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  USTAWA

z dnia 26 kwietnia 2002 r.

o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Art. 1.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 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) wprowadza się następujące zmiany:

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

„2) cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, poszukujących zatrudnienia i podejmujących zatrudnienie lub in-
ną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada-
jących:

a) zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub

c) zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub

d) ochronę czasową w Rzeczypospolitej Polskiej lub

e) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub

f) obywatelstwo państwa, z którym Unia Europejska zawarła umo-
wę, której przedmiotem jest swoboda przepływu osób,”;

2) w art. 4:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pełni funkcję instytucji łącznikowej w związku z udziałem Rzeczypo-
spolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie świadczeń dla
bezrobotnych,”,

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

„5) realizuje zadania wynikające z prawa swobodnego przepływu pracow-
ników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej,

 6) jest organem odwoławczym od decyzji wydawanych przez marszałka
województwa, jako organu pierwszej instancji, w sprawach, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 10f.”;

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

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2002
r. Nr 74, poz. 675, z
2003 r. Nr 128, poz.
1176, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959.
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„Art. 4b. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
sposób realizacji przez organy zatrudnienia zadań wynikających z
udziału organów zatrudnienia w sieci europejskich służb zatrud-
nienia, w tym związanych z:

1) planowaniem krajowej działalności w sieci europejskich
służb zatrudnienia,

2) procedurami, trybem i warunkami finansowania z Funduszu
Pracy kosztów poniesionych na realizację krajowej działal-
ności w sieci europejskich służb zatrudnienia, określonych w
odrębnych procedurach finansowych państw Unii Europej-
skiej,

3) określeniem sposobu wyznaczania i szkolenia krajowego ko-
ordynatora, kierowników liniowych, doradców i asystentów
europejskich służb zatrudnienia oraz zakresem, formami, wa-
runkami i trybem współpracy między nimi,

4) przekazywaniem informacji między organami zatrudnienia a
publicznymi służbami zatrudnienia państw objętych siecią
europejskich służb zatrudnienia, oraz trybem i zakresem tego
przekazywania,

5) procedurą wymiany ofert pracy między organami zatrudnie-
nia a publicznymi służbami zatrudnienia państw objętych
siecią europejskich służb zatrudnienia,

6) współpracą transgraniczną w ramach sieci europejskich służb
zatrudnienia oraz jej zakresem, trybem, warunkami i forma-
mi,

7) monitorowaniem i oceną krajowej sieci europejskich służb
zatrudnienia,

- uwzględniając procedury i standardy obowiązujące państwa
członkowskie Unii Europejskiej.”;

4) w art. 5:

a) w ust. 1 po pkt 10c dodaje się pkt 10d-10f w brzmieniu:

„10d) pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rze-
czypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie świad-
czeń dla bezrobotnych,

10e) realizowanie zadań w zakresie prawa swobodnego przepływu pra-
cowników między państwami Unii Europejskiej,

10f) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie od-
powiednich zaświadczeń oraz wydawanie decyzji w sprawach świad-
czeń z tytułu bezrobocia w ramach koordynacji systemów zabezpiecze-
nia społecznego,”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Marszałek województwa może, w formie pisemnej, upoważnić dy-
rektora wojewódzkiego urzędu pracy lub, na jego wniosek, innych
pracowników tego urzędu, do załatwiania w imieniu marszałka woje-



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                                s. 3/5

04-05-20

wództwa spraw, w tym wydawania decyzji i postanowień administra-
cyjnych w zakresie, o którym mowa w ust. 1.”;

5) w art. 6a w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 10-12 w brzmie-
niu:

„10) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie świad-
czeń dla bezrobotnych oraz współdziałanie w tym obszarze z pozostałymi
organami zatrudnienia,

 11) wypłacanie świadczeń na podstawie decyzji, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 10f,

 12) realizowanie zadań w zakresie prawa swobodnego przepływu pracowni-
ków między państwami Unii Europejskiej.”;

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

„1a. Przy doborze kandydatów na szkolenia, o których mowa w ust. 1, nie
można stosować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, zwłaszcza
polityczne lub religijne, oraz przynależność związkową.”;

7) w art. 23:

a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. g) po wyrazach „za granicą u pracodawcy zagranicz-
nego” dodaje się wyrazy „w państwie niebędącym członkiem Unii Europej-
skiej”,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Do okresu wymaganego do nabycia prawa do zasiłku zalicza się także
okresy zatrudnienia w innych państwach, na zasadach określonych
przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
państw członkowskich 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” zastępuje się 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 przysługuje” dodaje się wyrazy
„ , z zastrzeżeniem ust. 3a i 3b”,

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

„3a. Bezrobotny będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej, który nabył w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do świadczeń
z tytułu bezrobocia i udaje się do innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do
tych świadczeń.

 3b. Świadczenia przysługujące bezrobotnemu, o którym mowa w ust 3a,
są wypłacane na zasadach określonych przepisami o koordynacji sys-
temów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej.”;

10) w art. 50:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę
właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Z obowiązku tego są
zwolnieni:

1) cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub

2) cudzoziemcy, którym nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej
Polskiej lub

3) cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub

4) cudzoziemcy, którzy korzystają z ochrony czasowej w Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub

5) cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na
pracę na podstawie odrębnych przepisów lub

6) cudzoziemcy - z możliwością zastosowania wobec nich zasady
wzajemności z użyciem środków równoważnych lub ograniczeń,
o których mowa w Załączniku XII, pkt 2, ust. 11 do Traktatu o
Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej:

a) posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Eu-
ropejskiej lub

b) członkowie rodziny cudzoziemca posiadającego obywatel-
stwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje pracę lub pro-
wadzi działalność gospodarczą lub

c) członkowie rodziny cudzoziemca posiadającego obywatel-
stwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który prze-
bywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
przepisów o prawie stałego pobytu, obowiązujących państwa
członkowskie Unii Europejskiej lub

d) członkowie rodziny cudzoziemca posiadającego obywatel-
stwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który prze-
bywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
przepisów o prawie pobytu pracowników i osób pracujących
na własny rachunek, które zakończyły działalność zawodo-
wą, obowiązujących państwa członkowskie Unii Europejskiej
lub

e) członkowie rodziny cudzoziemca posiadającego obywatel-
stwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który prze-
bywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
przepisów dotyczących prawa pobytu studentów obowiązują-
cych państwa członkowskie Unii Europejskiej.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio do obywateli
państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swo-
bodzie przepływu osób oraz do członków ich rodzin.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
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„2a. Wojewoda wydaje decyzję w sprawie zezwolenia na pracę także na
podstawie dokumentu podróży lub zezwoleń, o których mowa w prze-
pisach o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.”.

 Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członko-
stwa w Unii Europejskiej.

art. 2 uchylony


