
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu (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 prowadzenia rejestracji i ewidencji bezro-
botnych oraz innych osób poszukujàcych pracy (Dz. U.
Nr 25, poz. 131, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Rejestracja bezrobotnego, o którym mowa
w przepisach rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w spra-
wie stosowania systemów zabezpieczenia
spo∏ecznego do pracowników najemnych,
osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç na w∏asny
rachunek oraz do cz∏onków ich rodzin prze-
mieszczajàcych si´ we Wspólnocie (Dz. Urz.
(WE) L 149 z 5.7.1971, z póên. zm.), nast´pu-
je w dniu przed∏o˝enia odpowiednich doku-
mentów stwierdzajàcych jego to˝samoÊç,
po poÊwiadczeniu przez niego, w∏asnor´cz-
nym podpisem prawdziwoÊci danych
i oÊwiadczeƒ zamieszczonych w karcie reje-
stracyjnej.”;

2) po § 9 dodaje si´ § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Wojewódzki urzàd pracy wydaje zarejestro-
wanej osobie, o której mowa w § 2a, za-
Êwiadczenie o okresach zarejestrowania
oraz pobierania zasi∏ku dla bezrobotnych.”.

§ 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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834
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad prowadzenia rejestracji 
i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujàcych pracy

———————
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 Ministra 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. 1236, z 1999 r. Nr 111,
poz. 1302 oraz z 2001 r. Nr 145, poz. 1635.

835

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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836

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie wykorzystania Êrodków Funduszu ˚eglugi Âródlàdowej na realizacj´ przedsi´wzi´ç promujàcych
Êródlàdowy transport wodny

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 28 paê-
dziernika 2002 r. o Funduszu ˚eglugi Âródlàdowej
i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wysokoÊç oprocentowania kredytów preferencyj-
nych ze Êrodków Funduszu ˚eglugi Âródlàdowej,
zwanego dalej „Funduszem”;

2) warunki i tryb udzielania dop∏at do kredytów ze
Êrodków Funduszu oraz ich sp∏aty;

3) warunki i tryb przyznawania po˝yczek oraz ich
sp∏aty;

4) rodzaje dokumentów sk∏adanych przez wniosko-
dawc´ kredytu lub po˝yczki.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
28 paêdziernika 2002 r. o Funduszu ˚eglugi Âród-
làdowej i Funduszu Rezerwowym;

2) Banku — rozumie si´ przez to Bank Gospodarstwa
Krajowego;

3) kredycie — rozumie si´ przez to kredyt preferencyj-
ny udzielony przez Bank lub inne banki na cele,
o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy; 

4) dop∏acie — rozumie si´ przez to dop∏at´ do kredy-
tu ze Êrodków Funduszu;

5) Radzie — rozumie si´ przez to Rad´ do Spraw Pro-
mocji ˚eglugi Âródlàdowej.

§ 3. WysokoÊç oprocentowania kredytów udziela-
nych przez Bank ze Êrodków Funduszu wynosi 0,4 sto-
py redyskonta weksli okreÊlanej przez Narodowy Bank
Polski.

§ 4. 1. Dop∏aty sà udzielane przez Bank, je˝eli ar-
mator:

1) z∏o˝y wniosek o udzielenie dop∏aty;

2) z∏o˝y oÊwiadczenie o przeznaczeniu dop∏aty na re-
alizacj´ inwestycji finansowanej z kredytu;

3) terminowo sp∏aca kredyt wraz z odsetkami oraz
sp∏aci∏ co najmniej 20% kwoty kredytu;

4) terminowo wp∏aca sk∏adki roczne do Funduszu
oraz sp∏aca inne zobowiàzania publicznoprawne;

5) udokumentuje wykorzystanie kredytu w terminie
i zakresie ustalonym w umowie kredytowej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, sto-
suje si´ odpowiednio przepisy § 7.

§ 5. Okres sp∏aty dop∏aty nie mo˝e przekroczyç
dwukrotnego okresu sp∏aty kredytu, do którego Bank
udzieli∏ dop∏aty.

§ 6. 1. Po˝yczki sà przyznawane przez Bank, je˝eli
armator:

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).


