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Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrud-
nieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r.
Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100,
poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405
i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) cudzoziemców przebywajàcych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej poszukujà-
cych zatrudnienia i podejmujàcych zatrud-
nienie lub innà prac´ zarobkowà na teryto-
rium Polski, posiadajàcych:

a) zezwolenie na osiedlenie si´ lub którym
nadano status uchodêcy w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, 

b) obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej,”;

2) w art. 4: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pe∏ni funkcj´ instytucji ∏àcznikowej w zwiàz-
ku z udzia∏em Rzeczypospolitej Polskiej
w koordynacji systemów zabezpieczenia
spo∏ecznego paƒstw cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej w zakresie Êwiadczeƒ dla bezro-
botnych,”

b) po pkt 4 dodaje si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) realizuje zadania wynikajàce z prawa swo-
bodnego przep∏ywu pracowników mi´dzy
paƒstwami cz∏onkowskimi Unii Europejskiej,

6) jest organem odwo∏awczym od decyzji wy-
dawanych przez marsza∏ka województwa,
jako organu pierwszej instancji, w sprawach,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 10f.”;

3) po art. 4a dodaje si´ art. 4b w brzmieniu:

„Art. 4b. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy,
uwzgl´dniajàc procedury i standardy
obowiàzujàce paƒstwa cz∏onkowskie Unii
Europejskiej, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe zadania organów za-
trudnienia zwiàzane z realizacjà zadaƒ
wynikajàcych z udzia∏u Rzeczypospolitej
Polskiej w koordynacji systemów zabez-
pieczenia spo∏ecznego paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej w zakresie Êwiad-
czeƒ dla bezrobotnych i realizacji prawa
swobodnego przep∏ywu pracowników,
a w szczególnoÊci:

1) tryb przekazywania i zakres przekazy-
wanych informacji mi´dzy krajowymi
organami zatrudnienia oraz do odpo-
wiednich s∏u˝b zatrudnienia paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej,

2) procedury zwiàzane z wymianà mi´dzy-
narodowych ofert pracy mi´dzy krajo-
wymi organami zatrudnienia oraz
z przekazywaniem do s∏u˝b zatrudnie-
nia innych paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej,

3) rodzaje dokumentów i wzory formula-
rzy stosowanych przy realizacji zadaƒ,
o których mowa w pkt 1 i 2.”; 

4) w art. 5:

a) w ust. 1 po pkt 10c dodaje si´ pkt 10d—10f
w brzmieniu:

„10d) pe∏nienie funkcji instytucji w∏aÊciwej
w zwiàzku z udzia∏em Rzeczypospolitej
Polskiej w koordynacji systemów zabez-
pieczenia spo∏ecznego paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej w zakresie Êwiad-
czeƒ dla bezrobotnych, 

10e) realizowanie zadaƒ w zakresie prawa swo-
bodnego przep∏ywu pracowników mi´dzy
paƒstwami Unii Europejskiej, 

10f)  wydawanie decyzji w sprawach dotyczà-
cych przyznawania Êwiadczeƒ z tytu∏u
bezrobocia cudzoziemcom posiadajàcym
obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej,”

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Marsza∏ek województwa mo˝e, w formie pi-
semnej, upowa˝niç dyrektora wojewódz-
kiego urz´du pracy lub, na jego wniosek, in-
nych pracowników tego urz´du, do za∏a-
twiania w imieniu marsza∏ka województwa
spraw, w tym wydawania decyzji i postano-
wieƒ administracyjnych w zakresie, o któ-
rym mowa w ust. 1.”;

5) w art. 6a w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje pkt 10—12 w brzmieniu:

„10) realizowanie zadaƒ wynikajàcych z koordyna-
cji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej w za-
kresie Êwiadczeƒ dla bezrobotnych oraz
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wspó∏dzia∏anie w tym obszarze z pozosta∏ymi
organami zatrudnienia,

11) wyp∏acanie Êwiadczeƒ na podstawie decyzji,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 10f,

12) realizowanie zadaƒ w zakresie prawa swobod-
nego przep∏ywu pracowników mi´dzy paƒ-
stwami Unii Europejskiej.”;

6) w art. 15 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przy doborze kandydatów na szkolenia, o któ-
rych mowa w ust. 1, nie mo˝na stosowaç wy-
magaƒ dyskryminujàcych kandydatów ze
wzgl´du na p∏eç, wiek, niepe∏nosprawnoÊç,
ras´, narodowoÊç, przekonania, zw∏aszcza po-
lityczne lub religijne, oraz przynale˝noÊç
zwiàzkowà.”; 

7) w art. 23:

a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. g) po wyrazach „za grani-
cà u pracodawcy zagranicznego” dodaje si´ wy-
razy „w paƒstwie nieb´dàcym cz∏onkiem Unii
Europejskiej”,

b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Osobom posiadajàcym obywatelstwo paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej do
okresu wymaganego do nabycia prawa do
zasi∏ku zalicza si´ tak˝e, na zasadach okreÊlo-
nych w ust. 1 i 2, okres zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej oraz prowadzenia pozarol-
niczej dzia∏alnoÊci na terytorium paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej.”;

8) w art. 24 w ust. 2 wyrazy „oraz okresy, o których
mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5” zast´puje si´
wyrazami „okresy, o których mowa w art. 23 ust. 2
pkt 1, 2, 4 i 5, oraz okresy, o których mowa w art. 23
ust. 7”;

9) w art. 27:

a) w ust. 3 w zdaniu drugim po wyrazach „nie przy-
s∏uguje” dodaje si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem
ust. 3a i 3b”, 

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Bezrobotny b´dàcy obywatelem paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, który na-
by∏ w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do
Êwiadczeƒ z tytu∏u bezrobocia i udaje si´ do
innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej w celu poszukiwania pracy, zacho-
wuje prawo do tych Êwiadczeƒ.

3b. Âwiadczenia przys∏ugujàce bezrobotnemu,
o którym mowa w ust. 3a, sà wyp∏acane na
zasadach okreÊlonych przepisami o koor-
dynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecz-
nego paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej.”;

10) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemiec mo˝e wykonywaç prac´ na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli posiada
zezwolenie na prac´ wydane przez wojewod´
w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ pracodaw-
cy. Z tego obowiàzku sà zwolnieni:

1) cudzoziemcy posiadajàcy zezwolenie na
osiedlenie si´,

2) cudzoziemcy, którym nadano status uchodê-
cy w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) cudzoziemcy posiadajàcy obywatelstwo
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,

4) cudzoziemcy — cz∏onkowie rodziny cudzo-
ziemca posiadajàcego obywatelstwo paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej inne-
go ni˝ Rzeczpospolita Polska, który na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje pra-
c´ lub prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà,

5) cudzoziemcy — cz∏onkowie rodziny cudzo-
ziemca posiadajàcego obywatelstwo paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej inne-
go ni˝ Rzeczpospolita Polska, który przeby-
wa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie przepisów o prawie sta∏ego
pobytu, obowiàzujàcych paƒstwa cz∏onkow-
skie Unii Europejskiej,

6) cudzoziemcy — cz∏onkowie rodziny cudzo-
ziemca posiadajàcego obywatelstwo paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej inne-
go ni˝ Rzeczpospolita Polska, który przeby-
wa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie przepisów o prawie pobytu
pracowników i osób pracujàcych na w∏asny
rachunek, które zakoƒczy∏y dzia∏alnoÊç za-
wodowà, obowiàzujàcych paƒstwa cz∏on-
kowskie Unii Europejskiej,

7) cudzoziemcy — cz∏onkowie rodziny cudzo-
ziemca posiadajàcego obywatelstwo paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej inne-
go ni˝ Rzeczpospolita Polska, który przeby-
wa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie przepisów dotyczàcych prawa
pobytu studentów, obowiàzujàcych paƒstwa
cz∏onkowskie Unii Europejskiej,

8) cudzoziemcy zwolnieni z obowiàzku uzyska-
nia pozwolenia na prac´ na podstawie od-
r´bnych przepisów.”

Art. 2. Ustaw´ stosuje si´ od dnia, który zostanie
ustalony w odr´bnej ustawie okreÊlajàcej terminy wej-
Êcia w ˝ycie przepisów dostosowujàcych polskie pra-
wo do prawa Unii Europejskiej.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej.
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