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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad przyznawania Êwiadczeƒ 
okreÊlonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14
grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bez-
robociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegó∏o-

wych zasad przyznawania Êwiadczeƒ okreÊlonych
w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. Nr 25, poz. 132, z póên. zm.3)) po § 1 doda-
je si´ § 1a i 1b w brzmieniu:

„§ 1a. 1. Prawo do zasi∏ku dla bezrobotnych, o któ-
rym mowa w przepisach rozporzàdzenia Ra-

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2

pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143,
Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210,
poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 69, poz. 624.

3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1237, z 2000 r. Nr 6, poz. 76
oraz z 2001 r. Nr 145, poz. 1636.

dy (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca
1971 r. w sprawie stosowania systemów za-
bezpieczenia spo∏ecznego do pracowników
najemnych, osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç
na w∏asny rachunek oraz do cz∏onków ich
rodzin przemieszczajàcych si´ we Wspólno-
cie (Dz. Urz. WE L 149 z 5.7.1971, z póên.
zm.), ustala marsza∏ek województwa na
podstawie odpowiednich zaÊwiadczeƒ oraz
zaÊwiadczenia powiatowego urz´du pracy
o rejestracji, przedstawionych przez zainte-
resowanà osob´.

2. Marsza∏ek województwa przekazuje decyzj´
o przyznaniu zasi∏ku dla bezrobotnych do
powiatowego urz´du pracy, w którym bez-
robotny jest zarejestrowany, w terminie
7 dni od dnia jej wydania.

§ 1b. 1. Bezrobotnemu, o którym mowa w § 1a
ust. 1, decyzj´ w sprawie zachowania prawa
do zasi∏ku dla bezrobotnych wydaje mar-
sza∏ek województwa na podstawie zaÊwiad-
czenia przed∏o˝onego przez zainteresowa-
nego.

2. Marsza∏ek województwa przekazuje powia-
towemu urz´dowi pracy decyzj´, o której
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jej
wydania.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Hausner
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