrakty na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych w usta-
wie,

4)32) opracowuje projekty standardów realizacji zadaƒ
okreÊlonych w ustawie,

5) realizuje zadania wynikajàce z funkcji dysponenta
g∏ównego Funduszu Pracy,

6) zapewnia jednolitoÊç stosowania prawa poprzez
m. in.:

a) udzielanie wyjaÊnieƒ dotyczàcych przepisów
ustawy,

b) opracowywanie wzorów dokumentów oraz dru-
ków,

c) prowadzenie szkoleƒ kadr realizujàcych zadania
obj´te ustawà,

d)33) nadzór systemu informatycznego w organach
zatrudnienia,

7) realizuje zadania w zakresie ochrony roszczeƒ pra-
cowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy,

8) jest organem odwo∏awczym od decyzji wydawa-
nych przez wojewod´ jako organu pierwszej in-
stancji,

9) wykonuje zadania okreÊlone w odr´bnych usta-
wach.

5. Zadania okreÊlone w ust. 4 Prezes Krajowego
Urz´du Pracy wykonuje przy pomocy Krajowego Urz´-
du Pracy.

6. Prezes Rady Ministrów okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, organizacj´, szczegó∏owe zasady i zakres
dzia∏ania Krajowego Urz´du Pracy oraz zadania woje-
wody w zakresie realizacji przepisów ustawy.

Dziennik Ustaw Nr 6 — 407 — Poz. 56

——————
26) Dodany przez art. 163 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 17 grud-

nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

27) Przez art. 1 pkt 1 lit. g)  ustawy wymienionej w przypisie 3.
28) W brzmieniu  ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy wymie-

nionej w przypisie 3 oraz przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 6.

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 3 ustawy wymie-
nionej w przypisie 1.

30) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 4 ustawy wymie-
nionej w przypisie 1, która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.

——————
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 38 ustawy z dnia 12 ma-

ja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
(Dz. U. Nr 48, poz. 550), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
15 lipca 2000 r.

32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a)  ustawy
wymienionej w przypisie 6.

33) Dodany przez art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r.
o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowa-
niem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136),  któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 lutego 2000 r.



7.34) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e okre-
Êlaç, w drodze rozporzàdzenia, standardy realizacji
przez organy zatrudnienia zadaƒ okreÊlonych w usta-
wie, a w szczególnoÊci poÊrednictwa pracy, poradnic-
twa zawodowego, organizacji szkoleƒ, prowadzenia
centrów informacji zawodowych i klubów pracy, za-
wierajàce zw∏aszcza procedury post´powania, wzory
dokumentacji, druków i zaÊwiadczeƒ oraz metody oce-
ny efektywnoÊci realizowanych zadaƒ.

Art. 4a. (skreÊlony).35)

Art. 5.36) 1. Do zadaƒ samorzàdu województwa
w zakresie polityki rynku pracy nale˝y w szczególnoÊci: 

1) opracowywanie analiz i ocen dotyczàcych proble-
matyki zatrudnienia i przeciwdzia∏ania bezrobociu
w województwie,

2) wspó∏dzia∏anie z wojewódzkà radà zatrudnienia
w podejmowaniu przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do
ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skut-
ków, w tym tworzenie nowych miejsc pracy,

3)37) planowanie wydatków i gospodarowanie Êrod-
kami finansowymi przeznaczonymi na realizacj´
polityki rynku pracy,

3a)38) inicjowanie i wspó∏finansowanie szkoleƒ, prac
interwencyjnych, zatrudnienia absolwentów i pro-
gramów specjalnych,

4) organizowanie poÊrednictwa pracy w skali woje-
wódzkiej i mi´dzywojewódzkiej,

5) wspó∏dzia∏anie z organami w∏aÊciwymi w spra-
wach oÊwiaty w planowaniu i podejmowaniu
przedsi´wzi´ç w zakresie szkolenia bezrobotnych
oraz w organizowaniu kszta∏cenia zawodowego,
z uwzgl´dnieniem potrzeb wojewódzkiego rynku
pracy,

6) organizowanie i koordynowanie rozwoju us∏ug po-
radnictwa zawodowego oraz informacji zawodo-
wej na terenie województwa, a tak˝e wspieranie
dzia∏alnoÊci klubów pracy,

7) ustalanie kryteriów wydawania zezwoleƒ w spra-
wach zatrudnienia cudzoziemców,

8)39) prowadzenie polityki regionalnej w zakresie prze-

ciwdzia∏ania bezrobociu poprzez inspirowanie
i wspó∏finansowanie oraz koordynowanie realiza-
cji programów wojewódzkich,

9)40) organizowanie, inicjowanie i wspó∏finansowanie
inwestycji infrastrukturalnych, wykonywanych ja-
ko zadania w∏asne gmin lub powiatów, w systemie
robót publicznych w powiatach (gminach) zagro˝o-
nych szczególnie wysokim bezrobociem struktural-
nym,

10)41) organizowanie, inicjowanie i wspó∏finansowanie
lokalnych programów majàcych na celu tworzenie
nowych miejsc pracy i likwidacj´ negatywnych
skutków bezrobocia lub wspieranie rzàdowych
programów restrukturyzacyjnych,

10a)42) inicjowanie przedsi´wzi´ç w zakresie udzielania
pomocy i udzielanie pomocy przewidzianym do
zwolnienia pracownikom, równie˝ za poÊrednic-
twem pracodawców, w przypadku gdy zwolnienia
te majà znaczàcy wp∏yw na lokalny rynek pracy,

11) realizacja innych zadaƒ przewidzianych w odr´b-
nych ustawach.

2.43) Zadania okreÊlone w ust. 1 realizowane sà
przez wojewódzki urzàd pracy b´dàcy wojewódzkà sa-
morzàdowà jednostkà organizacyjnà samorzàdu woje-
wództwa.

3. Dyrektora wojewódzkiego urz´du pracy powo∏u-
je i odwo∏uje marsza∏ek województwa, po zasi´gni´ciu
opinii Prezesa Krajowego Urz´du Pracy oraz woje-
wódzkiej rady zatrudnienia.

4. Wicedyrektorów wojewódzkich urz´dów pracy
powo∏uje i odwo∏uje marsza∏ek województwa na wnio-
sek dyrektora.

5. Sejmik województwa co najmniej raz w roku do-
konuje oceny sytuacji na rynku pracy.

Art. 6.44) Do zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej
realizowanych przez powiaty nale˝y:

1) rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszuku-
jàcych pracy, przedstawianie im propozycji zatrud-
nienia, szkolenia i innych form majàcych na celu
ich aktywizacj´ zawodowà, a w razie braku takich
mo˝liwoÊci wyp∏acanie uprawnionym zasi∏ków
i innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych,

2) przyznawanie i wyp∏acanie osobom uprawnionym
zasi∏ków przedemerytalnych i Êwiadczeƒ przed-
emerytalnych,

Dziennik Ustaw Nr 6 — 408 — Poz. 56

——————
34) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 6.
35) Dodany przez art. 66 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.

o zmianie niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika
1996 r., a nast´pnie skreÊlony przez art. 97 pkt 5 ustawy
wymienionej w przypisie 1.

36) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 6 ustawy wymie-
nionej w przypisie  1.

37) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 2 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 33.

38) Dodany przez art. 36 pkt 2  lit. b)  ustawy wymienionej
w przypisie 33.

39) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 2 lit. c) ustawy
wymienionej w przypisie 33.

——————
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 2 lit. d) ustawy

wymienionej w przypisie 33.
41) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 2 lit. e)  ustawy

wymienionej w przypisie 33.
42) Dodany przez art. 1 pkt 3  lit. a)  ustawy wymienionej

w przypisie 6.
43) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b)  ustawy wy-

mienionej w przypisie 6.
44) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 7 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.



3) prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz infor-
macji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób
poszukujàcych pracy,

4) wydawanie biletów kredytowych osobom skiero-
wanym do pracy poza miejsce sta∏ego zamieszka-
nia,

5) wydawanie zezwoleƒ i zgód w sprawach dotyczà-
cych zatrudnienia lub wykonywania innej pracy za-
robkowej przez cudzoziemców, na podstawie kry-
teriów ustalonych przez samorzàd województwa,

6) wydawanie decyzji w sprawach o :

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za
bezrobotnà oraz utracie statusu osoby bezrobot-
nej,

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu,
wznowieniu wyp∏aty oraz utracie lub pozbawie-
niu prawa do zasi∏ku, dodatku szkoleniowego,
stypendium, zasi∏ku przedemerytalnego lub
Êwiadczenia przedemerytalnego,

c)45) obowiàzku zwrotu nienale˝nie pobranego za-
si∏ku, dodatku szkoleniowego, stypendium, za-
si∏ku przedemerytalnego, Êwiadczenia przed-
emerytalnego, innych nienale˝nie pobranych
Êwiadczeƒ lub kosztów szkolenia finansowa-
nych z Funduszu Pracy,

d)45) odroczeniu terminu sp∏aty, roz∏o˝eniu na raty
lub umorzeniu cz´Êci albo ca∏oÊci nienale˝nie
pobranego Êwiadczenia lub po˝yczki udzielonej
z Funduszu Pracy,

e) refundowaniu pracodawcom wynagrodzeƒ
i sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne m∏odocia-
nych pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o prac´ w celu przygotowania zawodo-
wego,

f) refundowaniu pracodawcom dodatków i premii
przys∏ugujàcych pracownikom za wykonywanie
obowiàzków opiekunów praktyk uczniowskich,

7) wydawanie innych decyzji w sprawach dotyczà-
cych zatrudnienia i przeciwdzia∏ania bezrobociu na
podstawie innych ustaw,

8) wykonywanie kontroli w zakresie przestrzegania
przepisów ustawy,

9) wykonywanie zadaƒ okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.

Art. 6a.46) Do zadaƒ samorzàdu powiatowego nale-
˝y w szczególnoÊci :

1) udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom
poszukujàcym pracy w znalezieniu pracy, a tak˝e
pracodawcom w pozyskaniu pracowników,

2) podejmowanie i realizacja dzia∏aƒ zmierzajàcych
do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych
skutków,

3) pozyskiwanie i gospodarowanie Êrodkami finanso-
wymi na realizacj´ zadaƒ z zakresu przeciwdzia∏a-
nia bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy,

4) inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy
oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmo-
waniu dzia∏alnoÊci na w∏asny rachunek i Êcis∏a
wspó∏praca w tym zakresie z izbà rolniczà w odnie-
sieniu do bezrobotnych zamieszka∏ych na wsi,

5) inicjowanie i finansowanie:

a) prac interwencyjnych,

b) robót publicznych,

c) zatrudnienia absolwentów,

d) programów specjalnych,

e) szkoleƒ,

6) wspó∏dzia∏anie z powiatowymi radami zatrudnie-
nia w zakresie ograniczania bezrobocia i jego nega-
tywnych skutków, a w szczególnoÊci rozdzia∏u i wy-
korzystania Êrodków Funduszu Pracy oraz Paƒ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych,

7) inicjowanie i wspieranie dzia∏alnoÊci klubów pracy,

8) opracowywanie analiz, ocen i sprawozdaƒ dotyczà-
cych problematyki zatrudnienia i przeciwdzia∏ania
bezrobociu w powiecie na potrzeby wojewódzkie-
go urz´du pracy oraz powiatowej rady zatrudnie-
nia,

9)47) inicjowanie przedsi´wzi´ç w zakresie udzielania
pomocy i udzielanie pomocy przewidzianym do
zwolnienia pracownikom, równie˝ za poÊrednic-
twem pracodawców, w przypadku gdy zwolnienia
te majà znaczàcy wp∏yw na lokalny rynek pracy.

Art. 6b.46) 1. Zadania, o których mowa w art. 6 
i 6a, wykonywane sà przez powiatowe urz´dy pracy
wchodzàce w sk∏ad powiatowej administracji zespolo-
nej.

2. Kierownika powiatowego urz´du pracy powo∏u-
je i odwo∏uje starosta po zasi´gni´ciu opinii powiato-
wej rady zatrudnienia.

3. Zast´pców kierownika powiatowego urz´du pra-
cy powo∏uje i odwo∏uje starosta na wniosek kierowni-
ka.

Art. 6c.46) 1. Do zadaƒ wojewody w zakresie prze-
ciwdzia∏ania bezrobociu nale˝y :

1) kontrola realizacji zadaƒ z zakresu administracji rzà-
dowej, wynikajàcych z przestrzegania przepisów

Dziennik Ustaw Nr 6 — 409 — Poz. 56

——————
45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy wymie-

nionej w przypisie 6.
46) Dodany przez art. 97 pkt 8 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.

——————
47) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypi-

sie 6.



ustawy, wykonywanych przez jednostki samorzà-
du terytorialnego,

2) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wyma-
ganym standardem us∏ug Êwiadczonych przez
urz´dy pracy oraz odpowiednim poziomem kwali-
fikacji kadr w urz´dach pracy na terenie wojewódz-
twa.

2. W post´powaniu administracyjnym w sprawach
zwiàzanych z wykonywaniem zadaƒ i kompetencji
w zakresie zatrudnienia i przeciwdzia∏ania bezrobociu,
je˝eli ustawa nie stanowi inaczej:

1) organem w∏aÊciwym jest starosta,

2) organem wy˝szego stopnia jest wojewoda.

Art. 7. 1.48) Naczelna Rada Zatrudnienia jest orga-
nem opiniodawczo-doradczym ministra w∏aÊciwego
do spraw pracy w sprawach zatrudnienia.

2. Do zakresu dzia∏ania Naczelnej Rady Zatrudnie-
nia nale˝y w szczególnoÊci:

1) inspirowanie przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do pe∏-
nego i racjonalnego zatrudnienia,

2) opiniowanie planów Funduszu Pracy oraz rocznych
sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci tego Funduszu,

3)49) wydawanie opinii w sprawach, o których mowa
w art. 57 ust. 1 pkt 21 i 23,

3a)50) opiniowanie zasad i kryteriów przyznawania
przez ministra w∏aÊciwego do spraw pracy, z fun-
duszy b´dàcych w jego dyspozycji, Êrodków na do-
finansowanie programów i przedsi´wzi´ç realizo-
wanych w ramach zadaƒ statutowych przez insty-
tucje i organizacje na rzecz bezrobotnych oraz m∏o-
dzie˝y wchodzàcej na rynek pracy,

4) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczà-
cych zatrudnienia oraz wnioskowanie w sprawie
wydania lub zmiany obowiàzujàcych przepisów,

5) wspó∏dzia∏anie z wojewódzkimi radami zatrudnie-
nia,

6)51) przedstawianie ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw pracy okresowych informacji o swojej dzia-
∏alnoÊci. 

Art. 8. 1.52) Wojewódzkie rady zatrudnienia sà orga-
nami opiniodawczo-doradczymi marsza∏ków woje-
wództw. 

2. Do zakresu dzia∏ania wojewódzkich rad zatrud-
nienia nale˝y w szczególnoÊci: 

1) inspirowanie przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do pe∏-
nego i racjonalnego zatrudnienia w województwie, 

2) ocena racjonalnoÊci gospodarki Êrodkami Fundu-
szu Pracy, 

3) opiniowanie projektów planów finansowych, opra-
cowywanych przez wojewódzkie urz´dy pracy,
oraz sprawozdaƒ z ich wykonania, 

4)53) sk∏adanie wniosków i wydawanie opinii w spra-
wach dotyczàcych kierunków kszta∏cenia, szkole-
nia zawodowego oraz zatrudnienia w wojewódz-
twie, 

5) (skreÊlony),54)

6) opiniowanie kryteriów wydawania decyzji w spra-
wach zatrudnienia cudzoziemców lub wykonywa-
nia przez nich innej pracy zarobkowej na terenie
województwa, 

7) ocenianie okresowych sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci
wojewódzkich urz´dów pracy oraz przedstawianie
Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych spra-
wozdaƒ i wniosków w sprawach zatrudnienia, 

8)55) opiniowanie kryteriów przyznawania po˝yczek
z Funduszu Pracy,

9) opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora
wojewódzkiego urz´du pracy oraz wnioskowanie
o jego odwo∏anie, 

10) delegowanie przedstawiciela do komisji konkurso-
wej w przypadku powo∏ywania dyrektora woje-
wódzkiego urz´du pracy w drodze konkursu. 

Art. 9. 1.56) Powiatowe rady zatrudnienia sà orga-
nami opiniodawczo-doradczymi starostów. 

2.57) Do zakresu dzia∏ania powiatowych rad zatrud-
nienia stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 8 ust. 2
pkt 1—4 i 7—10.

3.58) Powiatowe rady zatrudnienia opiniujà kryteria
refundowania kosztów szkolenia, o których mowa
w art. 15 ust. 5.

Dziennik Ustaw Nr 6 — 410 — Poz. 56

——————
48) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 9 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
49) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 9 lit. b) tiret

pierwsze ustawy wymienionej w przypisie 1.
50) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypi-

sie 3 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 9 lit. b)
tiret drugie ustawy wymienionej w przypisie 1.

51) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 9 lit. b) tiret trze-
cie ustawy wymienionej w przypisie 1, przez art. 36 pkt 3
ustawy wymienionej w przypisie 33 oraz przez art. 1 pkt 6
ustawy wymienionej w przypisie 6.

52) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 10  lit. a)  ustawy
wymienionej w przypisie 1.

——————
53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy wy-

mienionej w przypisie 3.
54) Przez art. 97 pkt 10 lit. b) ustawy wymienionej w przypi-

sie 1. 
55) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy wy-

mienionej w przypisie 3. 
56) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 11 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 1, która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r.

57) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 11 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 1, która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r.

58) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy wymienionej w przypi-
sie 3 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt  11 lit. c)
ustawy wymienionej w przypisie 1, która wesz∏a w ˝ycie z
dniem 1 stycznia 1999 r.



Art. 9a. (skreÊlony).59)

Art. 10. 1. Naczelna Rada Zatrudnienia sk∏ada si´
z 24 osób, powo∏ywanych w równych cz´Êciach spo-
Êród przedstawicieli reprezentatywnych organizacji
zwiàzkowych, organizacji pracodawców, organów ad-
ministracji rzàdowej oraz samorzàdu terytorialnego. 

2.60) Wojewódzkie rady zatrudnienia sk∏adajà si´
z 15 osób, powo∏anych w równych cz´Êciach spoÊród
przedstawicieli dzia∏ajàcych na terenie województwa
organizacji zwiàzków zawodowych, izb rolniczych, or-
ganizacji pracodawców, wojewody oraz jednostek sa-
morzàdu terytorialnego (powiatów i gmin). Przewodni-
czàcym wojewódzkiej rady zatrudnienia jest marsza∏ek
województwa. 

3.61) Powiatowe rady zatrudnienia sk∏adajà si´ z 12
osób powo∏anych w równych cz´Êciach spoÊród
przedstawicieli dzia∏ajàcych na terenie danego powia-
tu organizacji zwiàzków zawodowych, izb rolniczych,
organizacji pracodawców oraz jednostek samorzàdu
terytorialnego (powiatów i gmin). Przewodniczàcym
powiatowej rady zatrudnienia jest starosta lub prezy-
dent miasta na prawach powiatu, w przypadkach okre-
Êlonych ustawà.

4.60) Cz∏onków Naczelnej Rady Zatrudnienia po-
wo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw pracy, cz∏onków
wojewódzkich rad zatrudnienia — marsza∏ek woje-
wództwa, natomiast cz∏onków powiatowych rad za-
trudnienia — starosta, spoÊród kandydatów zg∏oszo-
nych przez organy i organizacje, o których mowa
w ust. 1—3.

5. Cz∏onek rady zatrudnienia mo˝e zostaç odwo∏a-
ny: 
1) na wniosek organu lub organizacji, która zg∏osi∏a

kandydatur´ cz∏onka rady, 
2)62) z inicjatywy odpowiednio ministra w∏aÊciwego

do spraw pracy, marsza∏ka województwa oraz sta-
rosty, po zasi´gni´ciu opinii organu lub organiza-
cji, która zg∏osi∏a kandydatury cz∏onka rady. 

6. Kadencja rad zatrudnienia trwa 4 lata. 

7.63) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ oraz tryb dzia∏a-
nia rad zatrudnienia oraz zasady, na jakich mogà
uczestniczyç w posiedzeniach rad zatrudnienia przed-
stawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i in-
stytucji nie reprezentowanych w radach zatrudnienia. 

8. Pracodawca jest obowiàzany zwolniç pracowni-
ka od pracy w celu wzi´cia udzia∏u w posiedzeniach ra-
dy zatrudnienia. Za czas zwolnienia pracownik zacho-
wuje prawo do wynagrodzenia ustalonego wed∏ug za-
sad obowiàzujàcych przy obliczaniu wynagrodzenia za
urlop wypoczynkowy. Koszty wynagrodzenia ponoszo-
ne przez pracodawc´ mogà byç refundowane z Fundu-
szu Pracy. 

9. Na wniosek cz∏onków rad zatrudnienia zamiesz-
ka∏ych poza miejscem obrad rady koszty przejazdów
publicznymi Êrodkami komunikacji finansowane sà ze
Êrodków Funduszu Pracy. 

10.63) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady refun-
dacji kosztów, o których mowa w ust. 8 i 9. 

Rozdzia∏ 3 

Zasady i formy przeciwdzia∏ania bezrobociu oraz ∏a-
godzenia jego skutków 

Art. 11. Organy zatrudnienia realizujà zadania paƒ-
stwa w zakresie zatrudnienia, przeciwdzia∏ania bezro-
bociu i ∏agodzenia jego skutków. 

Art. 12. 1. PoÊrednictwo pracy polega na udzielaniu
pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukujàcym
pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz
pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowni-
ków. 

2. PoÊrednictwo pracy prowadzà powiatowe urz´-
dy pracy4). PoÊrednictwo pracy jest wykonywane nie-
odp∏atnie i opiera si´ na nast´pujàcych zasadach: 

1) dost´pnoÊci us∏ug poÊrednictwa dla wszystkich
osób poszukujàcych pracy oraz dla pracodawców, 

2) dobrowolnoÊci — oznaczajàcej wolne od przymusu
korzystanie z us∏ug poÊrednictwa pracy przez po-
szukujàcych pracy, 

3) równoÊci — oznaczajàcej obowiàzek powiatowych
urz´dów pracy4) udzielania wszystkim poszukujà-
cym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia, bez
wzgl´du na ich narodowoÊç, przynale˝noÊç do or-
ganizacji politycznych, spo∏ecznych, na p∏eç, wy-
znanie i inne okolicznoÊci, 

4) jawnoÊci — oznaczajàcej, ˝e ka˝de wolne miejsce
pracy zg∏oszone do urz´du podawane jest do wia-
domoÊci poszukujàcym pracy. 

Dziennik Ustaw Nr 6 — 411 — Poz. 56

——————
59) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.

o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezro-
bociu oraz ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 108, poz. 684), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem  5 wrzeÊnia 1998 r., a nast´pnie skreÊlony
przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmia-
nie ustawy — Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowa-
niu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa, ustawy
o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy,
ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu oraz
ustawy o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjo-
nowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 122,
poz. 1323), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.

60) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 12  lit. a)  ustawy
wymienionej w przypisie 1.

61) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 12 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 1 oraz przez art. 1 pkt 7 ustawy
wymienionej w przypisie 6.

62) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 12 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 1.

——————
63) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 12 lit. c)  ustawy

wymienionej w przypisie 1.



3.64) Pracodawcy majà obowiàzek na bie˝àco infor-
mowaç powiatowe urz´dy pracy4), w∏aÊciwe dla siedzi-
by pracodawcy, o wolnych miejscach zatrudnienia lub
miejscach przygotowania zawodowego. 

4. Pracodawca przed zatrudnieniem pracownika
obowiàzany jest uzyskaç od niego oÊwiadczenie o po-
zostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobot-
nych. 

5.65) Pracodawca obowiàzany jest zawiadomiç
w formie pisemnej w ciàgu 5 dni w∏aÊciwy powiatowy
urzàd pracy4) o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej ja-
ko bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarob-
kowej. 

Art. 13. 1. Powiatowe urz´dy pracy4) rejestrujà bez-
robotnych i inne osoby poszukujàce pracy oraz prowa-
dzà karty rejestracyjne tych osób. 

1a.66) Rejestracja i ewidencja bezrobotnych i in-
nych osób poszukujàcych pracy nast´puje po przedsta-
wieniu przez te osoby niezb´dnych dla ustalenia ich
statusu i uprawnieƒ danych osobowych, informacji
oraz dokumentów, okreÊlonych w rozporzàdzeniach,
o których mowa w art. 36 ust.1.

2. Bezrobotni majà obowiàzek zg∏aszania si´ do
w∏aÊciwego powiatowego urz´du pracy4) w wyznaczo-
nych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowo-
Êci do podj´cia pracy i uzyskania informacji o mo˝liwo-
Êciach zatrudnienia lub szkolenia. 

3.67) Starosta, z zastrze˝eniem art. 27 ust. 3, pozba-
wia statusu bezrobotnego osob´, która: 

1) nie spe∏nia warunków, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 2, 

2) (skreÊlony),68)

3)69) otrzyma∏a po˝yczk´ z Funduszu Pracy lub Paƒ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych na podj´cie dzia∏alnoÊci pozarolniczej
lub rolniczej, 

4)70) dwukrotnie odmówi∏a, bez uzasadnionej przy-
czyny, przyj´cia propozycji odpowiedniego zatrud-
nienia albo wykonywania prac interwencyjnych
lub robót publicznych; pozbawienie statusu bezro-
botnego nast´puje na okres 6 miesi´cy, 

5)71) nie stawi∏a si´ w powiatowym urz´dzie pracy4)

w wyznaczonym terminie i nie powiadomi∏a w cià-
gu 5 dni o uzasadnionej przyczynie tego niesta-
wiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego
nast´puje na okres 3 miesi´cy od dnia niestawie-
nia si´ w powiatowym urz´dzie pracy4), 

6)72) odmówi∏a poddania si´ badaniom lekarskim ma-
jàcym na celu ustalenie zdolnoÊci do pracy; pozba-
wienie statusu bezrobotnego nast´puje na okres
3 miesi´cy od dnia tej odmowy,

7) na wniosek bezrobotnego. 

Art. 14. Powiatowe urz´dy pracy4) w razie braku
mo˝liwoÊci zapewnienia bezrobotnym odpowiedniego
zatrudnienia: 

1)73) inicjujà i finansujà szkolenia bezrobotnych oraz
przyznajà i wyp∏acajà dodatki szkoleniowe, 

2) inicjujà organizowanie dodatkowych miejsc pracy
i udzielajà pracodawcom pomocy finansowej w za-
kresie okreÊlonym w ustawie, 

3) inicjujà oraz finansujà, w zakresie ustalonym
w ustawie, prace interwencyjne, a tak˝e roboty pu-
bliczne, 

4) udzielajà po˝yczek z Funduszu Pracy na podj´cie
dzia∏alnoÊci na w∏asny rachunek, 

5) przyznajà i wyp∏acajà zasi∏ki, 

6) aktywizujà bezrobotnych w ramach programów
specjalnych oraz w ramach zaj´ç w klubach pracy, 

7)74) inicjujà i realizujà inne zadania przewidziane
w ustawie oraz w odr´bnych przepisach.

Art. 15. 1. Powiatowy urzàd pracy4) inicjuje szkole-
nie bezrobotnych w celu zwi´kszenia ich szans na uzy-
skanie zatrudnienia, podwy˝szenia dotychczasowych
kwalifikacji zawodowych lub zwi´kszenia aktywnoÊci
zawodowej, a w szczególnoÊci w razie: 

1) braku kwalifikacji zawodowych, 

2) koniecznoÊci zmiany kwalifikacji w zwiàzku z bra-
kiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia, 

3) utraty zdolnoÊci do wykonywania pracy w dotych-
czas wykonywanym zawodzie. 

2. Powiatowy urzàd pracy4) kieruje bezrobotnego
na wskazane przez niego szkolenie, je˝eli zostanie
uprawdopodobnione, ˝e szkolenie to zapewni uzyska-
nie pracy, koszt tego szkolenia nie przekroczy dwukrot-

Dziennik Ustaw Nr 6 — 412 — Poz. 56

——————
64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy wymie-

nionej w przypisie 2.
65) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy wymie-

nionej w przypisie 3.
66) Dodany  przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy wymienionej

w przypisie 6.
67) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt  13 ustawy wy-

mienionej w przypisie 1.
68) Przez art. 1 pkt  9 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3.
69) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt  9 lit. b) ustawy

wymienionej w przypisie 3 oraz  przez art. 1 pkt  8 lit. b)
ustawy wymienionej w przypisie 6.

70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4  ustawy wymie-
nionej w przypisie 2.

——————
71) W brzmieniu ustalonym przez art. 1  pkt  9 lit. c) ustawy

wymienionej w przypisie 3.
72) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt  9 lit. d) ustawy wy-

mienionej w przypisie 3.
73) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 3.
74) Dodany przez art. 1 pkt  10 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 3.



nego przeci´tnego wynagrodzenia, a tak˝e spe∏niony
jest przynajmniej jeden z warunków, o których mowa
w ust. 1. 

3. Szkolenie powinno trwaç nie d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´-
cy, a w przypadkach uzasadnionych programem szko-
lenia w danym zawodzie — nie d∏u˝ej ni˝ 12 miesi´cy. 

4. Skierowanie na szkolenie mo˝e byç poprzedzone
okreÊleniem przez doradc´ zawodowego powiatowe-
go urz´du pracy4) predyspozycji bezrobotnego do wy-
konywania zawodu, który uzyska w wyniku szkolenia,
oraz, w uzasadnionych przypadkach, skierowaniem na
specjalistyczne badania lekarskie. 

5.75) Na wniosek pracodawcy, który zatrudnia co
najmniej 20 pracowników, powiatowy urzàd pracy4)

mo˝e zrefundowaç z Funduszu Pracy koszty szkolenia
pracowników, do wysokoÊci 50%, nie wi´cej jednak ni˝
do wysokoÊci przeci´tnego wynagrodzenia na jednà
osob´, je˝eli po ukoƒczeniu szkolenia zostanà zatrud-
nieni zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia przez
tego pracodawc´ na innych stanowiskach pracy przez
okres co najmniej 12 miesi´cy. 

6. Pracodawca, który nie spe∏ni∏ warunku, o którym
mowa w ust. 5, obowiàzany jest do zwrotu kosztów
szkolenia finansowanych ze Êrodków Funduszu Pracy. 

Art. 16. 1.76) Dodatek szkoleniowy przys∏uguje bez-
robotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które
zosta∏ skierowany przez powiatowy urzàd pracy4).

2.76) WysokoÊç dodatku szkoleniowego wynosi
miesi´cznie 20% zasi∏ku, o którym mowa w art. 24
ust. 1. 

3. W przypadku skierowania bezrobotnego na szko-
lenie, koszty tego szkolenia sà finansowane z Funduszu
Pracy, z zastrze˝eniem ust. 4. 

4.77) Osoba, która z w∏asnej winy nie ukoƒczy∏a
szkolenia, obowiàzana jest do zwrotu kosztów szkole-
nia, chyba ˝e powodem nieukoƒczenia szkolenia by∏o
podj´cie zatrudnienia. 

5.78) Bezrobotnym skierowanym na szkolenie przez
powiatowy urzàd pracy w okresie odbywania szkolenia
przys∏ugujà na zasadach przewidzianych dla pracowni-
ków Êwiadczenia z tytu∏u wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych powsta∏ych w zwiàzku ze szkoleniem
oraz w drodze do i z miejsca szkolenia. 

6.79) Âwiadczenia, o których mowa w ust. 5, z wy-

jàtkiem renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, renty ro-
dzinnej i szkoleniowej, wyp∏acane sà z Funduszu Pracy,
z zastrze˝eniem ust. 7, przez powiatowy urzàd pracy na
podstawie orzeczenia lekarza orzecznika Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych, po sporzàdzeniu protoko∏u oko-
licznoÊci i przyczyn wypadku przez zespó∏ powypadko-
wy jednostki szkoleniowej lub po stwierdzeniu przez
paƒstwowego80) inspektora sanitarnego choroby za-
wodowej. 

7.81) Osobom skierowanym na szkolenie przez po-
wiatowy urzàd pracy, nie posiadajàcym statusu bezro-
botnego, przys∏uguje odszkodowanie z tytu∏u ubezpie-
czenia od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków po-
wsta∏ych w zwiàzku ze szkoleniem oraz w drodze do
i z miejsca szkolenia — wyp∏acane przez instytucj´
ubezpieczeniowà, w której osoby te zosta∏y ubezpie-
czone. 

8.77) Jednostka szkoleniowa obowiàzana jest ubez-
pieczyç osob´, o której mowa w ust. 7, od nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków.

9. (skreÊlony).82) 

10.83) Powiatowy urzàd pracy4) mo˝e sfinansowaç
z Funduszu Pracy koszty szkolenia osoby poszukujàcej
pracy, skierowanej na szkolenie, która:

1) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy,

2) jest zatrudniona u przedsi´biorcy, wobec którego
og∏oszono upad∏oÊç lub który jest w stanie likwida-
cji, z wy∏àczeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

3)84) otrzymuje Êwiadczenie socjalne przys∏ugujàce
na urlopie górniczym lub górniczy zasi∏ek socjalny
— przewidziane w Uk∏adzie zbiorowym pracy dla
pracowników zak∏adów górniczych z dnia 21 grud-
nia 1991 r. i w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r.
o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynko-
wej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r.
Nr 5, poz. 41) lub w odr´bnych przepisach,

Dziennik Ustaw Nr 6 — 413 — Poz. 56

——————
75) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy wymie-

nionej w przypisie 3.
76) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt  12 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 3.
77) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt  12 lit. b) ustawy

wymienionej w przypisie 3.
78) W brzmieniu ustalonym przez art.  163 pkt  2 ustawy wy-

mienionej w przypisie 26.
79) W brzmieniu ustalonym przez art. 163  pkt  2  ustawy wy-

mienionej w przypisie  26 oraz przez art. 1 pkt 9 lit. a) usta-
wy wymienionej w przypisie 6.

——————
80) Obecnie: inspektora sanitarnego, gdy˝ stosownie do art. 51

pkt 1 ustawy wymienionej w przypisie 1, która  wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 1999 r., Paƒstwowa Inspekcja Sani-
tarna zosta∏a przekszta∏cona w Inspekcj´ Sanitarnà.

81) W brzmieniu ustalonym przez art. 163 pkt 2 ustawy wy-
mienionej w przypisie 26 oraz przez art. 1 pkt 9 lit. b) usta-
wy wymienionej w przypisie 6.

82) Przez art. 1 pkt  12 lit. c) ustawy wymienionej w przypi-
sie 3.

83) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciw-
dzia∏aniu bezrobociu oraz ustawy o organizacji i finanso-
waniu ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 108, poz. 684),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 5 wrzeÊnia 1998 r.

84) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla  ka-
miennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki
rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5,
poz. 41), która wesz∏a w ˝ycie  z dniem 14 stycznia 1999 r.
i obowiàzuje do dnia 31 grudnia 2002 r.



4) pobiera gwarantowany zasi∏ek okresowy z pomocy
spo∏ecznej.

Art. 16a.85) 1. W celu umo˝liwienia podj´cia zatrud-
nienia wymagajàcego szczególnych kwalifikacji, po-
wiatowy urzàd pracy4) mo˝e na wniosek bezrobotnego
udzieliç mu po˝yczki na sfinansowanie kosztów szkole-
nia do wysokoÊci czterokrotnego przeci´tnego wyna-
grodzenia obowiàzujàcego w dniu podpisania z nim
umowy.

2. Po˝yczka, o której mowa w ust. 1, jest nie opro-
centowana, a okres jej sp∏aty mo˝e wynosiç do 18 mie-
si´cy od ustalonego w umowie dnia zakoƒczenia szko-
lenia.

3. W przypadku wykorzystania po˝yczki na inne ce-
le ni˝ okreÊlone w umowie, niepodj´cia lub nieukoƒ-
czenia szkolenia, po˝yczka podlega bezzw∏ocznemu
zwrotowi w ca∏oÊci, wraz z odsetkami ustawowymi.
Odsetki ustawowe ustala si´ tak˝e od kwoty po˝yczki
nie sp∏aconej w terminie.

4. Przepis art. 15 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio. 

Art. 17. 1. Poradnictwo zawodowe polega na udzie-
leniu bezrobotnym i innym osobom poszukujàcym
pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu
i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze
kandydatów do pracy na stanowiska wymagajàce
szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

2. Poradnictwo zawodowe kieruje si´ nast´pujàcy-
mi zasadami: 

1) dost´pnoÊci us∏ug dla wszystkich osób bezrobot-
nych i innych osób poszukujàcych pracy oraz dla
pracodawców, 

2) dobrowolnoÊci korzystania z us∏ug poradnictwa za-
wodowego, 

3) równoÊci w korzystaniu z us∏ug poradnictwa zawo-
dowego bez wzgl´du na narodowoÊç, p∏eç, wyzna-
nie, przynale˝noÊç do organizacji politycznych
i spo∏ecznych oraz inne okolicznoÊci, 

4) swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia, 

5) bezp∏atnoÊci korzystania z us∏ug poradnictwa za-
wodowego, 

6) poufnoÊci i ochrony danych osobistych bezrobot-
nych i innych osób poszukujàcych pracy, korzysta-
jàcych z us∏ug poradnictwa zawodowego. 

3. Poradnictwo zawodowe prowadzà powiatowe
urz´dy pracy4). 

4. Poradnictwo zawodowe Êwiadczone jest w for-
mie porad indywidualnych i grupowych.

5. Porady indywidualne mogà byç poprzedzone
specjalistycznymi badaniami lekarskimi i psycholo-

gicznymi. Koszty badaƒ nie obcià˝ajà bezrobotnego
i innych osób poszukujàcych pracy. 

6. Przeprowadzenie badaƒ, o których mowa
w ust. 5, mo˝e nastàpiç wy∏àcznie za zgodà bezrobot-
nego lub innej osoby poszukujàcej pracy. 

Art. 18. 1. Powiatowy urzàd pracy4) mo˝e udzielaç
z Funduszu Pracy po˝yczek: 

1) pracodawcom na zorganizowanie dodatkowych
miejsc pracy dla bezrobotnych skierowanych na te
miejsca, 

2)86) bezrobotnym, pracownikom w okresie wypowie-
dzenia zwalnianym z pracy z przyczyn dotyczàcych
zak∏adu pracy oraz poszukujàcym pracy otrzymujà-
cym Êwiadczenie socjalne przys∏ugujàce na urlopie
górniczym lub górniczy zasi∏ek socjalny, przewi-
dziane w Uk∏adzie zbiorowym pracy dla pracowni-
ków zak∏adów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r.
i w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowa-
niu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowa-
nia w warunkach gospodarki rynkowej oraz szcze-
gólnych uprawnieniach i zadaniach gmin górni-
czych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5,
poz. 41) lub odr´bnych przepisach — na podj´cie
pozarolniczej dzia∏alnoÊci lub dzia∏alnoÊci rolniczej,
z wyjàtkiem zakupu ziemi. 

2. WysokoÊç po˝yczki nie mo˝e przekraczaç dwu-
dziestokrotnego przeci´tnego wynagrodzenia; w razie
po˝yczki na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy
wysokoÊç ta dotyczy utworzenia jednego miejsca pracy. 

3. Pracodawca, któremu udzielono po˝yczki, jest
zobowiàzany do zorganizowania dodatkowych miejsc
pracy w terminach okreÊlonych w umowie po˝yczki
i zatrudniania skierowanych bezrobotnych przez okres
co najmniej 24 miesi´cy. 

4.87) Po˝yczka dla osób, o których mowa w ust. 1
pkt 2, mo˝e byç umorzona na wniosek po˝yczkobiorcy
przez starost´ do wysokoÊci 50%, pod warunkiem pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci przez okres co najmniej 24 mie-
si´cy oraz po spe∏nieniu innych warunków okreÊlo-
nych w umowie. 

4a.88) Starosta mo˝e odroczyç termin sp∏aty, roz∏o-
˝yç na raty albo po zasi´gni´ciu opinii rejonowej89) ra-
dy zatrudnienia umorzyç w cz´Êci lub w ca∏oÊci po˝ycz-
k´, o której mowa w ust. 1, je˝eli:
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——————
85) Dodany  przez art. 1 pkt  13  ustawy wymienionej w przy-

pisie 3.

——————
86) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy wy-

mienionej w przypisie 83, przez art. 51 pkt 2 ustawy wy-
mienionej w przypisie 84 oraz przez art. 1 pkt 10 lit. a) usta-
wy wymienionej w przypisie 6.

87) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 14 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 1.

88) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 83 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 97
pkt 37 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., i przez art. 1
pkt 10 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 6.

89) Obecnie: powiatowej rady zatrudnienia, gdy˝ stosownie
do art. 9 ust. 1 ustawy sà one organami opiniodawczo-do-
radczymi starostów. 



1) w wyniku post´powania egzekucyjnego lub na
podstawie innych okolicznoÊci lub dokumentów
stwierdzono, ˝e po˝yczkobiorca nie posiada majàt-
ku, z którego mo˝na dochodziç nale˝noÊci,

2) w wyniku egzekucji po˝yczkobiorca lub osoby po-
zostajàce na jego utrzymaniu by∏yby pozbawione
niezb´dnych Êrodków utrzymania,

3) po˝yczkobiorca zmar∏ nie pozostawiajàc majàtku,
z którego mo˝na dochodziç nale˝noÊci,

4) wydatki egzekucyjne b´dà wy˝sze od nale˝noÊci,

5) przeprowadzone post´powanie wyjaÊniajàce wy-
ka˝e, ˝e za umorzeniem przemawiajà szczególne
wzgl´dy gospodarcze lub spo∏eczne.

4b.90) Umorzenie po˝yczki, za sp∏at´ której odpo-
wiada solidarnie wi´cej ni˝ jeden d∏u˝nik, mo˝e nastà-
piç, gdy okolicznoÊci uzasadniajàce umorzenie, o któ-
rych mowa w ust. 4a, zachodzà co do wszystkich zobo-
wiàzanych.

5. Warunki udzielania po˝yczek, wysokoÊç stopy
procentowej oraz warunki sp∏aty okreÊla si´ w umowie
zawieranej przez powiatowy urzàd pracy4) z po˝yczko-
biorcà.

5a.91) Umowa zawarta z osobà, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, mo˝e przewidywaç dokonanie przez po-
wiatowy urzàd pracy4) zwrotu do 80% udokumentowa-
nych kosztów szkolenia, konsultacji lub doradztwa do-
tyczàcych podejmowanej dzia∏alnoÊci, poniesionych
w okresie do 6 miesi´cy od dnia udzielenia po˝yczki,
w kwocie nie przekraczajàcej jednak przeci´tnego wy-
nagrodzenia.

6. Wykazy pracodawców i osób, którym udzielono
po˝yczki, podawane sà do wiadomoÊci publicznej
w powiatowym urz´dzie pracy4). 

7. Przepisy ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3, 5 i 6 stosuje si´
odpowiednio do jednoosobowego przedsi´biorcy92)

w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci gospodarczej,
zwanego dalej „jednoosobowym przedsi´biorcà92)”,
je˝eli zamierza zatrudniç pracownika. 

8. (skreÊlony).93)

9.94) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady udziela-
nia po˝yczek, wysokoÊç stopy procentowej oraz wa-
runki sp∏at, o których mowa w ust. 5. 

Art. 19. 1.95) Starosta96) zwraca pracodawcy, który
zatrudni∏ w ramach prac interwencyjnych na okres do
6 miesi´cy skierowanych bezrobotnych, cz´Êç kosztów
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk∏adki
na ubezpieczenie spo∏eczne skierowanych bezrobot-
nych w wysokoÊci uprzednio uzgodnionej, nie przekra-
czajàcej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby za-
trudnionych w miesiàcu w przeliczeniu na pe∏ny wy-
miar czasu pracy oraz kwoty zasi∏ku okreÊlonej w
art. 24 ust. 1 obowiàzujàcej w ostatnim dniu zatrudnie-
nia ka˝dego rozliczanego miesiàca i sk∏adki na ubezpie-
czenie spo∏eczne od refundowanego wynagrodzenia. 

2. Starosta96) mo˝e dokonywaç, w zakresie i na za-
sadach okreÊlonych w ust. 1, zwrotu poniesionych
przez pracodawc´ kosztów, z tytu∏u zatrudnienia do
12 miesi´cy skierowanych bezrobotnych w ramach
prac interwencyjnych, w wysokoÊci uprzednio uzgod-
nionej, nie przekraczajàcej jednak najni˝szego wyna-
grodzenia i sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne od re-
fundowanego wynagrodzenia za ka˝dego bezrobotne-
go, je˝eli refundacja obejmuje koszty poniesione za co
drugi miesiàc ich zatrudnienia. 

3. Je˝eli pracodawca bezpoÊrednio po zakoƒczeniu
prac interwencyjnych trwajàcych co najmniej 6 miesi´-
cy zatrudnia∏ skierowanego bezrobotnego przez okres
dalszych 6 miesi´cy, zawierajàc po up∏ywie tego okre-
su umow´ o prac´ na czas nie okreÊlony w pe∏nym wy-
miarze czasu pracy, powiatowy urzàd pracy4) mo˝e
przyznaç pracodawcy jednorazowà refundacj´ wyna-
grodzenia w wysokoÊci uprzednio uzgodnionej, nie
wy˝szej jednak ni˝ 150% przeci´tnego wynagrodzenia
obowiàzujàcego w dniu spe∏nienia tego warunku. 

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
jednoosobowego przedsi´biorcy92), je˝eli zamierza za-
trudniç bezrobotnego w ramach prac interwencyj-
nych. 

5. Powiatowy urzàd pracy4), kierujàc bezrobotnego
do prac interwencyjnych, ma obowiàzek wziàç pod
uwag´ jego wiek, stan zdrowia oraz rodzaje uprzednio
wykonywanej pracy. 

Art. 20. 1.97) Starosta98) zwraca organizatorowi ro-
bót publicznych, który zatrudnia∏ skierowanych bezro-
botnych przez okres do 6 miesi´cy, cz´Êç kosztów po-
niesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk∏adki na
ubezpieczenie spo∏eczne bezrobotnych w wysokoÊci
uprzednio uzgodnionej, nie przekraczajàcej jednak
kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych
w miesiàcu w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pra-
cy oraz 75% przeci´tnego wynagrodzenia obowiàzujà-
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——————
90) Dodany przez art. 1  pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 83.
91) Dodany przez art. 1 pkt  14 lit. a) ustawy wymienionej

w przypisie 3.
92) Zgodnie z art. 76 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. —

Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze
Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), która w tej cz´Êci we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 22 paêdziernika 1997 r.

93) Przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3.
94) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 14 lit. b) ustawy

wymienionej w przypisie 1.

——————
95) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy wymie-

nionej w przypisie 2.
96) Zgodnie z art. 97 pkt 15 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.
97) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy wymie-

nionej w przypisie 2.
98) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 37 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 1, która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r.,  oraz  przez art. 1 pkt 11 ustawy wymie-
nionej w przypisie 6.



cego w ostatnim dniu zatrudnienia ka˝dego rozliczane-
go miesiàca i sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne od re-
fundowanego wynagrodzenia. 

2. Starosta98) mo˝e dokonywaç, w zakresie i na za-
sadach okreÊlonych w ust. 1, zwrotu poniesionych
przez organizatora robót publicznych kosztów, z tytu∏u
zatrudnienia do 12 miesi´cy skierowanych bezrobot-
nych, w wysokoÊci uprzednio uzgodnionej, nie prze-
kraczajàcej jednak przeci´tnego wynagrodzenia
i sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne od refundowane-
go wynagrodzenia za ka˝dego bezrobotnego, je˝eli re-
fundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi mie-
siàc ich zatrudnienia. 

3.99) Na wniosek organizatora robót publicznych
starosta mo˝e przyznawaç zaliczki ze Êrodków Fundu-
szu Pracy na poczet wyp∏at wynagrodzeƒ oraz sk∏adki
na ubezpieczenie spo∏eczne, a tak˝e rzeczowych kosz-
tów organizacji robót publicznych. 

4.100) Na wniosek organizatora robót publicznych,
w powiatach (gminach)101) zagro˝onych szczególnie
wysokim bezrobociem strukturalnym, starosta, po uzy-
skaniu opinii powiatowej rady zatrudnienia, mo˝e wy-
raziç zgod´ na refundowanie do 50% rzeczowych kosz-
tów organizacji robót publicznych, jednak˝e w wysoko-
Êci nie wy˝szej ni˝ 25% kwoty wynagrodzeƒ i sk∏adek
na ubezpieczenie spo∏eczne bezrobotnych, finansowa-
nych z Funduszu Pracy. 

5. Przepis art. 19 ust. 5 stosuje si´ odpowiednio. 

6.102) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊliç powiaty (gminy)101)

nie uznane za zagro˝one szczególnie wysokim bezro-
bociem strukturalnym, w których, na zasadach okreÊlo-
nych w ust. 4, mogà byç refundowane rzeczowe kosz-
ty organizacji robót publicznych. 

Art. 21.103) 1. Starosta zwraca organowi samorzà-
du terytorialnego, który zatrudni∏ skierowanego bez-
robotnego w ramach robót publicznych trwajàcych
nie d∏u˝ej ni˝ 7 dni w miesiàcu, wynagrodzenie w wy-
sokoÊci jednej dwudziestej piàtej najni˝szego wyna-
grodzenia wraz ze sk∏adkà na ubezpieczenie spo∏eczne

za ka˝dy dzieƒ zatrudnienia w pe∏nym wymiarze czasu
pracy. 

2. Przepis art. 19 ust. 5 stosuje si´ odpowiednio. 

Art. 22.104) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okre-
Êla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady or-
ganizowania prac interwencyjnych i robót publicznych
oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych
kosztów organizacji robót publicznych. 

Art. 22a.105) 1. Starosta96) mo˝e zawrzeç z praco-
dawcà umow´ przewidujàcà zrefundowanie poniesio-
nych kosztów z tytu∏u op∏aconych sk∏adek na ubezpie-
czenie spo∏eczne w zwiàzku z zatrudnieniem skierowa-
nego bezrobotnego.

2. Kwota zrefundowanych sk∏adek, o których mowa
w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç trzykrotnej wysokoÊci
najni˝szego wynagrodzenia obowiàzujàcego w dniu
spe∏nienia warunków wymienionych w ust. 3.

3. Refundacja nast´puje w przypadku, gdy:

1) pracodawca zatrudnia∏ skierowanego bezrobotne-
go w pe∏nym wymiarze czasu pracy przez okres co
najmniej 12 miesi´cy oraz

2) po up∏ywie 12 miesi´cy zatrudnienia umowa o pra-
c´ b´dzie nadal umowà o prac´ na czas nie okre-
Êlony. 

Art. 23. 1.106) Prawo do zasi∏ku przys∏uguje bezro-
botnemu za ka˝dy dzieƒ kalendarzowy po up∏ywie 7 dni
od dnia zarejestrowania si´ we w∏aÊciwym powiato-
wym urz´dzie pracy4), z zastrze˝eniem art. 27, je˝eli:

1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniego zatrud-
nienia, skierowania do prac interwencyjnych, ro-
bót publicznych lub na utworzone dodatkowe miej-
sce pracy oraz 

2) w okresie 18 miesi´cy poprzedzajàcych dzieƒ zare-
jestrowania, ∏àcznie przez okres co najmniej 365
dni: 

a) by∏ zatrudniony i osiàga∏ wynagrodzenie w kwo-
cie co najmniej najni˝szego wynagrodzenia;
w okresie tym nie uwzgl´dnia si´ okresów urlo-
pów bezp∏atnych trwajàcych ∏àcznie d∏u˝ej ni˝
30 dni, z zastrze˝eniem ust. 2 pkt 2, 

b) wykonywa∏ prac´ na podstawie umowy o prac´
nak∏adczà, je˝eli osiàga∏ z tego tytu∏u dochód
w wysokoÊci co najmniej najni˝szego wynagro-
dzenia, 

c) wykonywa∏ prac´ na podstawie umowy agencyj-
nej lub umowy zlecenia albo wspó∏pracowa∏
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——————
99) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o stosowaniu szcze-
gólnych rozwiàzaƒ w zwiàzku z likwidacjà skutków powo-
dzi, która mia∏a miejsce w lipcu 1997 r., oraz ustawy o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. Nr 107,
poz. 692),  która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 wrzeÊnia
1997 r., oraz przez art. 97 pkt 16 lit. a) ustawy wymienio-
nej w przypisie 1.

100) W brzmieniu ustalonym przez art. 97  pkt 16 lit. b)  usta-
wy wymienionej w przypisie 1.

101) Zgodnie z art. 97 pkt 37 lit. b)  ustawy wymienionej
w przypisie 1, która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1999 r.

102) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy wymienionej w przypi-
sie 3 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 16 lit. c)
ustawy wymienionej w przypisie 1.

103) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 17  ustawy wy-
mienionej w przypisie 1. 

——————
104) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 18  ustawy wy-

mienionej w przypisie 1.
105) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w przypi-

sie 3.
106) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 3, z tym ˝e ust. 1 pkt 2  wszed∏
w ˝ycie z dniem 1 lipca 1997 r.



przy wykonywaniu tych umów, je˝eli podstaw´
wymiaru sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne
i Fundusz Pracy stanowi∏a kwota co najmniej
najni˝szego wynagrodzenia, 

d) podlega∏ ubezpieczeniu spo∏ecznemu lub zaopa-
trzeniu emerytalnemu z tytu∏u prowadzenia po-
zarolniczej dzia∏alnoÊci lub wspó∏pracy, je˝eli
podstaw´ wymiaru sk∏adki na ubezpieczenie
spo∏eczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fun-
dusz Pracy stanowi∏a kwota wynoszàca co naj-
mniej najni˝sze wynagrodzenie, 

e) wykonywa∏ prac´ w okresie tymczasowego aresz-
towania lub odbywania kary pozbawienia wolno-
Êci, je˝eli podstaw´ wymiaru sk∏adki na ubezpie-
czenie spo∏eczne i Fundusz Pracy stanowi∏a kwo-
ta co najmniej najni˝szego wynagrodzenia,

f) wykonywa∏ prac´ w rolniczej spó∏dzielni produk-
cyjnej lub w spó∏dzielni kó∏ek rolniczych (us∏ug
rolniczych), b´dàc cz∏onkiem tej spó∏dzielni, je-
˝eli podstaw´ wymiaru sk∏adki na ubezpieczenie
spo∏eczne i Fundusz Pracy stanowi∏a kwota co
najmniej najni˝szego wynagrodzenia, 

g) op∏aca∏ sk∏adk´ na Fundusz Pracy w zwiàzku z za-
trudnieniem za granicà u pracodawcy zagranicz-
nego,

h)107) by∏ zatrudniony za granicà i przyby∏ do Rze-
czypospolitej Polskiej jako repatriant.

2.108) Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, za-
licza si´ równie˝ okresy: 
1) zasadniczej s∏u˝by wojskowej, nadterminowej za-

sadniczej s∏u˝by wojskowej, przeszkolenia wojsko-
wego absolwentów szkó∏ wy˝szych, s∏u˝by woj-
skowej pe∏nionej w charakterze kandydata na ˝o∏-
nierza zawodowego, çwiczeƒ wojskowych, okreso-
wej s∏u˝by wojskowej oraz zasadniczej s∏u˝by
w obronie cywilnej i s∏u˝by zast´pczej, 

2)109) urlopu wychowawczego, udzielonego na pod-
stawie odr´bnych przepisów, 

3)110) pobierania renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy,
renty szkoleniowej, Êwiadczenia rehabilitacyjnego
oraz przypadajàce po ustaniu zatrudnienia, wyko-
nywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania
prowadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci — okresy
pobierania zasi∏ku chorobowego, macierzyƒskiego
lub opiekuƒczego, je˝eli podstaw´ wymiaru tych
zasi∏ków stanowi∏a kwota w wysokoÊci co najmniej
najni˝szego wynagrodzenia,

4)108) nie wymienione w ust. 1 pkt 2, za które op∏aca-
na by∏a sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne i Fun-
dusz Pracy lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz
Pracy, je˝eli podstaw´ wymiaru sk∏adki stanowi∏a
kwota wynoszàca co najmniej najni˝sze wynagro-
dzenie, 

5)111) okres, za który przyznano odszkodowanie z tytu-
∏u niezgodnego z przepisami rozwiàzania przez
pracodawc´ stosunku pracy (stosunku s∏u˝bowe-
go), oraz okres, za który wyp∏acono pracownikowi
odszkodowanie z tytu∏u skrócenia okresu wypo-
wiedzenia umowy o prac´.

3. (skreÊlony).112)

4.113) Prawo do zasi∏ku przys∏uguje bezrobotnym
zwolnionym z zak∏adów karnych i aresztów Êledczych,
zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia,
je˝eli suma okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i w ust. 2, przypadajàcych w okresie 18 miesi´cy przed
ostatnim pozbawieniem wolnoÊci, oraz wykonywania
pracy w okresie pozbawienia wolnoÊci wynosi∏a co
najmniej 365 dni. W przypadku pozbawienia wolnoÊci
w okresie pobierania zasi∏ku, po zwolnieniu z zak∏adu
karnego lub aresztu Êledczego przys∏uguje prawo do
zasi∏ku na okres skrócony o okres pobierania zasi∏ku
przed pozbawieniem wolnoÊci i w trakcie przerw w od-
bywaniu kary. 

4a.114) Prawo do zasi∏ku przys∏uguje równie˝ bezro-
botnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej s∏u˝by
wojskowej, je˝eli okres jej odbywania wynosi∏ co naj-
mniej 350 dni.

5. W razie równoczesnego spe∏nienia kilku warun-
ków uprawniajàcych do zasi∏ku, bezrobotnemu przy-
s∏uguje wybór podstawy jego przyznania.

6.115) W przypadku udokumentowania przez bezro-
botnego okresu uprawniajàcego do zasi∏ku po up∏ywie
7 dni od dnia zarejestrowania si´ w powiatowym urz´-
dzie pracy, lecz w okresie posiadania statusu bezrobot-
nego, prawo do zasi∏ku przys∏uguje od dnia udoku-
mentowania tego prawa na okres, o którym mowa
w art. 25 ust. 1.

Art. 24. 1.116) WysokoÊç zasi∏ku wynosi 260 z∏otych
miesi´cznie, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3 oraz 6a. 
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107) Dodany przez art. 39 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118), która wesz∏a w ̋ ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.

108) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 3, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 lipca 1997 r.

109) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1  ustawy  z dnia
14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy spo∏ecz-
nej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezro-
bociu (Dz. U. Nr 100, poz. 459), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 14 wrzeÊnia 1996 r. 

110) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 3, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 lipca 1997 r., przez art. 163  pkt 3  ustawy wymienionej
w przypisie 26 oraz przez art. 1  pkt  12 lit. a) tiret pierw-
sze ustawy wymienionej w przypisie 6.

——————
111) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypi-

sie 83 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12
lit. a) tiret drugie ustawy wymienionej w przypisie 6.

112) Przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy wymienionej w przypi-
sie 2.

113) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy
wymienionej w przypisie 3, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 lipca 1997 r.

114) Dodany przez art.1 pkt 12 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 6.

115) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. c) ustawy wymienionej
w przypisie 6.

116) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 2 oraz przez art. 1 pkt 18 lit. a)
ustawy wymienionej w przypisie 3.



2.117) Bezrobotnemu, którego ∏àczne okresy zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej dzia∏al-
noÊci, wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 2, oraz okresy,
o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, zwane da-
lej „okresem uprawniajàcym do zasi∏ku”, wynoszà do
5 lat, przys∏uguje zasi∏ek w wysokoÊci 80% kwoty zasi∏-
ku okreÊlonego w ust. 1. 

3.118) Bezrobotnemu, którego okres uprawniajàcy
do zasi∏ku wynosi co najmniej 20 lat, przys∏uguje zasi-
∏ek w wysokoÊci 120% kwoty zasi∏ku okreÊlonego
w ust. 1.

4.119) Do okresu uprawniajàcego do zasi∏ku, od któ-
rego zale˝y wysokoÊç i okres pobierania zasi∏ku, zalicza
si´ równie˝ okresy pobierania, na podstawie przepi-
sów o pomocy spo∏ecznej, gwarantowanego zasi∏ku
okresowego, okresy zatrudnienia na podstawie umo-
wy o prac´ w celu przygotowania zawodowego m∏odo-
cianych pracowników, okres zatrudnienia za granicà
osoby, która przesiedli∏a si´ do kraju na warunkach re-
patriacji w rozumieniu przepisów o obywatelstwie pol-
skim oraz okresy urlopu bezp∏atnego, udzielonego na
podstawie przepisów w sprawie bezp∏atnych urlopów
dla matek pracujàcych, opiekujàcych si´ ma∏ymi dzieç-
mi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezp∏at-
nych, a tak˝e okresy niewykonywania pracy przed
dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiàce przerw´ w zatrud-
nieniu spowodowanà opiekà nad dzieckiem:

1) w wieku do 4 lat — w granicach do 3 lat na ka˝de
dziecko oraz ∏àcznie z okresami, o których mowa
w art. 23 ust. 2 pkt 2 — bez wzgl´du na liczb´ dzie-
ci — do 6 lat,

2) na które ze wzgl´du na jego stan fizyczny, psychicz-
ny lub psychofizyczny przys∏uguje piel´gnacyjny
zasi∏ek rodzinny — dodatkowo do 3 lat na ka˝de
dziecko. 

5. (skreÊlony).120)

6. (skreÊlony).120) 

6a.121) Zasi∏ki podlegajà waloryzacji o wskaênik
wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em
w poprzednim pó∏roczu, w terminach 1 marca i 1 wrze-
Ênia. Zasi∏ki nie podlegajà waloryzacji w przypadku,

gdy wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug konsump-
cyjnych ogó∏em nie uleg∏ zmianie lub by∏ ujemny.

6b.121) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, na pod-
stawie komunikatu Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego, og∏asza, w drodze obwieszczenia w Dzien-
niku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, kwoty zasi∏ków po waloryzacji. 

6c.122) Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego
og∏asza w formie komunikatu w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 20 dnia
pierwszego miesiàca ka˝dego pó∏rocza wskaênik cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em za poprzed-
nie pó∏rocze.

7.123) Zasi∏ki wyp∏aca si´ w okresach miesi´cznych
z do∏u. Zasi∏ek za niepe∏ny miesiàc ustala si´ dzielàc
kwot´ przys∏ugujàcego zasi∏ku przez 30 i mno˝àc przez
liczb´ dni kalendarzowych przypadajàcych w okresie,
za który przys∏uguje zasi∏ek.

7a.124) Przepis ust. 7 stosuje si´ odpowiednio do
dodatków szkoleniowych, zasi∏ków przedemerytal-
nych, Êwiadczeƒ przedemerytalnych i stypendiów.

8.125) Uprawnionym do zasi∏ku, dodatku szkolenio-
wego, stypendium, zasi∏ku przedemerytalnego oraz
Êwiadczenia przedemerytalnego przys∏ugujà odsetki
ustawowe, je˝eli powiatowy urzàd pracy4) z przyczyn
niezale˝nych od uprawnionych osób nie dokona∏ ich
wyp∏aty w terminie. 

Art. 25. 1.126) Okres pobierania zasi∏ku, z zastrze˝e-
niem ust.1a, 5, 8, 11 i 12, wynosi: 

1) 6 miesi´cy — dla bezrobotnych zamieszka∏ych
w okresie pobierania zasi∏ku na obszarze dzia∏ania
powiatowego urz´du pracy4), je˝eli stopa bezrobo-
cia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku po-
przedzajàcego dzieƒ nabycia prawa do zasi∏ku nie
przekracza∏a przeci´tnej stopy bezrobocia w kraju,

2) 12 miesi´cy — dla bezrobotnych zamieszka∏ych
w okresie pobierania zasi∏ku na obszarze dzia∏ania
powiatowego urz´du pracy4), je˝eli stopa bezrobo-
cia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku po-
przedzajàcego dzieƒ nabycia prawa do zasi∏ku
przekracza∏a przeci´tnà stop´ bezrobocia w kraju,

3) 18 miesi´cy dla bezrobotnych:
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——————
117) SkreÊlony przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 2, a nast´pnie dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b)
ustawy wymienionej w przypisie 3 oraz w brzmieniu
ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w przy-
pisie 83.

118) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. c) ustawy
wymienionej w przypisie 3.

119) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. c) ustawy
wymienionej w przypisie 3, przez art. 4 pkt 2  pierwszej
ustawy wymienionej w przypisie 7 oraz przez art. 1 pkt 7
ustawy wymienionej w przypisie 83.

120) Przez art. 1 pkt 18 lit. d) ustawy wymienionej w przypi-
sie 3.

121) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. d) ustawy wymienionej
w przypisie 2 oraz  w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 13 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 6, który
wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 lipca 2000 r.

——————
122) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 6, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 lipca 2000 r.
123) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. f) ustawy

wymienionej w przypisie 3.
124) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. g) ustawy wymienionej

w przypisie 3 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 13 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 6.

125) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. h) ustawy
wymienionej w przypisie 3.

126) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 3, z tym ˝e przepisy te, z wyjàt-
kiem pkt 3 lit. b), wesz∏y w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
1997 r., oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14
lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 6.



a) zamieszka∏ych w dniu nabycia prawa do zasi∏ku
oraz w okresie jego pobierania na obszarze dzia-
∏ania powiatowego urz´du pracy4), je˝eli stopa
bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca
roku poprzedzajàcego dzieƒ nabycia prawa do
zasi∏ku przekracza∏a 2-krotnie przeci´tnà stop´
bezrobocia w kraju, oraz posiadajàcych jedno-
czeÊnie co najmniej 20-letni okres uprawniajàcy
do zasi∏ku lub

b) którzy majà na utrzymaniu co najmniej jedno
dziecko w wieku do 15 lat, a ma∏˝onek bezrobot-
nego jest tak˝e bezrobotny i utraci∏ prawo do za-
si∏ku z powodu up∏ywu okresu jego pobierania.

1a.127) Okres pobierania zasi∏ku przez bezrobotnych
zamieszka∏ych w miejscowoÊciach, które w okresie po-
bierania zasi∏ku zosta∏y obj´te obszarem dzia∏ania in-
nego powiatowego urz´du pracy, nie ulega zmianie.

2. (skreÊlony).128)

3. (skreÊlony).129)

4. (skreÊlony).129)

4a. (skreÊlony).130)

5.131) W razie urodzenia dziecka przez kobiet´ po-
bierajàcà zasi∏ek w okresie, o którym mowa w ust. 1,
lub w ciàgu miesiàca po jego zakoƒczeniu, okres ten
ulega przed∏u˝eniu o czas, przez który przys∏ugiwa∏by
jej, zgodnie z odr´bnymi przepisami, zasi∏ek macie-
rzyƒski.

6. (skreÊlony).132)

7. (skreÊlony).132)

8.133) Okres pobierania zasi∏ku, o którym mowa
w ust. 1 i 5, ulega skróceniu o czas nieprzys∏ugiwania
zasi∏ku z przyczyn wymienionych w art. 27 ust. 1
pkt 1134) — 4 i ust. 3.

9. (skreÊlony).135)

10. (skreÊlony).135)

11.136) Bezrobotny, który utraci∏ status bezrobotne-
go na okres krótszy ni˝ 365 dni z powodu podj´cia za-
trudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej dzia-
∏alnoÊci lub uzyskiwania dochodu w wysokoÊci prze-
kraczajàcej po∏ow´ najni˝szego wynagrodzenia mie-
si´cznie i zarejestrowa∏ si´ w powiatowym urz´dzie
pracy4) jako bezrobotny w ciàgu 7 dni od dnia ustania
zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy
zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci
lub osiàgania dochodu przekraczajàcego po∏ow´ naj-
ni˝szego wynagrodzenia miesi´cznie, posiada prawo
do zasi∏ku na czas skrócony o okres pobierania zasi∏ku
przed utratà statusu bezrobotnego. 

11a.137) Przepis ust. 11 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku powo∏ania i zwolnienia z zasadniczej s∏u˝-
by wojskowej, nadterminowej zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkó∏
wy˝szych, s∏u˝by wojskowej pe∏nionej w charakterze
kandydata na ˝o∏nierza zawodowego, çwiczeƒ wojsko-
wych, okresowej s∏u˝by wojskowej oraz zasadniczej
s∏u˝by w obronie cywilnej i s∏u˝by zast´pczej.

12.138) Osoba, która utraci∏a na okres nie d∏u˝szy ni˝
365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestra-
cji spe∏nia warunki okreÊlone w art. 23, uzyskuje prawo
do zasi∏ku na okres pomniejszony o poprzedni okres
pobierania zasi∏ku. 

13. (skreÊlony).139)

14.140) Okresy zatrudnienia, innej pracy zarobko-
wej, pozarolniczej dzia∏alnoÊci oraz uzyskiwania do-
chodu, o którym mowa w ust. 11, wlicza si´ do okre-
sów, o których mowa w art. 27 ust. 2.

Art. 26.141) Bezrobotny jest obowiàzany zawiado-
miç w ciàgu 5 dni powiatowy urzàd pracy4) o podj´ciu
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej
dzia∏alnoÊci oraz o zaistnieniu innych okolicznoÊci po-
wodujàcych utrat´ statusu bezrobotnego albo utrat´
prawa do zasi∏ku. 

Art. 27. 1.142) Prawo do zasi∏ku nie przys∏uguje bez-
robotnemu, który:
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——————
127) Dodany przez art.1 pkt 14 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 6.
128) Przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy wymienionej w przypi-

sie 2.
129) Przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy wymienionej w przypi-

sie 3.
130) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w przypi-

sie 109, a nast´pnie skreÊlony przez art. 1 pkt 19 lit. b)
ustawy wymienionej w przypisie 3.

131) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. c) ustawy
wymienionej w przypisie 2 oraz przez art. 1 pkt 19 lit. c)
ustawy wymienionej w przypisie 3.

132) Przez art. 1 pkt 19 lit. d) ustawy wymienionej w przypi-
sie 3.

133) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. d) ustawy
wymienionej w przypisie 2 oraz przez  art. 1 pkt 19   lit. e)
ustawy wymienionej w przypisie 3.

134) Art. 27 ust. 1 pkt 1 zosta∏ skreÊlony przez art. 1 pkt 21 lit. a)
tiret pierwsze ustawy wymienionej w przypisie 3.

135) Przez art. 1 pkt 19 lit. f) ustawy wymienionej w przypisie 3. 

——————
136) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. g) ustawy

wymienionej w przypisie 3, który wszed∏  w ˝ycie z dniem
1 lipca 1997 r., oraz przez art. 1 pkt 14 lit. c) ustawy wy-
mienionej w przypisie 6.

137) Dodany przez art. 1 pkt 8  ustawy wymienionej w przypi-
sie 83.

138) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. h) ustawy
wymienionej w przypisie 3, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 lipca 1997 r. 

139) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. f) ustawy wymienionej
w przypisie 2, a nast´pnie skreÊlony przez art. 1 pkt 19
lit. i) ustawy wymienionej w przypisie 3.

140) Dodany przez art. 1  pkt 14 lit. d) ustawy wymienionej
w przypisie 6.

141) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy wymie-
nionej w przypisie 3.

142) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy wymie-
nionej w przypisie 2 oraz przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 3.



1) (skreÊlony),143)

2) odmówi∏ bez uzasadnionej przyczyny przyj´cia pro-
pozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia,
wykonywania prac interwencyjnych lub robót pu-
blicznych, 

3)144) w okresie 6 miesi´cy przed zarejestrowaniem
w powiatowym urz´dzie pracy4) rozwiàza∏ stosu-
nek pracy (stosunek s∏u˝bowy) za wypowiedze-
niem albo na mocy porozumienia stron, chyba ˝e
porozumienie stron nastàpi∏o z powodu upad∏oÊci,
likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnie-
nia z przyczyn dotyczàcych pracodawcy albo roz-
wiàzanie stosunku pracy za wypowiedzeniem lub
na mocy porozumienia stron nastàpi∏o z powodu
zmiany miejsca zamieszkania,

4)145) w okresie 6 miesi´cy przed zarejestrowaniem
si´ w powiatowym urz´dzie pracy4) spowodowa∏
rozwiàzanie ze swej winy stosunku pracy (stosun-
ku s∏u˝bowego) bez wypowiedzenia, 

5)146) otrzyma∏ przewidziane Uk∏adem zbiorowym
pracy dla pracowników zak∏adów górniczych z dnia
21 grudnia 1991 r. lub w przepisach ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´-
gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach
gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnie-
niach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162,
poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5, poz. 41) Êwiadczenie w po-
staci jednorazowego ekwiwalentu pieni´˝nego za
urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej,
zasi∏kowej, pieni´˝nej lub pieni´˝nej bezwarunko-
wej,

6)147) otrzyma∏ odszkodowanie za skrócenie okresu
wypowiedzenia umowy o prac´.

2.148) Bezrobotnemu, o którym mowa w ust. 1, spe∏-
niajàcemu warunki okreÊlone w art. 23 zasi∏ek przys∏u-
guje:
1) po okresie 90 dni — w przypadku wymienionym

w ust. 1 pkt 2, 
2) po okresie 90 dni, od dnia zarejestrowania si´ w po-

wiatowym urz´dzie pracy4) — w przypadku wymie-
nionym w ust. 1 pkt 3, 

3) po okresie 180 dni, od dnia zarejestrowania si´
w powiatowym urz´dzie pracy4) — w przypadku
wymienionym w ust. 1 pkt 4, 

4)149) po up∏ywie okresu, za który otrzyma∏ ekwiwa-
lent, odpraw´ lub odszkodowanie, o których mowa
w ust. 1 pkt 5 i 6. 

3.150) Bezrobotny, który w okresie krótszym ni˝ 30
dni przebywa za granicà lub pozostaje w innej sytuacji
powodujàcej brak gotowoÊci do podj´cia zatrudnienia,
nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, je˝eli
o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji
powodujàcej brak gotowoÊci do podj´cia zatrudnienia
zawiadomi∏ powiatowy urzàd pracy4). Zasi∏ek za ten
okres nie przys∏uguje. 

4. Bezrobotny obowiàzany jest do sk∏adania powia-
towemu urz´dowi pracy4) co miesiàc pisemnego
oÊwiadczenia o dochodach oraz innych dokumentów
niezb´dnych dla ustalenia jego uprawnieƒ do Êwiad-
czeƒ przewidzianych w ustawie. W razie niedokonania
tych czynnoÊci zasi∏ek lub inne Êwiadczenia przys∏ugu-
jà od dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia i innych wymaganych
dokumentów. 

Art. 28. 1.151) Osoba, która pobra∏a nienale˝nie
Êwiadczenie pieni´˝ne, obowiàzana jest do jego zwro-
tu w terminie 14 dni od dnia dor´czenia decyzji. 

2.151) Za nienale˝nie pobrane Êwiadczenie w rozu-
mieniu ust. 1 uwa˝a si´:

1) Êwiadczenie wyp∏acone mimo zaistnienia okolicz-
noÊci powodujàcych ustanie prawa do jego pobie-
rania, je˝eli pobierajàcy to Êwiadczenie by∏ pouczo-
ny o tych okolicznoÊciach, 

2) Êwiadczenie wyp∏acone na podstawie nieprawdzi-
wych oÊwiadczeƒ lub sfa∏szowanych dokumentów
albo w innych przypadkach Êwiadomego wprowa-
dzenia w b∏àd powiatowego urz´du pracy4) przez
osob´ pobierajàcà to Êwiadczenie,

3)152) zasi∏ek, dodatek szkoleniowy, stypendium, zasi-
∏ek przedemerytalny, Êwiadczenie przedemerytal-
ne lub inne Êwiadczenie pieni´˝ne finansowane
z Funduszu Pracy, wyp∏acone osobie za okres, za
który naby∏a prawo do emerytury, renty z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy, renty szkoleniowej lub ren-
ty rodzinnej, je˝eli organ rentowy, który przyzna∏
Êwiadczenie, nie dokona∏ jego pomniejszenia na
zasadach okreÊlonych w art. 29,

4)153) koszty szkolenia, w przypadku okreÊlonym
w art. 16 ust. 4.

3.154) Roszczenia z tytu∏u zasi∏ków, dodatków szko-
leniowych, stypendiów, zasi∏ków przedemerytalnych,
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143) Przez art. 1 pkt 21 lit. a) tiret pierwsze ustawy wymienio-
nej w przypisie 3.

144) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a) tiret dru-
gie ustawy wymienionej w przypisie 3,  który wszed∏
w ˝ycie z dniem 1 lipca 1997 r., oraz przez art. 1 pkt 9 lit. a)
tiret pierwsze ustawy wymienionej w przypisie 83.

145) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a) tiret trze-
cie ustawy wymienionej w przypisie 3,  który wszed∏ w ˝y-
cie z dniem 1 lipca 1997 r.

146) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a) tiret
pierwsze ustawy wymienionej w przypisie 6.

147) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. a) tiret drugie ustawy wy-
mienionej w przypisie 6 oraz w brzmieniu ustalonym
przez art. 4 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 59 ja-
ko druga.

148) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b)  ustawy
wymienionej w przypisie  83.

——————

149) W brzmieniu ustalonym przez art.1  pkt 15 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 6.

150) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt  15 lit. c) ustawy
wymienionej w przypisie 6.

151) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 3.

152) W brzmieniu ustalonym przez art. 163 pkt 4 ustawy wy-
mienionej w przypisie 26.

153) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy wymienionej
w przypisie 6.

154) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 6. 



Êwiadczeƒ przedemerytalnych i innych Êwiadczeƒ pie-
ni´˝nych finansowanych z Funduszu Pracy ulegajà
przedawnieniu z up∏ywem 3 lat od dnia udokumento-
wania do nich prawa przez uprawnionà osob´, nato-
miast roszczenia powiatowego urz´du pracy ulegajà
przedawnieniu z up∏ywem 3 lat od dnia ich wyp∏aty. 

4. (skreÊlony).155)

5. Roszczenia pracodawców i jednoosobowych
przedsi´biorców92) z tytu∏u refundacji z Funduszu Pra-
cy nale˝nych Êwiadczeƒ ulegajà przedawnieniu z up∏y-
wem 12 miesi´cy od dnia, w którym roszczenie sta∏o
si´ wymagalne. 

6. (skreÊlony).155)

7. Kwoty nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 2, podlegajà Êciàgni´ciu w trybie
przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji. 

8.156) Starosta mo˝e w szczególnie uzasadnionych
przypadkach odroczyç, roz∏o˝yç na raty lub, po zasi´-
gni´ciu opinii rejonowej89) rady zatrudnienia, odstàpiç
od ˝àdania zwrotu, ca∏oÊci lub cz´Êci, nienale˝nie po-
branego Êwiadczenia.

Art. 28a.157) Nale˝noÊci przys∏ugujàce bezrobot-
nym i innym uprawnionym osobom stanowià ich pra-
wa majàtkowe i przechodzà po ich Êmierci, w równych
cz´Êciach, na ma∏˝onka oraz inne osoby spe∏niajàce
warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej
w myÊl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. W razie braku takich osób
prawa te wchodzà do spadku.

Art. 29. 158) 1.159) Bezrobotnemu lub innej upraw-
nionej osobie, którym przyznano prawo do emerytury,
renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, renty szkoleniowej
lub renty rodzinnej w wysokoÊci przekraczajàcej po∏o-
w´ najni˝szego wynagrodzenia za okres, za który wy-
p∏acono zasi∏ek, dodatek szkoleniowy, stypendium, za-
si∏ek przedemerytalny, Êwiadczenie przedemerytalne
lub inne Êwiadczenie pieni´˝ne finansowane z Fundu-
szu Pracy, Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz inne
organy rentowe, które przyzna∏y Êwiadczenie, wyp∏a-
cajà to Êwiadczenie pomniejszone o kwot´ odpowiada-
jàcà wysokoÊci wyp∏aconych za ten okres zasi∏ków, do-
datków szkoleniowych, stypendiów, zasi∏ków przed-
emerytalnych, Êwiadczeƒ przedemerytalnych lub in-
nych Êwiadczeƒ pieni´˝nych i przekazujà te kwoty na

konto Funduszu Pracy w∏aÊciwego powiatowego urz´-
du pracy4). 

2. Kwota pomniejszenia, o której mowa w ust. 1, nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ przyznana za ten okres kwota
emerytury, renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, renty
szkoleniowej lub renty rodzinnej. 

Art. 30. 1.160) Okresy pobierania zasi∏ku oraz sty-
pendiów, przyznanych na podstawie art. 37a i 37b, wli-
cza si´ do okresu pracy wymaganego do nabycia lub
zachowania uprawnieƒ pracowniczych oraz okresów
sk∏adkowych w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników i ich rodzin161). 

2.162) Okresów pobierania zasi∏ków oraz stypen-
diów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza si´ jednak do:

1) okresów wymaganych do nabycia prawa i d∏ugoÊci
okresu pobierania zasi∏ku, 

2) okresu zatrudnienia, od którego zale˝y nabycie pra-
wa do urlopu wypoczynkowego,

3) sta˝u pracy okreÊlonego w odr´bnych przepisach,
wymaganego do wykonywania niektórych zawo-
dów. 

3.163) Przepisy ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 stosuje si´ od-
powiednio do okresu pobierania Êwiadczeƒ socjalnych
przys∏ugujàcych na urlopie górniczym lub górniczych
zasi∏ków socjalnych przewidzianych w Uk∏adzie zbioro-
wym pracy dla pracowników zak∏adów górniczych
z dnia 21 grudnia 1991 r. i w ustawie z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamienne-
go do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynko-
wej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r.
Nr 5, poz. 41) lub odr´bnych przepisach. 

Art. 31. 1.164) Bezrobotnym pobierajàcym zasi∏ki,
stypendium w okresie odbywania szkolenia lub sta˝u
u pracodawcy przys∏ugujà, na zasadach przewidzia-
nych dla pracowników:

1)165) zasi∏ki porodowe,
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155) Przez art. 1 pkt 22 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3.
156) Dodany przez art. 1 pkt 10  ustawy wymienionej w przy-

pisie 83 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 37
lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., oraz przez art. 1 pkt 16
lit. c)  ustawy wymienionej w przypisie 6.

157) Dodany przez art. 1  pkt 17 ustawy wymienionej w przy-
pisie 6.

158) W brzmieniu ustalonym  przez art. 1 pkt 23 ustawy wy-
mienionej w przypisie 3 oraz przez art. 163 pkt 5 ustawy
wymienionej w przypisie 26.

159) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy wy-
mienionej w przypisie 6.

——————
160) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 2,  przez art. 1 pkt 24 lit. a) usta-
wy wymienionej w przypisie 3 oraz przez art.163 pkt 6
ustawy wymienionej w przypisie 26.

161) Obecnie: przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych stosownie do art. 192 ustawy
wymienionej w przypisie 26.

162) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 2 oraz przez art. 1 pkt 24 lit. b)
ustawy wymienionej w przypisie 3.

163) W brzmieniu ustalonym  przez art. 1 pkt 11 ustawy wy-
mienionej w przypisie 83 oraz  przez art. 51 pkt 2  ustawy
wymienionej w przypisie 84.

164) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 3 oraz przez art.1  pkt 12 lit. a)
ustawy wymienionej w przypisie 83.

165) W brzmieniu ustalonym przez art. 104  pkt 1 lit. a) ustawy
z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,  poz. 887),  która wesz∏a w ˝y-
cie  z dniem 1 stycznia 1999 r. 



2) (pomini´ty).166)

2. (pomini´ty).166)

3. (pomini´ty).166)

3a.167) Bezrobotnym uprawnionym do zasi∏ku lub
stypendium przys∏ugujà one równie˝ za okres udoku-
mentowanej niezdolnoÊci do pracy, za który na podsta-
wie odr´bnych przepisów pracownicy zachowujà pra-
wo do wynagrodzenia lub przys∏ugujà im zasi∏ki
z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby lub ma-
cierzyƒstwa. 

4. Powiatowy urzàd pracy4) wydaje osobie skiero-
wanej w celu podj´cia zatrudnienia poza miejscem sta-
∏ego zamieszkania bilet kredytowy na przejazd do miej-
sca przysz∏ego zatrudnienia najtaƒszym Êrodkiem ko-
munikacji publicznej. W przypadku niepodj´cia zatrud-
nienia z przyczyn nie zawinionych przez osob´ skiero-
wanà, bilet powrotny wydaje powiatowy urzàd pracy4)

w∏aÊciwy dla pracodawcy, do którego wydano skiero-
wanie. 

5. (skreÊlony).168)

6.169) Starosta96) mo˝e dokonaç zwrotu cz´Êci lub
ca∏oÊci kosztów dojazdów do pracy i zakwaterowania
osobie zamieszka∏ej w powiecie (gminie)101) uznanym
za zagro˝ony szczególnie wysokim bezrobociem struk-
turalnym, która zosta∏a skierowana i podj´∏a zatrudnie-
nie, sta˝ lub szkolenie poza miejscem sta∏ego zamiesz-
kania. 

7.170) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç i okres, przez któ-
ry mogà byç finansowane koszty, o których mowa
w ust. 6, oraz szczegó∏owe warunki i tryb dokonywania
zwrotu tych kosztów. 

8.171) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e okre-
Êliç, w drodze rozporzàdzenia, powiaty (gminy)101) nie
uznane za zagro˝one szczególnie wysokim bezrobo-
ciem strukturalnym, w których powiatowy urzàd pra-
cy4) mo˝e dokonywaç zwrotu kosztów, o których mowa
w ust. 6.

Art. 32. (skreÊlony).172)

Art. 33. (skreÊlony).172)

Art. 34.173) Kwoty zasi∏ków, dodatków szkolenio-
wych, stypendiów, zasi∏ków przedemerytalnych
i Êwiadczeƒ przedemerytalnych za nale˝ny okres za-
okràgla si´ w gór´ do 10 groszy. 

Art. 35.174) Prezes G∏ównego Urz´du Statystyczne-
go w terminie do dnia 30 wrzeÊnia ka˝dego roku og∏a-
sza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przeci´tnà
stop´ bezrobocia w kraju oraz na obszarze dzia∏ania
powiatowych urz´dów pracy4) wed∏ug stanu na dzieƒ
30 czerwca danego roku.

Art. 36. 1.175) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasa-
dy: 

1) prowadzenia poÊrednictwa pracy, poradnictwa za-
wodowego, organizowania szkoleƒ bezrobotnych
oraz tworzenia zaplecza metodycznego dla po-
trzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawo-
dowego, 

2) prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych
oraz innych osób poszukujàcych pracy, 

3) przyznawania Êwiadczeƒ okreÊlonych w ustawie, 

4) ustalania trybu op∏acania sk∏adek na Fundusz Pra-
cy przez osoby, o których mowa w art. 53 ust. 1
pkt 3, 

5) organizowania i finansowania klubów pracy. 

2.175) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych176) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe zasady organizacji i realizacji programów spe-
cjalnych, zakres ich stosowania, sposób klasyfikacji
grup ryzyka oraz wysokoÊç i sposób finansowania tych
programów z Funduszu Pracy. 

3.175) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, klasyfikacj´ zawodów i spe-
cjalnoÊci dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stoso-
wania. 

Art. 37. 1. Prezes Krajowego Urz´du Pracy mo˝e
upowa˝niç do prowadzenia poÊrednictwa pracy lub
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166) Utraci∏ moc na podstawie art. 170 pkt  28 ustawy z dnia

6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym (Dz. U. Nr 28, poz. 153),  która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1999 r., w zakresie uregulowanym tà
ustawà. Zamieszczony w obwieszczeniu.

167) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. d) ustawy wymienionej
w przypisie 3 oraz w brzmieniu ustalonym przez art.163
pkt 7 ustawy wymienionej w przypisie  26.

168) Przez art. 104 pkt 1 lit. b) ustawy wymienionej w przypi-
sie 165.

169) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy wymienionej
w przypisie 2 .

170) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy wymienionej
w przypisie 2 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 97
pkt 20  ustawy wymienionej w przypisie 1.

171) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. f) ustawy wymienionej
w przypisie 3 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 97
pkt 20  ustawy wymienionej w przypisie 1.

——————
172) Przez art. 1 pkt 18 ustawy wymienionej w przypisie 2.
173) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy wy-

mienionej w przypisie 3.
174) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy wy-

mienionej w przypisie 3.
175) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 21  ustawy wy-

mienionej w przypisie 1.
176) Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 94 ustawy z dnia

4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 kwietnia 1999 r.



kierowania do pracy za granicà u pracodawców zagra-
nicznych inne ni˝ urz´dy pracy organy, organizacje lub
instytucje. 

2. Je˝eli warunki i obowiàzki okreÊlone w upowa˝-
nieniu, o którym mowa w ust. 1, nie sà przestrzegane,
Prezes Krajowego Urz´du Pracy mo˝e cofnàç upowa˝-
nienie. 

3.177) Przy udzielaniu, odmowie udzielenia lub cof-
ni´ciu upowa˝nieƒ, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ przepisy Kodeksu post´powania administracyjne-
go, z wy∏àczeniem rozdzia∏u 7 w dziale II.

4. Prowadzenie poÊrednictwa pracy lub kierowanie
do pracy za granicà u pracodawców zagranicznych
w celu osiàgni´cia zysku jest zakazane. 

5.178) Nie jest poÊrednictwem pracy i nie wymaga
upowa˝nienia, o którym mowa w ust. 1, odp∏atne
Êwiadczenie na zlecenie pracodawców us∏ug w zakre-
sie doradztwa personalnego obejmujàcych wszystkie,
kilka lub jednà z nast´pujàcych us∏ug:

1) dokonanie analizy i okreÊlanie niezb´dnych i po-
˝àdanych kwalifikacji, predyspozycji i innych
cech, jakie powinien posiadaç kandydat poszuki-
wany do zatrudnienia na okreÊlonym stanowisku
pracy,

2) wskazanie metod i êróde∏ pozyskania kandydatów
na okreÊlone stanowiska pracy,

3) poszukiwanie, dobór i rekomendowanie kandyda-
tów na okreÊlone stanowiska pracy,

4) opracowanie projektów og∏oszeƒ, informacji i in-
nych materia∏ów dotyczàcych poszukiwania kan-
dydatów na okreÊlone stanowiska pracy oraz wy-
konanie czynnoÊci zwiàzanych z ich publikacjà lub
rozpowszechnianiem,

5) przygotowanie materia∏ów i przeprowadzenie lub
udzia∏ w komisjach konkursowych dotyczàcych
wyboru kandydatów do pracy,

6) doradztwo prawne w zakresie poszukiwania i za-
trudniania pracowników.

6.178) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e okre-
Êliç, w drodze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnieniem
umów mi´dzynarodowych, status prawny, innych ni˝
urz´dy pracy, organów, organizacji i instytucji prowa-
dzàcych poÊrednictwo pracy, wymagane standardy
prowadzonego poÊrednictwa pracy oraz grupy osób
poszukujàcych pracy i ga∏´zi dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, w stosunku do których nie stosuje si´ przepisów
ust. 1 i 4.

Rozdzia∏ 3a179)

Aktywizacja zawodowa absolwentów 

Art. 37a.180) Absolwentowi skierowanemu przez
powiatowy urzàd pracy4) na szkolenie przys∏uguje,
w okresie jego odbywania, stypendium w wysokoÊci
60% kwoty zasi∏ku, o którym mowa w art. 24 ust. 1;
przepisy art. 16 ust. 4 i 5 oraz art. 31 ust. 3a stosuje si´
odpowiednio.

Art. 37b. 1. Powiatowy urzàd pracy4) mo˝e, na
wniosek lub za zgodà absolwenta, skierowaç go do od-
bycia u pracodawcy sta˝u przez okres nie przekraczajà-
cy 12 miesi´cy. 

2. Sta˝, o którym mowa w ust. 1, odbywa si´ na
podstawie umowy zawartej przez powiatowy urzàd
pracy4) z pracodawcà, który wyrazi∏ zgod´ na jego od-
bycie przez absolwenta, wed∏ug programu okreÊlone-
go w umowie. 

3. Nadzór nad odbywaniem sta˝u przez absolwen-
ta sprawuje powiatowy urzàd pracy4). 

4. Powiatowy urzàd pracy4) mo˝e, za zgodà praco-
dawcy, powierzyç na podstawie umowy zlecenia spra-
wowanie nadzoru nad odbywaniem sta˝u, przez skie-
rowanego absolwenta, wyznaczonemu przez tego pra-
codawc´ pracownikowi i przyznaç mu z Funduszu Pra-
cy wynagrodzenie miesi´czne w wysokoÊci do 10%
∏àcznej kwoty stypendium przys∏ugujàcego nadzoro-
wanym absolwentom. 

5.181) Absolwentowi w okresie odbywania sta˝u
przys∏uguje stypendium w wysokoÊci zasi∏ku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1, wyp∏acane przez powiatowy
urzàd pracy4); przepisy art. 16 ust. 4 i 5 oraz art. 31
ust. 3a stosuje si´ odpowiednio. 

6.182) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki odby-
wania sta˝u, o którym mowa w ust. 1. 

Art. 37c.183) Powiatowy urzàd pracy ustala i op∏aca,
w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach, sk∏adk´ na ubezpieczenie emerytalne, ren-
towe i wypadkowe od stypendiów wyp∏aconych na
podstawie art. 37a i 37b.

Art. 37d. 1.184) Bezrobotnemu zamieszka∏emu

Dziennik Ustaw Nr 6 — 423 — Poz. 56

——————
177) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy wymie-

nionej w przypisie 2.
178) Dodany przez art.1 pkt 19 ustawy wymienionej w przypi-

sie 6.

——————
179) Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy wymienionej w przypi-

sie 2.
180) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 13 ustawy wymie-

nionej w przypisie 83 oraz  przez art. 163 pkt 8 ustawy wy-
mienionej w przypisie 26.

181) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 14 ustawy wymie-
nionej w przypisie 83 oraz  przez art. 163 pkt 9 ustawy wy-
mienionej w przypisie 26.

182) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 22  ustawy wy-
mienionej w przypisie 1.

183) W brzmieniu ustalonym przez art. 163 pkt 10 ustawy wy-
mienionej w przypisie 26.

184) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 20  ustawy wymie-
nionej w przypisie 6.



w powiecie (gminie)101) uznanym za zagro˝ony szcze-
gólnie wysokim bezrobociem strukturalnym, który po
utracie statusu absolwenta, w ciàgu 6 miesi´cy podjà∏
dalszà nauk´ w szkole ponadpodstawowej dla doro-
s∏ych, powiatowy urzàd pracy4) na wniosek bezrobot-
nego przyznaje stypendium w wysokoÊci 60% kwoty
zasi∏ku, o którym mowa w art. 24 ust. 1, wyp∏acane
przez okres 12 miesi´cy, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Podstawà wyp∏aty stypendium jest zaÊwiadcze-
nie wystawione przez szko∏´, potwierdzajàce kontynu-
owanie nauki.

3. Stypendium nie przys∏uguje w przypadku prze-
rwania nauki, podj´cia zatrudnienia lub utraty statusu
bezrobotnego.

Art. 37e. 1. Starosta96) mo˝e dokonywaç z Fundu-
szu Pracy, przez okres do 12 miesi´cy, zwrotu poniesio-
nych przez pracodawc´, z tytu∏u zatrudnienia w pe∏-
nym wymiarze czasu pracy skierowanego absolwenta,
kosztów wyp∏aconego mu wynagrodzenia, nagród
oraz sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne w wysokoÊci
uprzednio uzgodnionej, nie przekraczajàcej jednak
kwoty zasi∏ku okreÊlonej w art. 24 ust. 1, i sk∏adki na
ubezpieczenie spo∏eczne od tej kwoty, obowiàzujàcej
w ostatnim dniu ka˝dego rozliczanego miesiàca. 

2. Starosta96) mo˝e dokonywaç z Funduszu Pracy,
przez okres do 18 miesi´cy, zwrotu poniesionych przez
pracodawc´, z tytu∏u zatrudnienia w pe∏nym wymiarze
czasu pracy skierowanego absolwenta, kosztów wy-
p∏aconego mu wynagrodzenia, nagród oraz sk∏adki na
ubezpieczenie spo∏eczne w wysokoÊci uprzednio
uzgodnionej, nie przekraczajàcej jednak najni˝szego
wynagrodzenia, i sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne
od tego wynagrodzenia, je˝eli zwrot obejmuje koszty
poniesione za co drugi miesiàc. 

3.185) Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
jednoosobowego przedsi´biorcy, je˝eli zamierza za-
trudniç absolwenta.

Art. 37f. 1.186) Absolwenci, na swój wniosek lub za
ich zgodà, mogà zostaç skierowani przez starost´, na
zasadach robót publicznych, do wykonywania przez
okres do 6 miesi´cy pracy nie zwiàzanej z wyuczonym
zawodem, w wymiarze nie przekraczajàcym po∏owy
wymiaru czasu pracy w instytucjach u˝ytecznoÊci pu-
blicznej oraz organizacjach zajmujàcych si´ problema-
tykà: kultury, oÊwiaty, sportu i turystyki, opieki zdro-
wotnej oraz opieki spo∏ecznej.

2. Powiatowy urzàd pracy4) zwraca pracodawcy,
który zatrudni∏ absolwentów skierowanych do prac,
o których mowa w ust. 1, cz´Êç poniesionych kosztów
na wynagrodzenia, nagrody oraz sk∏adki na ubezpie-
czenie spo∏eczne w wysokoÊci uprzednio uzgodnionej,
nie przekraczajàcej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn
liczby zatrudnionych absolwentów i po∏owy najni˝sze-

go wynagrodzenia obowiàzujàcego w ostatnim dniu
zatrudnienia ka˝dego rozliczanego miesiàca, ∏àcznie ze
sk∏adkà na ubezpieczenie spo∏eczne od refundowane-
go wynagrodzenia. 

Art. 37g. Pracodawca, który zatrudni∏ skierowane-
go absolwenta, zwolniony jest przez okres 12 miesi´cy
lub przez okres, o którym mowa w art. 37e ust. 2, od
dnia zatrudnienia absolwenta od op∏acania sk∏adki na
Fundusz Pracy nale˝nej od wynagrodzenia tego absol-
wenta. 

Rozdzia∏ 3b179)

Wspieranie regionalnych i lokalnych rynków pracy 

Art. 37h. 1. Rada Ministrów, przyjmujàc jako pod-
stawowe kryteria stop´ bezrobocia i przewidywany je-
go wzrost, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, powiaty
(gminy)101) zagro˝one szczególnie wysokim bezrobo-
ciem strukturalnym, w których na podstawie odr´b-
nych przepisów mogà byç stosowane szczególne in-
strumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje
w celu ograniczenia bezrobocia i jego skutków. 

2.187) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, tryb i warunki przyznawania dotacji, której wy-
sokoÊç ustala ustawa bud˝etowa, na dofinansowanie
inwestycji infrastrukturalnych realizowanych jako za-
dania w∏asne gmin, powiatów w systemie robót pu-
blicznych w powiatach (gminach)101), o których mowa
w ust. 1. 

3. Rada Ministrów mo˝e wprowadziç, w drodze roz-
porzàdzenia, we wszystkich lub niektórych rejonach,
o których mowa w ust. 1, wyd∏u˝ony okres pobierania
zasi∏ków, okreÊlajàc równoczeÊnie okres i dodatkowe
warunki wymagane do wyd∏u˝onej wyp∏aty zasi∏ków. 

Art. 37i.188) 1.189) Programy inicjowane przez orga-
ny samorzàdu województwa majàce na celu:

1) zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia,
utrzymanie lub tworzenie miejsc pracy,

2) wsparcie przebiegu restrukturyzacji podmiotów
obj´tych programami restrukturyzacyjnymi przyj´-
tymi przez Rad´ Ministrów 

mogà zostaç wsparte Êrodkami bud˝etu paƒstwa
okreÊlonymi na ten cel w ustawie bud˝etowej.

2.189) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, zasady, warunki i tryb wspierania programów,
o których mowa w ust. 1.

Dziennik Ustaw Nr 6 — 424 — Poz. 56

——————
185) Dodany przez art.1 pkt 21 ustawy wymienionej w przypi-

sie 6.
186) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 23  ustawy wy-

mienionej w przypisie 1.

——————
187) W brzmieniu ustalonym przez art. 97  pkt  24  ustawy wy-

mienionej w przypisie 1.
188) W brzmieniu ustalonym przez art. 17 ustawy z dnia

29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku
z wdro˝eniem reformy ustrojowej paƒstwa (Dz. U.
Nr 162, poz. 1126), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.

189) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy wymie-
nionej w przypisie 6.



3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, powiaty (gminy) zagro˝one strukturalnà recesjà
i degradacjà spo∏ecznà lub w których realizowane sà
programy, o których mowa w ust. 1, w których mogà
byç stosowane, okreÊlone na podstawie odr´bnych
przepisów, wszystkie lub niektóre instrumenty ekono-
miczno-finansowe i inne preferencje, o których mowa
w art. 37h ust. 1.

4.190) Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozporzàdze-
nia, przyznaç bezrobotnym zamieszka∏ym we wszyst-
kich lub niektórych powiatach (gminach), o których
mowa w ust. 3, prawo do stypendium, o którym mowa
w art. 37d.

Rozdzia∏ 3c191)

Zasi∏ki przedemerytalne 
i Êwiadczenia przedemerytalne

Art. 37j.192) 1. Zasi∏ek przedemerytalny przys∏uguje
osobie spe∏niajàcej okreÊlone w ustawie warunki do
uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasi∏ku
oraz posiadajàcej okres uprawniajàcy do emerytury, je-
˝eli:

1) posiada okres uprawniajàcy do zasi∏ku wynoszàcy
30 lat dla kobiet i 35 lat dla m´˝czyzn lub

2) posiada okres uprawniajàcy do zasi∏ku wynoszàcy
25 lat dla kobiet i 30 lat dla m´˝czyzn, w tym co naj-
mniej 15 lat wykonywania prac uznanych w przepi-
sach emerytalnych za zatrudnienie w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze. 

2. WysokoÊç zasi∏ku przedemerytalnego wynosi
120% kwoty zasi∏ku, o którym mowa w art. 24 ust. 1,
z zastrze˝eniem ust. 3—5.

3. WysokoÊç zasi∏ku przedemerytalnego wynosi
160% kwoty zasi∏ku, o którym mowa w art. 24 ust. 1, dla
osoby zamieszka∏ej w dniu nabycia prawa do zasi∏ku
przedemerytalnego oraz w okresie jego pobierania
w powiatach (gminach) uznanych za zagro˝one szcze-
gólnie wysokim bezrobociem strukturalnym, je˝eli sto-
sunek pracy lub stosunek s∏u˝bowy zosta∏ rozwiàzany
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy. Zasi∏ek ten przy-
s∏uguje równie˝ w przypadku, gdy w okresie pobierania
zasi∏ku przedemerytalnego powiat (gmina) zosta∏ wy-
kreÊlony z wykazu powiatów (gmin) uznanych za zagro-
˝one szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

4. WysokoÊç zasi∏ku przedemerytalnego nie mo˝e
przekroczyç 90% przeci´tnego miesi´cznego wynagro-

dzenia, stanowiàcego podstaw´ wymiaru sk∏adki na
ubezpieczenie spo∏eczne i Fundusz Pracy, w okresie 12
miesi´cy kalendarzowych poprzedzajàcych miesiàc
zg∏oszenia wniosku o zasi∏ek przedemerytalny, i nie
mo˝e byç ni˝sza od 120% kwoty zasi∏ku, o którym mo-
wa w art. 24 ust. 1.

5. Przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie, o którym
mowa w ust. 4, wyp∏acone za okres przypadajàcy po
dniu 31 grudnia 1998 r., pomniejsza si´ o naliczone
i potràcone od tego wynagrodzenia sk∏adki na ubezpie-
czenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

Art. 37k. 1. Âwiadczenie przedemerytalne przys∏u-
guje osobie, spe∏niajàcej okreÊlone w ustawie warunki
do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasi∏ku,
je˝eli:

1) osiàgn´∏a wiek co najmniej 58 lat kobieta i 63 lata
m´˝czyzna i posiada okres uprawniajàcy do eme-
rytury, lub

2)193) w roku kalendarzowym, w którym zosta∏ rozwià-
zany stosunek pracy lub stosunek s∏u˝bowy z przy-
czyn dotyczàcych zak∏adu pracy, ukoƒczy∏a co naj-
mniej 55 lat kobieta i 60 lat m´˝czyzna oraz posia-
da okres uprawniajàcy do emerytury, lub

3)194) do dnia rozwiàzania stosunku pracy, z przyczyn
dotyczàcych zak∏adu pracy, osiàgn´∏a okres upraw-
niajàcy do emerytury, wynoszàcy co najmniej 35
lat dla kobiet i 40 lat dla m´˝czyzn, lub

4)195) do dnia 31 grudnia roku poprzedzajàcego roz-
wiàzanie stosunku pracy, posiada okres uprawnia-
jàcy do emerytury wynoszàcy co najmniej 34 lata
dla kobiet i 39 lat dla m´˝czyzn, a rozwiàzanie sto-
sunku pracy nastàpi∏o w zwiàzku z niewyp∏acalno-
Êcià pracodawcy w rozumieniu ustawy z dnia
29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeƒ pracowni-
czych 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 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550).

2.196) WysokoÊç Êwiadczenia przedemerytalnego
wynosi 90% kwoty emerytury okreÊlonej w decyzji or-
ganu rentowego ustalajàcej wysokoÊç emerytury w ce-
lu ustalenia Êwiadczenia przedemerytalnego, nie mniej
jednak ni˝ odpowiednio wysokoÊç zasi∏ku okreÊlona
w art. 37j ust. 2 i 3.

3. Decyzj´ ustalajàcà wysokoÊç emerytury w celu
ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia przedemerytalnego
organ rentowy wydaje na wniosek powiatowego urz´-
du pracy4).

Dziennik Ustaw Nr 6 — 425 — Poz. 56

——————
190) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 3 ustawy z dnia

22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczycie-
la, ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolny-
mi  Skarbu Paƒstwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów zna-
kami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i prze-
ciwdzia∏aniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji
publicznej (Dz. U. Nr 122, poz. 1323), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2001 r.

191) Dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy wymienionej w przypi-
sie 3.

192) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 4 ustawy wymie-
nionej w przypisie 190.

—————
193) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 24 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 6.
194) W brzmieniu ustalonym przez art. 163 pkt 12  lit. a) usta-

wy wymienionej w przypisie 26.
195) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy wymienionej

w przypisie 83 oraz w brzmieniu ustalonym przez  art. 163
pkt 12 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 26.

196) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b)  ustawy
wymienionej w przypisie 83.



4. Do post´powania w sprawie ustalenia wysokoÊci
emerytury w celu ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia
przedemerytalnego stosuje si´ odpowiednio przepisy
dotyczàce post´powania w sprawie Êwiadczeƒ emery-
talnych.

5. Od decyzji organu rentowego, o której mowa
w ust. 3, przys∏ugujà Êrodki odwo∏awcze, okreÊlone
w odr´bnych przepisach.

6. W przypadku braku mo˝liwoÊci ustalenia wyso-
koÊci Êwiadczenia przedemerytalnego z powodu trwa-
jàcego post´powania dotyczàcego ustalenia wysoko-
Êci emerytury, Êwiadczenie przedemerytalne wyp∏aca
si´ w kwocie zaliczkowej, w wysokoÊci odpowiednio
okreÊlonej w art. 37j ust. 2 i 3.

7. Pracodawca obowiàzany jest do przekazywania
powiatowym urz´dom pracy4) dokumentacji umo˝li-
wiajàcej wydanie decyzji ustalajàcej wysokoÊç emery-
tury w celu ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia przed-
emerytalnego oraz zasi∏ku przedemerytalnego. Przepi-
sy dotyczàce przygotowania wniosku o emerytur´ sto-
suje si´ odpowiednio. 

7a.197) Kwot´ emerytury w celu ustalenia wysoko-
Êci Êwiadczenia przedemerytalnego oblicza si´ zgod-
nie z art. 53 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach 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 oraz
z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238,
Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948).

8. W przypadku równoczesnego spe∏nienia kilku
warunków uprawniajàcych do zasi∏ku przedemerytal-
nego i Êwiadczenia przedemerytalnego, uprawnionej
osobie przys∏uguje wybór podstawy ich przyznania.

9. (skreÊlony).198)

Art. 37l.199) 1.200) Prawo do zasi∏ku przedemerytal-
nego lub Êwiadczenia przedemerytalnego przys∏uguje
na wniosek osobie, która w dniu rejestracji w powiato-
wym urz´dzie pracy lub w okresie pobierania zasi∏ku
lub zasi∏ku przedemerytalnego posiada∏a lub spe∏ni∏a
warunki do ich nabycia; do okresu uprawniajàcego do
zasi∏ku przedemerytalnego lub Êwiadczenia przedeme-
rytalnego nie zalicza si´ okresu aktualnie pobieranego
zasi∏ku.

2.201) Zasi∏ki przedemerytalne i Êwiadczenia przed-
emerytalne przys∏ugujà od nast´pnego dnia po dniu

zarejestrowania si´ uprawnionej osoby w powiato-
wym urz´dzie pracy4) albo od nast´pnego dnia po dniu
z∏o˝enia wniosku i dokumentów niezb´dnych do usta-
lenia tych uprawnieƒ, z zastrze˝eniem art. 27 ust. 1
pkt 3—6 i ust. 2 pkt 2—4.

3.202) Zasi∏ki przedemerytalne i Êwiadczenia przed-
emerytalne podlegajà waloryzacji na zasadach przewi-
dzianych dla zasi∏ków dla bezrobotnych.

Art. 37∏. Osoby pobierajàce zasi∏ek przedemerytal-
ny lub Êwiadczenie przedemerytalne nie majà obo-
wiàzku zg∏aszania si´ do powiatowego urz´du pracy4)

w celu potwierdzenia gotowoÊci do podj´cia pracy.
Osoby te mogà byç za ich zgodà skierowane przez po-
wiatowy urzàd pracy4) na szkolenie, do prac interwen-
cyjnych lub robót publicznych.

Art. 37m. 1.203) Do osób pobierajàcych zasi∏ek
przedemerytalny lub Êwiadczenie przedemerytalne
przepisy art. 23 ust. 4, art. 26, art. 31 ust. 1 i 2 oraz
art. 34 stosuje si´ odpowiednio.

1a.204) Osobom pobierajàcym zasi∏ek przedemery-
talny lub Êwiadczenie przedemerytalne przys∏ugujà za-
si∏ki pogrzebowe, na zasadach przewidzianych dla pra-
cowników.

2.205) Zasi∏ki, o których mowa w ust. 1a oraz art. 31
ust. 1 pkt 1, finansowane sà ze Êrodków Funduszu Pracy.

3.206) Okresy pobierania zasi∏ku przedemerytalne-
go oraz Êwiadczenia przedemerytalnego sà okresami
niesk∏adkowymi w rozumieniu przepisów o zaopatrze-
niu emerytalnym pracowników i ich rodzin161).

Art. 37n.207) 1.208) Prawo do zasi∏ku przedemerytal-
nego i Êwiadczenia przedemerytalnego ustaje z dniem
niespe∏nienia warunków, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 2, z zastrze˝eniem ust. 2.

2.209) W przypadku podj´cia przez osob´ uprawnio-
nà do zasi∏ku przedemerytalnego lub Êwiadczenia
przedemerytalnego zatrudnienia, innej pracy zarobko-
wej lub pozarolniczej dzia∏alnoÊci, prawo do pobiera-
nia zasi∏ku przedemerytalnego lub Êwiadczenia przed-
emerytalnego ulega zawieszeniu.

3. (skreÊlony).210)

Dziennik Ustaw Nr 6 — 426 — Poz. 56

——————
197) Dodany przez art.1 pkt 24 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 6.
198) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. c) ustawy wymienionej

w przypisie 83, a nast´pnie skreÊlony przez art. 4 pkt 5
ustawy wymienionej w przypisie 190.

199) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy wy-
mienionej w przypisie 83.

200) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. a) ustawy wymienionej
w przypisie 6 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 4
pkt 6 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 190.

201) Oznaczenie nadane przez art.1 pkt 25 lit. b) ustawy wy-
mienionej w przypisie 6 oraz w brzmieniu ustalonym
przez art. 4 pkt 6 lit. b) ustawy wymienionej w przypi-
sie 190.

——————
202) Oznaczenie nadane przez art. 1 pkt 25 lit. b) ustawy

wymienionej w przypisie 6.
203) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy wy-

mienionej w przypisie 83.
204) Dodany przez art.104 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej

w przypisie 165.
205) W brzmieniu ustalonym przez art. 104 pkt 2 lit. b) ustawy

wymienionej w przypisie 165.
206) Dodany przez art. 4 pkt 3 pierwszej ustawy wymienionej

w przypisie 7.
207) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy wy-

mienionej w przypisie 83.
208) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 7 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 190.
209) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 6 i przez art. 4 pkt 7 lit. b)
ustawy wymienionej w przypisie 190.

210) Przez art. 4 pkt 7 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 190.



Art. 37o. 1. Prawo do zasi∏ków przedemerytalnych
i Êwiadczeƒ przedemerytalnych ustalajà oraz zasi∏ki
i Êwiadczenia przyznajà i wyp∏acajà powiatowe urz´dy
pracy4).

2. Zasi∏ki przedemerytalne i Êwiadczenia przed-
emerytalne finansowane sà z bud˝etu paƒstwa, w ra-
mach dotacji dla Funduszu Pracy.

Rozdzia∏ 4 

Âwiadczenia przys∏ugujàce rolnikom zwalnianym
z pracy 

Art. 38. Osobom podlegajàcym ubezpieczeniu spo-
∏ecznemu rolników, które zosta∏y zwolnione z pracy
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy i nie sà upraw-
nione do zasi∏ku dla bezrobotnych, przys∏ugujà Êwiad-
czenia na warunkach i w zakresie okreÊlonych w niniej-
szym rozdziale. 

Art. 39. Âwiadczenia obejmujà: 

1)211) pokrycie sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne
rolników za osob´, o której mowa w art. 38, w okre-
sie pierwszych czterech kwarta∏ów po rozwiàzaniu
stosunku pracy, 

2)212) finansowanie kosztów szkolenia w celu podj´cia
zatrudnienia lub pozarolniczej dzia∏alnoÊci poza
gospodarstwem rolnym; przepis art. 16 ust. 4 sto-
suje si´ odpowiednio, 

3)213) prawo do dodatku szkoleniowego okreÊlonego
w art. 16 ust. 2, 

4) Êwiadczenie z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, powsta∏ych w zwiàzku z odbywa-
niem szkolenia, na zasadach przewidzianych dla
pracowników, 

5)212) jednorazowà po˝yczk´, o której mowa w art. 18,
na podj´cie pozarolniczej dzia∏alnoÊci lub na zakup
ziemi, nie wy∏àczajàc dzia∏alnoÊci wytwórczej lub
us∏ugowej zwiàzanej z rolnictwem. 

Art. 40. Âwiadczenia okreÊlone w art. 39 przys∏ugu-
jà osobie, o której mowa w art. 38, je˝eli: 

1)214) w okresie 18 miesi´cy poprzedzajàcych dzieƒ
zg∏oszenia wniosku o przyznanie Êwiadczenia po-
zostawa∏a w stosunku pracy i osiàga∏a wynagro-
dzenie stanowiàce podstaw´ wymiaru sk∏adki na
ubezpieczenie spo∏eczne i Fundusz Pracy, wyno-
szàce co najmniej najni˝sze wynagrodzenie przez
okres 365 dni i stosunek ten zosta∏ rozwiàzany
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy, 

2) podatek z gospodarstwa rolnego lub dzia∏u spe-
cjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5
ha przeliczeniowych albo w przeliczeniu na 1
cz∏onka gospodarstwa domowego nie majàcego
sta∏ych pozarolniczych êróde∏ dochodu nie prze-
kracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczenio-
wego. 

Art. 41. Pokrycie sk∏adek, przewidziane w art. 39
pkt 1, polega na przekazaniu z Funduszu Pracy na od-
powiednie fundusze ubezpieczenia spo∏ecznego rolni-
ków, na podstawie decyzji kierownika w∏aÊciwego po-
wiatowego urz´du pracy4), wydanej na wniosek rolni-
ka zobowiàzanego do zap∏acenia sk∏adki, kwot nale˝-
noÊci z tytu∏u poszczególnych rat kwartalnych. Âwiad-
czenie to przys∏uguje poczàwszy od najbli˝szej raty
kwartalnej, której wymagalnoÊç przypada po dniu roz-
wiàzania stosunku pracy. 

Rozdzia∏ 5 

Zatrudnienie w ramach Ochotniczych Hufców Pracy 

Art. 42.215) 1. Zadania w zakresie zatrudnienia wy-
konujà tak˝e ochotnicze hufce pracy.

2. Ochotnicze hufce pracy sà paƒstwowà jednostkà
organizacyjnà sektora finansów publicznych, nadzoro-
wanà przez ministra w∏aÊciwego do spraw pracy.

Art. 43.215) Ochotnicze hufce pracy wykonujà we
wspó∏dzia∏aniu z jednostkami samorzàdu terytorialne-
go zadania paƒstwa w zakresie kszta∏cenia, zatrudnie-
nia i wychowania m∏odzie˝y, a w szczególnoÊci:

1) prowadzenie dzia∏alnoÊci wychowawczej, profilak-
tycznej i resocjalizacyjnej oraz udzielanie pomocy
m∏odzie˝y zagro˝onej bezrobociem, niedostoso-
wanej spo∏ecznie oraz wymagajàcej specjalnej tro-
ski i oddzia∏ywaƒ,

2) organizowanie zatrudnienia m∏odzie˝y,

3) tworzenie warunków uzyskania oraz podwy˝szenia
kwalifikacji zawodowych i ogólnych, a tak˝e prze-
kwalifikowania zawodowego m∏odzie˝y.

Art. 44.215) 1. Zadania, o których mowa w art. 43, re-
alizowane sà przez Komend´ G∏ównà Ochotniczych
Hufców Pracy, wojewódzkie komendy ochotniczych
hufców pracy oraz podleg∏e im jednostki organizacyj-
ne.

2. Wspó∏dzia∏anie ochotniczych hufców pracy z jed-
nostkami samorzàdu terytorialnego odbywa si´ na za-
sadach okreÊlonych w zawieranych umowach lub po-
rozumieniach okreÊlajàcych cele i zadania do realizacji
na rzecz m∏odzie˝y oraz wzajemne zobowiàzania.

Art. 45.215) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okre-
Êla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zadania
oraz organizacj´ i szczegó∏owe zasady funkcjonowania
ochotniczych hufców pracy.

Dziennik Ustaw Nr 6 — 427 — Poz. 56

——————
211) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 3.
212) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy wy-

mienionej w przypisie 6.
213) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. b) ustawy

wymienionej w przypisie 3.
214) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy wy-

mienionej w przypisie 3, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 lipca 1997 r. 

——————
215) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 4 ustawy wy-

mienionej w przypisie 33.



Rozdzia∏ 6

Zatrudnianie obywateli polskich za granicà u praco-
dawców zagranicznych oraz zatrudnianie cudzoziem-

ców w Polsce 

Art. 46. Obywatele polscy mogà podejmowaç
prac´ za granicà u pracodawców zagranicznych
w trybie i na zasadach obowiàzujàcych w kraju za-
trudnienia oraz okreÊlonych w umowach mi´dzyna-
rodowych. 

Art. 47. 1. Zatrudnienie za granicà nast´puje w dro-
dze bezpoÊrednich uzgodnieƒ i umów zawieranych
przez obywateli polskich z pracodawcami zagraniczny-
mi lub za poÊrednictwem upowa˝nionych w trybie
art. 37 ust. 1 organów, organizacji i instytucji, zwanych
dalej „jednostkami kierujàcymi”. 

2. Kierowanie do zatrudnienia za granicà przez upo-
wa˝nione jednostki kierujàce odbywa si´ na podstawie
umów cywilnoprawnych zawieranych przez te jednost-
ki z obywatelami polskimi. Umowy te powinny okre-
Êlaç: 

1) pracodawc´ zagranicznego, 

2) okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

3) rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a tak˝e
przys∏ugujàce kierowanej osobie Êwiadczenia so-
cjalne, 

4) zasady i warunki ubezpieczenia spo∏ecznego oraz
od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków i chorób
tropikalnych, 

5) obowiàzki i uprawnienia osoby kierowanej oraz
jednostki kierujàcej,

6) inne zobowiàzania stron, 

7) zakres odpowiedzialnoÊci cywilnej stron w przy-
padku niewykonania lub nienale˝ytego wykonania
umowy zawartej mi´dzy jednostkà kierujàcà a oby-
watelem polskim oraz tryb dochodzenia zwiàza-
nych z tym roszczeƒ, 

8) kwot´ nale˝nà jednostce kierujàcej z tytu∏u faktycz-
nie poniesionych kosztów zwiàzanych ze skierowa-
niem do pracy za granicà. 

3. Jednostka kierujàca ma obowiàzek poinformo-
waç osob´ kierowanà do pracy za granicà o przys∏ugu-
jàcych jej uprawnieniach, o których mowa w art. 48. 

4. Umów, o których mowa w ust. 2, nie zawiera si´
w razie wakacyjnego zatrudnienia m∏odzie˝y uczàcej
si´ i studiujàcej. 

5. (skreÊlony).216)

Art. 48. 1.217) Je˝eli umowy mi´dzynarodowe nie
stanowià inaczej, udokumentowane okresy zatrudnie-
nia obywateli polskich za granicà u pracodawców za-

granicznych zaliczane sà do okresów pracy w Polsce
w zakresie uprawnieƒ pracowniczych, pod warunkiem
op∏acania sk∏adek na Fundusz Pracy. 

2. Okres zatrudnienia obywateli polskich za grani-
cà jest traktowany jak okres zatrudnienia w Polsce
w zakresie uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1, od
dnia: 

1)218) zawiadomienia w∏aÊciwego terytorialnie powia-
towego urz´du pracy o podj´ciu pracy za granicà
i przystàpienia do p∏atnoÊci sk∏adki na Fundusz
Pracy w wysokoÊci 9,75% przeci´tnego wynagro-
dzenia za ka˝dy miesiàc tego zatrudnienia; je˝eli za-
wiadomienie i przystàpienie do op∏acania sk∏adek
nast´puje w ciàgu miesiàca, podstaw´ wymiaru
sk∏adki dzieli si´ przez 30 i mno˝y przez liczb´ dni,
za które sk∏adka ma byç op∏acona,

2) (skreÊlony).219)

3. (skreÊlony).220)

Art. 49. 1.221) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb dokonywania wp∏at na Fundusz Pracy, o któ-
rych mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1, 

2) (skreÊlony),222)

3) (skreÊlony).223) 

2.224) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
i kryteria rozdzia∏u limitu zatrudnienia pracowników
polskich za granicà w celu realizacji umów o dzie∏o
przez polskich przedsi´biorców, je˝eli zosta∏ on ustano-
wiony w umowie mi´dzynarodowej. 

Art. 50. 1.225) Pracodawca mo˝e zatrudniç lub po-
wierzyç innà prac´ zarobkowà na terenie Polski cudzo-

Dziennik Ustaw Nr 6 — 428 — Poz. 56

——————
216) Przez art. 1 pkt 23 ustawy wymienionej w przypisie 2.
217) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 6.

——————
218) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 3, przez art. 97 pkt 28 ustawy
wymienionej w przypisie 1 oraz przez art. 1 pkt 28 lit. b)
ustawy wymienionej w przypisie 6.

219) Przez art.104 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 165.
220) Dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy wymienionej w przy-

pisie 2, a nast´pnie skreÊlony przez art. 1 pkt  28 lit. c)
ustawy wymienionej w przypisie 6.

221) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 29 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 1.

222) Przez art. 104 pkt 4 ustawy wymienionej w przypisie 165.
223) Przez art. 163 pkt 13 ustawy wymienionej w przypisie 26.
224) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy wy-

mienionej w przypisie 2 i zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy
z dnia 8 sierpnia 1996 r. — Przepisy wprowadzajàce usta-
wy reformujàce funkcjonowanie gospodarki i admini-
stracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497),  która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1997 r., oraz w brzmieniu usta-
lonym przez art. 76  pkt 1 ustawy wymienionej w przypi-
sie 92 i przez art. 97 pkt 29 lit. b)  ustawy wymienionej
w przypisie 1.

225) W brzmieniu ustalonym przez art. 97  pkt 30 lit. a)  usta-
wy wymienionej w przypisie 1 oraz  przez art. 36 pkt 5
ustawy wymienionej w przypisie 33.



ziemcowi nie posiadajàcemu karty sta∏ego pobytu lub
statusu uchodêcy Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli uzy-
ska na to zezwolenie starosty powiatu, na terenie któ-
rego znajduje si´ siedziba pracodawcy, a cudzoziemiec
uzyska∏ wiz´ pobytowà z prawem do pracy lub kart´
czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz zgod´ na zatrudnienie lub wykonywanie in-
nej pracy zarobkowej u tego pracodawcy. 

2.226) Zezwolenie i zgoda na zatrudnienie lub po-
wierzenie innej pracy zarobkowej cudzoziemcom
w jednostkach podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw kultury fizycznej i spor-
tu, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw nauki, ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw turystyki, ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw szkolnictwa wy˝szego, ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw zdrowia, ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw oÊwiaty i wychowania oraz Prezesowi
Polskiej Akademii Nauk sà wydawane przez starostów,
je˝eli sà spe∏nione warunki okreÊlone w przepisach tej
ustawy oraz przepisach innych ustaw. 

3.227) Zezwolenie i zgod´, o których mowa w ust. 1,
starosta wydaje uwzgl´dniajàc sytuacj´ na rynku pra-
cy oraz kryteria okreÊlone przez samorzàd wojewódz-
twa. Zezwolenie i zgoda sà wydawane na czas oznaczo-
ny dla okreÊlonego cudzoziemca, na okreÊlone stano-
wisko lub rodzaj wykonywanej pracy. 

4.228) Pracodawca zawiera z cudzoziemcem umow´
dotyczàcà zatrudnienia lub wykonywania innej pracy
zarobkowej na czas udzielonej zgody. 

5.229) Je˝eli odr´bne przepisy uzale˝niajà mo˝li-
woÊç zajmowania okreÊlonego stanowiska, wykony-
wania zawodu lub innej pracy zarobkowej od uzyska-
nia zgody w∏aÊciwego organu na ich wykonywanie,
pracodawca przed wystàpieniem do starosty obowià-
zany jest uzyskaç takà zgod´. 

6.230) Zezwolenie i zgoda, o których mowa w ust. 1,
podlegajà cofni´ciu przez starost´, je˝eli cudzoziemiec
jest zatrudniony lub wykonuje innà prac´ zarobkowà
niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem i zgodà albo na-
stàpi∏a utrata uprawnieƒ do wykonywania zatrudnie-
nia lub powierzonej pracy. 

7. Cofni´cie zezwolenia i zgody, o których mowa
w ust. 1, przed up∏ywem okresu, na który zosta∏y wy-
dane, zobowiàzuje pracodawc´ do rozwiàzania umo-
wy, na podstawie której nastàpi∏o zatrudnienie lub po-
wierzenie innej pracy zarobkowej, nie póêniej ni˝ w cià-
gu 3 dni od daty powiadomienia go o cofni´ciu zezwo-
lenia lub zgody. 

8. Przepisy ust. 1 oraz ust. 3—7 stosuje si´ odpo-
wiednio do jednoosobowego przedsi´biorcy92) oraz do
osoby fizycznej, zamierzajàcych zatrudniç cudzoziem-
ca. 

9. Przepisy ust. 1 i 5 nie naruszajà przepisów regu-
lujàcych odr´bne warunki zatrudniania lub powierza-
nia innej pracy zarobkowej cudzoziemcom lub zawie-
rajàcych zakaz ich wykonywania przez cudzoziemca.

10. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku, gdy
polski pracodawca zatrudnia cudzoziemca lub powie-
rza mu wykonywanie innej pracy zarobkowej poza gra-
nicami Polski. 

11.231) Pracodawca, który uzyska∏ zezwolenie, o któ-
rym mowa w ust. 1, dokonuje na konto Funduszu Pra-
cy powiatowego urz´du pracy wydajàcego zezwolenie
jednorazowej wp∏aty w wysokoÊci najni˝szego wyna-
grodzenia, za ka˝dà osob´ obj´tà zezwoleniem.
W przypadku przed∏u˝enia wa˝noÊci zezwolenia wp∏a-
ta wynosi po∏ow´ najni˝szego wynagrodzenia. 

12. Przepis ust. 11 stosuje si´ odpowiednio do pra-
codawców zagranicznych Êwiadczàcych us∏ugi ekspor-
towe w Polsce. 

13. (skreÊlony).232)

14.233) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e
okreÊlaç, w drodze rozporzàdzenia, przypadki, w któ-
rych zatrudnienie lub powierzenie innej pracy zarobko-
wej cudzoziemcowi jest dopuszczalne bez konieczno-
Êci uzyskania zezwolenia i zgody starosty, je˝eli potrze-
ba zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobko-
wej wynika w szczególnoÊci z umów i porozumieƒ mi´-
dzynarodowych albo dotyczy us∏ug artystycznych. 

Art. 51. 1.234) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
i tryb wydawania zezwoleƒ i zgód, o których mowa
w art. 50 ust.1.

2.235) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, tryb zatrudniania cudzo-
ziemców przy realizacji us∏ug eksportowych Êwiadczo-
nych przez pracodawców zagranicznych w Polsce. 

3. (skreÊlony).236)

4.237) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy okre-
Êla, w drodze rozporzàdzenia, warunki zatrudniania

Dziennik Ustaw Nr 6 — 429 — Poz. 56

——————
226) W brzmieniu ustalonym przez art. 97  pkt 30 lit. a)  usta-

wy wymienionej w przypisie 1 oraz przez art. 1 pkt  29
lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 6.

227) W brzmieniu ustalonym przez art. 97  pkt 30 lit. b)  usta-
wy wymienionej w przypisie 1.

228) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 6.

229) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 30 lit. c) ustawy
wymienionej w przypisie 1.

230) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 30 lit. d)  usta-
wy wymienionej w przypisie 1.

——————
231) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 30 lit. e)  usta-

wy wymienionej w przypisie 1.
232) Przez art. 1 pkt 26 ustawy wymienionej w przypisie 2.
233) Dodany przez art. 1 pkt 36 ustawy wymienionej w przy-

pisie 3 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 30
lit. f)  ustawy wymienionej w przypisie 1.

234) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 31 lit. a)  usta-
wy wymienionej w przypisie 1.

235) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 31 lit. b)  usta-
wy wymienionej w przypisie 1.

236) Przez art. 97 pkt 31 lit. c) ustawy wymienionej w przypi-
sie 1.

237) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 31 lit. d)  usta-
wy wymienionej w przypisie 1.



i powierzania innej pracy zarobkowej cudzoziemcom
w s∏u˝bie zdrowia. 

5. Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk okre-
Êla, w drodze zarzàdzenia, warunki zatrudniania lub po-
wierzenia cudzoziemcom wykonywania innej pracy za-
robkowej w placówkach Polskiej Akademii Nauk. 

Rozdzia∏ 7 

Fundusz Pracy 

Art. 52. 1. Fundusz Pracy jest paƒstwowym fundu-
szem celowym, zwanym dalej „Funduszem Pracy”. 

2. Dysponentem Funduszu Pracy jest Prezes Krajo-
wego Urz´du Pracy. 

Art. 53. 1.238) Obowiàzkowe sk∏adki na Fundusz Pra-
cy, ustalone od kwot stanowiàcych podstaw´ wymiaru
sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez
stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041,
Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249), wynoszàcych
w przeliczeniu na okres miesiàca co najmniej najni˝sze
wynagrodzenie, op∏acajà: 

1) pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za
osoby: 
a) pozostajàce w stosunku pracy lub stosunku s∏u˝-

bowym, 
b) wykonujàce prac´ na podstawie umowy o prac´

nak∏adczà, umowy agencyjnej lub umowy zlece-
nia oraz za osoby z nimi wspó∏pracujàce, 

c) wykonujàce prac´ w okresie odbywania kary po-
zbawienia wolnoÊci, 

d) pobierajàce stypendia sportowe, 
e) b´dàce cz∏onkami zespo∏ów adwokackich, 
f)239) otrzymujàce Êwiadczenie socjalne przys∏ugu-

jàce na urlopie górniczym lub górniczy zasi∏ek
socjalny — przewidziane w Uk∏adzie zbiorowym
pracy dla pracowników zak∏adów górniczych
z dnia 21 grudnia 1991 r. i w ustawie z dnia 26 li-
stopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´-
gla kamiennego do funkcjonowania w warun-
kach gospodarki rynkowej oraz szczególnych
uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5, poz. 41)
lub odr´bnych przepisach,

2) rolnicze spó∏dzielnie produkcyjne i spó∏dzielnie kó-
∏ek rolniczych (us∏ug rolniczych) za swoich cz∏on-

ków, z wyjàtkiem cz∏onków, którzy wnieÊli wk∏ad
gruntowy o powierzchni u˝ytków rolnych powy˝ej
2 ha przeliczeniowych, 

3)240) inne ni˝ wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlega-
jàce ubezpieczeniu spo∏ecznemu lub zaopatrzeniu
emerytalnemu, z wyjàtkiem osób duchownych,
osób pobierajàcych, na podstawie przepisów o po-
mocy spo∏ecznej, zasi∏ek sta∏y lub gwarantowany
zasi∏ek okresowy i osób podlegajàcych ubezpiecze-
niu spo∏ecznemu rolników, a tak˝e ˝o∏nierzy nieza-
wodowych w s∏u˝bie czynnej , osób odbywajàcych
zast´pcze formy s∏u˝by wojskowej, osób przeby-
wajàcych na urlopach wychowawczych oraz pobie-
rajàcych zasi∏ek macierzyƒski.

2. WysokoÊç sk∏adki, o której mowa w ust. 1, okre-
Êla ustawa bud˝etowa. 

3.241) W przypadku gdy kwoty, o których mowa
w ust. 1, pochodzà z ró˝nych êróde∏, obowiàzek op∏a-
cania sk∏adek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy
∏àczna kwota stanowiàca podstaw´ wymiaru sk∏adek
ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi co najmniej najni˝sze
wynagrodzenie.

4. Osoba, do której ma zastosowanie przepis ust. 3,
sk∏ada stosowne oÊwiadczenie ka˝demu pracodawcy
bàdê w oddziale Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, je-
˝eli sama op∏aca sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne. 

Art. 54.242) Zak∏ady pracy chronionej lub zak∏ady ak-
tywnoÊci zawodowej oraz przedsi´biorcy Polskiego
Zwiàzku G∏uchych i Polskiego Zwiàzku Niewidomych
oraz Zwiàzku Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy Rzeczypospolitej
Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemnia∏ymi oraz Za-
k∏ad dla Niewidomych w Laskach nie op∏acajà sk∏adek na
Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci. 

Art. 55. 1. Dochodami Funduszu Pracy sà: 
1) obowiàzkowe sk∏adki na Fundusz Pracy, 
2)243) dotacje bud˝etu paƒstwa na wyp∏at´ zasi∏ków

przedemerytalnych i Êwiadczeƒ przedemerytal-
nych, a tak˝e na uzupe∏nienie Êrodków Funduszu
Pracy przeznaczonych na wyp∏at´ innych obowiàz-
kowych Êwiadczeƒ, po wykorzystaniu Êrodków ze
sk∏adek, o których mowa w pkt 1, 

3) dochody z tytu∏ów okreÊlonych w art. 57 ust. 1
pkt 22—24, 

4) wp∏aty dokonywane przez partnerów zagranicz-
nych z tytu∏u rekrutacji pracowników polskich za-
trudnionych w ramach umów mi´dzynarodowych, 

Dziennik Ustaw Nr 6 — 430 — Poz. 56

——————
238) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 3,  przez art. 1 pkt 21 lit. a) usta-
wy wymienionej w przypisie 83 oraz przez art. 104 pkt 5
lit. a)  ustawy wymienionej w przypisie 165.

239) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy wymienionej w przy-
pisie 2 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21
lit. b)  ustawy wymienionej w przypisie 83 i przez art. 51
pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 84.

——————
240) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 4 pierwszej usta-

wy wymienionej w przypisie 7 oraz przez art. 163 pkt 14
ustawy wymienionej w przypisie 26.

241) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 3 oraz przez art. 104 pkt 5 lit. b)
ustawy wymienionej w przypisie 165.

242) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 8 ustawy
wymienionej w przypisie 190.

243) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 6, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.



4a)244) odsetki od Êrodków Funduszu Pracy pozostajà-
cych na rachunkach bankowych Krajowego Urz´du
Pracy oraz samorzàdów województw i powiatów,

4b)245) dochody z tytu∏u posiadania oraz zbywania ak-
cji i udzia∏ów spó∏ek, fundacji i innych osób praw-
nych, nabytych przed dniem 1 stycznia 2000 r. ze
Êrodków Funduszu Pracy,

5) inne wp∏ywy. 

2. Dochodami Funduszu Pracy sà równie˝ wp∏aty
dokonywane przez obywateli polskich podejmujàcych
zatrudnienie za granicà u pracodawców zagranicz-
nych, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1, oraz wp∏a-
ty pracodawców z tytu∏u uzyskania zezwolenia na za-
trudnienie cudzoziemca, o których mowa w art. 50
ust. 11 i 12. 

3.246) Za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw pra-
cy oraz ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych, Fundusz Pracy mo˝e zaciàgaç kredyty i po-
˝yczki na uzupe∏nienie Êrodków niezb´dnych na wyp∏a-
t´ zasi∏ków dla bezrobotnych, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5.

4.246) ¸àczna kwota zaciàgni´tych kredytów i po˝y-
czek nie mo˝e w ˝adnym czasie przekroczyç kwoty sta-
nowiàcej równowartoÊç 8,33% dochodów Funduszu
Pracy, planowanych na dany rok.

5.246) Okres sp∏aty kredytów i po˝yczek zaciàganych
przez Fundusz Pracy nie mo˝e przekroczyç trzech mie-
si´cy oraz wykraczaç poza rok bud˝etowy, w którym
kredyty lub po˝yczki zosta∏y zaciàgni´te.

Art. 56. 1.247) Sk∏adki na Fundusz Pracy op∏aca si´
za okres trwania obowiàzkowych ubezpieczeƒ emery-
talnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzia-
nych dla sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne. 

2.248) Poboru sk∏adek na Fundusz Pracy dokonuje
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w okresach mie-
si´cznych, ∏àcznie ze sk∏adkami na ubezpieczenie spo-
∏eczne i zaopatrzenie emerytalne, oraz przekazuje ze-
brane tytu∏em sk∏adek kwoty na Fundusz Pracy, w ter-
minie do 20 dnia nast´pnego miesiàca. 

2a.249) Koszty poboru sk∏adek na Fundusz Pracy ob-
cià˝ajà ten fundusz i sà zwracane Zak∏adowi Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych w wysokoÊci 0,5% przypisu sk∏adek
na Fundusz Pracy.

3. Od sk∏adek na Fundusz Pracy nie op∏aconych
w terminie Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych pobiera
odsetki za zw∏ok´, na zasadach i w wysokoÊci okreÊlo-
nych przepisami o zobowiàzaniach podatkowych.
Sk∏adki te oraz nale˝noÊci z tytu∏u odsetek za zw∏ok´
i dodatkowych op∏at, o których mowa w ust. 4, nie
op∏acone w terminie, podlegajà Êciàgni´ciu w trybie
przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji. 

4. W razie nieop∏acania sk∏adek na Fundusz Pracy
lub op∏acenia ich w ni˝szej od nale˝nej wysokoÊci, Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych mo˝e obcià˝yç praco-
dawc´ lub osob´ podlegajàcà ubezpieczeniu spo∏ecz-
nemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu dodatkowà
op∏atà do wysokoÊci 100% nale˝nej kwoty sk∏adek. 

Art. 57. 1. Ârodki Funduszu Pracy przeznacza si´ na
finansowanie: 

1) kosztów przejazdu i wynagrodzenia cz∏onków rad
zatrudnienia, o których mowa w art. 10 ust. 8 i 9, 

2) kosztów szkolenia pracowników, o których mowa
w art. 15 ust. 5 i w art. 16 ust. 10, bezrobotnych i in-
nych uprawnionych osób, 

3)250) dodatków szkoleniowych, o których mowa
w art. 16, po˝yczek szkoleniowych, o których mowa
w art. 16a, oraz badaƒ, o których mowa w art. 17
ust. 5, 

3a)251) Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 16 ust. 5,

4)252) po˝yczek i kosztów szkolenia, o których mowa
w art. 18, kosztów obs∏ugi, a tak˝e kosztów post´-
powania sàdowego i egzekucyjnego oraz, w przy-
padku zawarcia porozumienia w sprawie udziela-
nia kredytów przez instytucje finansowe bezrobot-
nym i uprawnionym do po˝yczek z Funduszu Pracy
osobom, ró˝nicy mi´dzy stopà procentowà kredy-
tu refinansowego a preferencyjnà stopà procento-
wà stosowanà wobec po˝yczkobiorców Funduszu
Pracy,

5)253) kosztów, o których mowa w art. 19—21 i 37f, re-
fundowanych z tytu∏u zatrudnienia bezrobotnych
w ramach prac interwencyjnych i robót publicz-
nych, oraz sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne,
o których mowa w art. 22a,

6)254) zasi∏ków wyp∏acanych bezrobotnym oraz sk∏a-
dek na ubezpieczenie spo∏eczne od tych zasi∏ków,
a tak˝e zasi∏ków przedemerytalnych i Êwiadczeƒ
przedemerytalnych,

Dziennik Ustaw Nr 6 — 431 — Poz. 56

——————
244) Dodany przez art.1 pkt 30 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 6.
245) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca

2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏a-
niu bezrobociu (Dz. U. Nr 70, poz. 820), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 24 sierpnia 2000 r.

246) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 245.

247) W brzmieniu ustalonym przez art. 104 pkt 6 ustawy wy-
mienionej w przypisie 165 oraz przez art.1 pkt 31 lit. a)
ustawy wymienionej w przypisie 6.

248) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy wy-
mienionej w przypisie 3 oraz przez art.1 pkt 31 lit. b)  usta-
wy wymienionej w przypisie 6.

249) Dodany przez art. 1 pkt 28 ustawy wymienionej w przy-
pisie 2.

——————
250) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 3.
251) Dodany przez art. 163  pkt 15 ustawy wymienionej

w przypisie 26.
252) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. b) ustawy

wymienionej w przypisie 3.
253) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 2 oraz przez art. 1 pkt 39 lit. c)
ustawy wymienionej w przypisie 3.

254) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. d) ustawy
wymienionej w przypisie 3.



7)255) kosztów, o których mowa w art. 37e, z tytu∏u za-
trudnienia skierowanego absolwenta, 

8) biletów kredytowych wydawanych osobom skiero-
wanym w celu zatrudnienia w innej miejscowoÊci,
o których mowa w art. 31 ust. 4, oraz poborowym
skierowanym do odbycia s∏u˝by zast´pczej, 

9) opracowywania i rozpowszechniania informacji za-
wodowych oraz wyposa˝enia dla prowadzenia po-
radnictwa zawodowego we wspó∏pracy z instytu-
cjami wykonujàcymi statutowe zadania w zakresie
informacji i poradnictwa zawodowego, 

10) wynagrodzeƒ wyp∏acanych m∏odocianym pracow-
nikom, zatrudnionym na podstawie umowy o pra-
c´ w celu przygotowania zawodowego, oraz sk∏ad-
ki na ubezpieczenie spo∏eczne od refundowanych
wynagrodzeƒ, 

11) opracowywania, wydawania i rozpowszechniania
informacji o us∏ugach organów zatrudnienia oraz
innych partnerów na rynku pracy, dla bezrobot-
nych i innych osób poszukujàcych pracy oraz pra-
codawców, 

12)256) dodatków i premii wyp∏acanych pracownikom
za wykonywanie obowiàzków opiekunów praktyk
uczniowskich oraz op∏aconych od nich sk∏adek na
ubezpieczenie spo∏eczne, 

13) przedsi´wzi´ç zwiàzanych z realizacjà programów
specjalnych, 

14) sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne rolników,
o których mowa w art. 39, 

15) kosztów wysy∏ki wezwaƒ, zawiadomieƒ i przekazy-
wania bezrobotnym nale˝nych Êwiadczeƒ pieni´˝-
nych oraz kosztów korespondencji z pracodawca-
mi, 

16) badaƒ, opracowania programów, ekspertyz, analiz,
wydawnictw i konkursów dotyczàcych rynku pracy, 

17)257) kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploata-
cji systemu informatycznego w urz´dach pracy, 

18) wydatków zwiàzanych z promocjà oraz pomocà
prawnà zatrudnionym za granicà w ramach umów
mi´dzynarodowych, 

19) kosztów opracowywania i rozpowszechniania ma-
teria∏ów informacyjno-szkoleniowych dla klubów
pracy, ich wyposa˝enia oraz kosztów prowadzenia
zaj´ç przez instytucje oraz osoby nie b´dàce pra-
cownikami urz´dów pracy, 

20) kosztów post´powania sàdowego i egzekucyjnego
nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ i innych wyp∏at
z Funduszu Pracy, 

21) cz´Êci kosztów realizacji zadaƒ na rzecz bezrobot-
nych, wykonywanych w ramach dzia∏aƒ statuto-
wych przez organizacje i instytucje, 

22) (skreÊlony),258)

23) (skreÊlony),259)

24) depozytów celowych w bankach i innych instytu-
cjach paƒstwowych lub gwarantowanych przez
Skarb Paƒstwa, 

25) odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiàzaƒ
finansowych z Funduszu Pracy, 

26)260) stypendiów, o których mowa w art. 37a i 37b,
oraz sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne od tych
stypendiów, a tak˝e stypendiów, o których mowa
w art. 37d, 

27)260) wynagrodzeƒ, o których mowa w art. 37b ust. 4, 

28)260) kosztów poboru sk∏adek, o których mowa
w art. 56 ust. 2a, 

29)260) kosztów zakwaterowania i dojazdów do pracy,
o których mowa w art. 31 ust. 6, 

30)261) zasi∏ków porodowych wyp∏aconych bezrobot-
nym oraz zasi∏ków porodowych i pogrzebowych
wyp∏aconych osobom pobierajàcym zasi∏ki przed-
emerytalne lub Êwiadczenia przedemerytalne, 

30a)262) kosztów badaƒ lekarskich absolwentów kiero-
wanych na sta˝, o którym mowa w art. 37b,

31)263) kosztów szkolenia kadr realizujàcych zadania
obj´te ustawà,

32)264) sp∏aty i obs∏ugi kredytów i po˝yczek wraz z od-
setkami, zaciàgni´tych przez Fundusz Pracy.

2. Ârodki Funduszu Pracy mogà byç przeznaczone
na finansowanie zadaƒ zleconych Ochotniczym Huf-
com Pracy przez dysponentów Funduszu Pracy, okre-
Êlonych w ust. 1 pkt 2, 9—13 i 19, które wynikajà z re-
alizowanych przez nie zadaƒ.

2a. (skreÊlony).265) 
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——————
255) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. b) ustawy

wymienionej w przypisie 2.
256) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. e) ustawy

wymienionej w przypisie 3.
257) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. c) ustawy

wymienionej w przypisie 2.

——————
258) Przez art. 97 pkt 32 lit. a) tiret pierwsze ustawy wymienio-

nej w przypisie 1.
259) Przez art.1 pkt 32 lit. a) ustawy wymienionej w przypi-

sie 6.
260) Dodany przez art. 1 pkt 29 lit. d) ustawy wymienionej

w przypisie 2.
261) Dodany przez art. 1 pkt 39 lit. f) ustawy wymienionej

w przypisie 3 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 78
pkt 3 drugiej  ustawy wymienionej w przypisie 8.

262) Dodany przez art. 1 pkt 22  ustawy wymienionej w przy-
pisie 83.

263) Dodany przez art. 97 pkt 32 lit. a) tiret drugie  ustawy wy-
mienionej w przypisie 1.

264) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w przypi-
sie 245.

265) Dodany przez art. 4 lit. a) ustawy z dnia 21 lutego 1997 r.
o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 41, poz. 255), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
27 maja 1997 r., a nast´pnie skreÊlony przez art. 97 pkt 32
lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.



3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 12,
zwracane sà z Funduszu Pracy do wysokoÊci najni˝-
szych stawek, okreÊlonych w odr´bnych przepisach
obowiàzujàcych w okresie, za który dokonywana jest
refundacja.

4.266) Prezes Krajowego Urz´du Pracy dokonuje
przesuni´ç Êrodków przewidzianych w planie Fundu-
szu Pracy, stanowiàcym za∏àcznik do ustawy bud˝eto-
wej, na finansowanie poszczególnych zadaƒ, z tym jed-
nak ˝e ∏àczna kwota Êrodków przewidzianych na finan-
sowanie zadaƒ wymienionych w ust. 1 pkt 2—5, 7, 13,
26, 27 i 29 nie mo˝e byç zmniejszona w celu przezna-
czenia na inne cele. 

5.267) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, po zasi´-
gni´ciu opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia, mo˝e okre-
Êliç, w drodze rozporzàdzenia, inne ni˝ przewidziane
w ust. 1 cele, okreÊlajàc przeznaczonà na ten cel kwot´
oraz warunki jej wykorzystania. 

6.268) Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady finanso-
wania wydatków z Funduszu Pracy, o których mowa
w ust. 1, oraz sposób wspó∏pracy organów zatrudnie-
nia z bankami i instytucjami finansujàcymi.

6a. (skreÊlony).269)

7. Od wyp∏at finansowanych z Funduszu Pracy nie
ustala si´ sk∏adki na Fundusz Pracy. 

Art. 57a.270) 1. Prezes Krajowego Urz´du Pracy
przekazuje samorzàdom województw i powiatom na
wyodr´bniony rachunek Êrodki Funduszu Pracy na
finansowanie realizowanych zadaƒ wed∏ug algoryt-
mu.

2. Algorytm, o którym mowa w ust. 1, powinien
uwzgl´dniaç niezb´dne Êrodki na wyp∏at´ zasi∏ków i in-
nych obligatoryjnych Êwiadczeƒ, a na finansowanie
pozosta∏ych zadaƒ w szczególnoÊci: stop´ bezrobocia
na obszarze poszczególnych powiatów, udzia∏ d∏ugo-
trwale bezrobotnych oraz udzia∏ bezrobotnych absol-
wentów w ogólnej liczbie bezrobotnych.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Zatrudnie-
nia oraz Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Teryto-
rialnego algorytm, o którym mowa w ust. 1, oraz szcze-
gó∏owe zasady i terminy przekazywania Êrodków

z Funduszu Pracy dla samorzàdów województw i po-
wiatów, a tak˝e szczegó∏owe zasady i terminy sporzà-
dzania przez zarzàdy województw i zarzàdy powiatów
sprawozdaƒ z wykorzystania Êrodków przekazanych
z Funduszu Pracy.

Art. 58. Dochody Funduszu Pracy zwolnione sà od
podatku dochodowego. 

Art. 59.271) W sprawach nie uregulowanych w ni-
niejszym rozdziale stosuje si´ odpowiednio przepisy
ustawy o finansach publicznych w zakresie gospodar-
ki funduszami celowymi. 

Rozdzia∏ 8 

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy 

Art. 60. 1. Urz´dy pracy sprawujà kontrol´ prze-
strzegania przepisów ustawy. 

2. Kontrola obejmuje badanie przestrzegania: 

1) legalnoÊci zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
dzia∏alnoÊci, 

2) obowiàzku informowania powiatowych urz´dów
pracy4) o zatrudnianiu osoby zarejestrowanej jako
bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej
pracy zarobkowej, 

3) obowiàzku op∏acania sk∏adek na Fundusz Pracy, 

4) warunków zawartych w upowa˝nieniach do prowa-
dzenia poÊrednictwa pracy lub kierowania obywa-
teli polskich do pracy za granicà u pracodawców
zagranicznych. 

3. Kontrolà mogà byç obj´te jednostki, wobec któ-
rych zachodzi podejrzenie, ˝e prowadzà poÊrednictwo
pracy lub kierujà obywateli polskich do pracy za grani-
cà u pracodawców zagranicznych bez wymaganych
upowa˝nieƒ.

4.272) Kontrolà mogà byç obj´ci pracodawcy, jedno-
osobowi przedsi´biorcy i inne instytucje oraz osoby fi-
zyczne. 

5. Przeprowadzajàcy kontrol´ mogà badaç doku-
menty obj´te jej zakresem, sporzàdzaç niezb´dne ich
kopie, przes∏uchiwaç Êwiadków, sprawdzaç to˝samoÊç
osób zatrudnionych i wykonujàcych inne prace zarob-
kowe, a tak˝e innych osób w celu ustalenia charakteru
pobytu na terenie kontrolowanej jednostki w czasie
przeprowadzania kontroli. 

6. Kontrolowani obowiàzani sà udost´pniaç wszel-
kie dokumenty i udzielaç wyjaÊnieƒ w sprawach obj´-
tych zakresem kontroli. 

7. Pracownicy urz´dów pracy sà uprawnieni do
przeprowadzenia kontroli bez uprzedzenia. Kontrolujà-
cy obowiàzani sà do okazania legitymacji s∏u˝bowej
i upowa˝nienia. 
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266) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy wymie-
nionej w przypisie 2, przez art. 4 lit. b) pierwszej ustawy
wymienionej w przypisie 265,  przez art. 2 pkt 2 lit. b)
pierwszej   ustawy wymienionej w przypisie 99 oraz przez
art. 97 pkt 32 lit. c)   ustawy wymienionej w przypisie 1.

267) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie  6.

268) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 32 lit. e)  ustawy
wymienionej w przypisie 1.

269) Dodany przez art. 4 lit. c) pierwszej ustawy wymienionej
w przypisie 265, a nast´pnie skreÊlony przez art. 97 pkt 32
lit. f) ustawy wymienionej w przypisie 1.

270) Dodany przez art. 97 pkt 33 ustawy wymienionej w przy-
pisie 1 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 6
ustawy wymienionej w przypisie 33.

——————
271) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 7 ustawy wymie-

nionej w przypisie 33.
272 ) W brzmieniu ustalonym przez art. 76  pkt 2 ustawy wy-

mienionej w przypisie 92.



Art. 61. 1. Urz´dy pracy w zakresie kontroli wspó∏-
dzia∏ajà w szczególnoÊci ze zwiàzkami zawodowymi,
Paƒstwowà Inspekcjà Pracy, Policjà, Zak∏adem Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych oraz urz´dami kontroli skarbo-
wej. 

2. Organy Policji, w razie uzasadnionej potrzeby
oraz w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa kontrolujà-
cym, zobowiàzane sà, na wniosek w∏aÊciwego urz´du
pracy, do udzielenia stosownej pomocy. 

3. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
organizacj´ i tryb przeprowadzania przez urz´dy pracy
kontroli oraz zasady wspó∏dzia∏ania z innymi organami. 

Art. 62.273) Prezes Krajowego Urz´du Pracy przed-
stawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw pracy do koƒ-
ca pierwszego kwarta∏u roku zbiorcze wyniki przepro-
wadzonych w roku poprzednim kontroli oraz ocen´
przestrzegania przepisów ustawy. 

Rozdzia∏ 9 

OdpowiedzialnoÊç za wykroczenia 
przeciwko przepisom ustawy 

Art. 63. 1. Kto zatrudnia lub powierza wykonywanie
innej pracy zarobkowej bezrobotnemu nie zawiadamia-
jàc o tym w∏aÊciwego powiatowego urz´du pracy4), 

podlega karze grzywny. 

2. Tej samej karze podlega bezrobotny, który podjà∏
zatrudnienie, innà prac´ zarobkowà lub dzia∏alnoÊç
przynoszàcà dochód bez powiadomienia o tym w∏aÊci-
wego urz´du pracy. 

Art. 64. 1.274) Kto zatrudnia lub powierza wykony-
wanie innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi bez ze-
zwolenia i zgody, o których mowa w art. 50 ust. 1, lub
na innym stanowisku albo na innych warunkach ni˝
okreÊlone w zezwoleniu i zgodzie, 

podlega karze grzywny. 

2.275) Tej samej karze podlega cudzoziemiec nie po-
siadajàcy karty sta∏ego pobytu lub statusu uchodêcy
w Rzeczypospolitej Polskiej, który podjà∏ zatrudnienie
lub innà prac´ zarobkowà bez zgody starosty. 

Art. 65. 1. Kto bez wymaganego upowa˝nienia pro-
wadzi poÊrednictwo pracy albo kieruje obywateli pol-
skich do pracy za granicà u pracodawców zagranicznych, 

podlega karze grzywny. 

2. Tej samej karze podlega, kto prowadzàc poÊred-
nictwo pracy lub kierujàc obywateli polskich do pracy
za granicà u pracodawców zagranicznych: 
1) pobiera od bezrobotnego lub innych osób poszuku-

jàcych pracy dodatkowe op∏aty nie wymienione
w art. 47 ust. 2 pkt 8, lub 

2) osiàga zysk. 

Art. 66. Kto: 
1) nie dope∏nia obowiàzku op∏acania sk∏adek na Fun-

dusz Pracy lub nie op∏aca ich w przewidzianym
przepisami terminie, 

2) nie zg∏asza wymaganych przepisami danych lub
zg∏asza nieprawdziwe dane majàce wp∏yw na wy-
miar sk∏adek na Fundusz Pracy bàdê udziela w po-
wy˝szym zakresie nieprawdziwych wyjaÊnieƒ lub
odmawia ich udzielenia, 

podlega karze grzywny. 

Art. 67. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadze-
nie kontroli przestrzegania przepisów ustawy, 

podlega karze grzywny. 

Rozdzia∏ 10 

Zmiany w obowiàzujàcych przepisach 

Art. 68 — 71. (pomini´te).276)

Rozdzia∏ 11 

Przepisy przejÊciowe 

Art. 72. (pomini´ty).276)

Art. 73. 1.(pomini´ty).276)

2. (pomini´ty).276)

3. (skreÊlony).277) 

4. Prawo do zasi∏ku i innych Êwiadczeƒ przewidzia-
nych dla bezrobotnych ustaje z dniem utraty statusu
bezrobotnego. 

Art. 73a.278) Okresy zatrudnienia obywateli pol-
skich w by∏ej Niemieckiej Republice Demokratycznej
i w by∏ej Czechos∏owackiej Republice Socjalistycznej
na podstawie umów i porozumieƒ mi´dzynarodo-
wych, przypadajàce przed dniem 1 grudnia 1991 r.,
traktowane sà jak okresy zatrudnienia w Paƒstwie Pol-
skim w zakresie uprawnieƒ pracowniczych oraz w ro-
zumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pra-
cowników i ich rodzin161), o ubezpieczeniu spo∏ecznym
oraz o Êwiadczeniach pieni´˝nych z tytu∏u wypadków
przy pracy i chorób zawodowych. 

Art. 73b.279) 1. Okres urlopu bezp∏atnego udzielo-
nego pracownikowi na okres skierowania do pracy za
granicà na podstawie rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw
i obowiàzków pracowników skierowanych do pracy za
granicà w celu realizacji budownictwa eksportowego

Dziennik Ustaw Nr 6 — 434 — Poz. 56

——————
273) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 34 ustawy wy-

mienionej w przypisie 1.
274) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy wy-

mienionej w przypisie 6.
275) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 35 ustawy wy-

mienionej w przypisie 1.

——————
276) Zamieszczone w obwieszczeniu.
277) Przez art. 1 pkt 31 ustawy wymienionej w przypisie 2.
278) Dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy wymienionej w przypi-

sie 2.
279) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 8 maja 1998 r. zmienia-

jàcej ustaw´ o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz
o zmianie niektórych  ustaw, a tak˝e o zmianie ustaw:
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych
i ich rodzin oraz o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezro-
bociu (Dz. U. Nr 66, poz. 431),  która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 2 czerwca 1998 r.



i us∏ug zwiàzanych z eksportem (Dz. U. z 1990 r. Nr 44,
poz. 259, z 1991 r. Nr 78, poz. 346 i z 1993 r. Nr 99, poz.
452), a tak˝e przypadajàcy bezpoÊrednio po zakoƒcze-
niu tego urlopu okres niezdolnoÊci do pracy z powodu
choroby lub odosobnienia w zwiàzku z chorobà zakaê-
nà — wlicza si´ do okresu pracy, od którego zale˝à
uprawnienia pracownicze, je˝eli pracownik podjà∏ za-
trudnienie u macierzystego pracodawcy w terminie
przewidzianym w tym rozporzàdzeniu.

2. Okres zatrudnienia za granicà pracownika, który
nie pozostawa∏ w stosunku pracy przed skierowaniem
do pracy za granicà na podstawie rozporzàdzenia,
o którym mowa w ust. 1, jest traktowany jak okres za-
trudnienia w Polsce w zakresie uprawnieƒ pracowni-
czych. Dotyczy to tak˝e pracownika, któremu udzielono
urlopu bezp∏atnego na okres skierowania do pracy za
granicà, a który nie podjà∏ pracy u macierzystego pra-
codawcy po zakoƒczeniu pracy za granicà lub podjà∏
prac´ u macierzystego pracodawcy, lecz po up∏ywie
terminu przewidzianego w rozporzàdzeniu, o którym
mowa w ust. 1.

Art. 74. (pomini´ty).276)

Art. 75. (pomini´ty).276)

Art. 76.280) Ilekroç w dotychczasowych przepisach
jest mowa o:

1) rejonowym urz´dzie pracy — nale˝y przez to rozu-
mieç powiatowy urzàd pracy,

2) staroÊcie — nale˝y przez to rozumieç przewodni-
czàcego zarzàdu miasta w miastach na prawach
powiatu.

Rozdzia∏ 12 

Przepisy koƒcowe 

Art. 77. Traci moc ustawa z dnia 16 paêdziernika
1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. Nr 106, poz.
457, z 1992 r. Nr 21, poz. 84 i Nr 78, poz. 394 oraz
z 1994 r. Nr 43, poz. 165 i Nr 108, poz. 516). 

Art. 78. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1995 r. 
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——————
280) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 36 ustawy wy-

mienionej w przypisie 1.


