
6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki zachowujà moc
do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 41, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà.

Art. 276. Tracà moc:

1) ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o wy˝szym szkol-
nictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40,
z póên. zm.37));

2) ustawa z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie
wy˝szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z póên. zm.38));

3) ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wy˝szych szko-
∏ach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z póên.
zm.39)).

Art. 277. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2005 r., z tym ˝e:

1) art. 94 oraz art. 151 wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r.;

2) art. 107—150 oraz art. 152—158 wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2006 r.;

3) art. 99 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 199 wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 paêdziernika 2006 r.
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37) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96,

poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141,
poz. 1184, z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836. 

38) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3,
Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103,
poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271
i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 187 i Nr 94,
poz. 788. 

39) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239, z 2003 r. Nr 65, poz. 595,
Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 187.

1366

USTAWA

z dnia 28 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.

Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. nr 64,
poz. 565 i Nr 94, poz. 788) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) w art. 2:

a) w ust. 1:

— w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzy-
muje brzmienie:

„bezrobotnym — oznacza to osob´, o której
mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a—e i g, lub
cudzoziemca — cz∏onka rodziny obywatela
polskiego, niezatrudnionà i niewykonujàcà
innej pracy zarobkowej, zdolnà i gotowà do
podj´cia zatrudnienia w pe∏nym wymiarze
czasu pracy obowiàzujàcym w danym zawo-
dzie lub s∏u˝bie albo innej pracy zarobkowej,
albo je˝eli jest osobà niepe∏nosprawnà, zdol-
nà i gotowà do podj´cia zatrudnienia co naj-
mniej w po∏owie tego wymiaru czasu pracy,

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 26 lip-

ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustaw´ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 20 listopada
1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiàganych przez osoby fizyczne,
ustaw´ z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu
spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych, ustaw´ z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zaopa-
trzeniu z tytu∏u wypadków lub chorób zawodowych po-
wsta∏ych w szczególnych okolicznoÊciach, ustaw´ z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustaw´
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej, ustaw´
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze Êrodków publicznych oraz ustaw´
z dnia 22 kwietnia 2005 r. o post´powaniu wobec d∏u˝ni-
ków alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.



nieuczàcà si´ w szkole, z wyjàtkiem uczàcej
si´ w szkole dla doros∏ych lub przyst´pujàcej
do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej
szko∏y lub w szkole wy˝szej w systemie wie-
czorowym, zaocznym lub eksternistycznym,
zarejestrowanà we w∏aÊciwym dla miejsca
zameldowania sta∏ego lub czasowego po-
wiatowym urz´dzie pracy oraz poszukujàcà
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, je-
˝eli:”,

— pkt 3—6 otrzymujà brzmienie:

„3) bezrobotnym do 25 roku ˝ycia — oznacza
to bezrobotnego, który do dnia zastosowa-
nia wobec niego us∏ug lub instrumentów
rynku pracy nie ukoƒczy∏ 25 roku ˝ycia;

4) bezrobotnym powy˝ej 50 roku ˝ycia —
oznacza to bezrobotnego, który w dniu
zastosowania wobec niego us∏ug lub in-
strumentów rynku pracy ukoƒczy∏ co naj-
mniej 50 rok ˝ycia; 

5) bezrobotnym d∏ugotrwale — oznacza to
bezrobotnego pozostajàcego w rejestrze
powiatowego urz´du pracy ∏àcznie przez
okres ponad 12 miesi´cy w okresie ostat-
nich 2 lat, z wy∏àczeniem okresów odby-
wania sta˝u i przygotowania zawodowe-
go w miejscu pracy;

6) bezrobotnym bez kwalifikacji zawodo-
wych — oznacza to bezrobotnego niepo-
siadajàcego kwalifikacji do wykonywania
jakiegokolwiek zawodu poÊwiadczonych
dyplomem, Êwiadectwem, zaÊwiadcze-
niem instytucji szkoleniowej lub innym
dokumentem uprawniajàcym do wyko-
nywania zawodu;”, 

— w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zst´pnego, obywatela polskiego lub cu-
dzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozo-
stajàcego na jego utrzymaniu;”,

— po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a w brzmieniu:

„10a) indywidualnym planie dzia∏ania —
oznacza to plan dzia∏aƒ obejmujàcy
podstawowe us∏ugi rynku pracy
wspierane instrumentami rynku pracy
w celu zatrudnienia bezrobotnego lub
poszukujàcego pracy;”,

— uchyla si´ pkt 15,

— pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

„22) poszukujàcym pracy — oznacza to oso-
b´ niezatrudnionà, o której mowa
w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2, lub cudzoziem-
ca, cz∏onka rodziny obywatela polskiego
lub cudzoziemca cz∏onka rodziny oby-
watela, o którym mowa w art. 1 ust. 3
pkt 2 lit. a i b, poszukujàcà zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej oraz osob´
zatrudnionà zg∏aszajàcà zamiar i goto-
woÊç podj´cia innej pracy zarobkowej
lub zatrudnienia w wy˝szym wymiarze
czasu pracy, dodatkowego albo innego

zatrudnienia lub innej pracy zarobko-
wej, zarejestrowanà w powiatowym
urz´dzie pracy;”,

— po pkt 23 dodaje si´ pkt 23a w brzmieniu:

„23a) pracach spo∏ecznie u˝ytecznych —
oznacza to prace wykonywane przez
bezrobotnych bez prawa do zasi∏ku na
skutek skierowania przez starost´, or-
ganizowane przez gmin´ w jednost-
kach organizacyjnych pomocy spo∏ecz-
nej, organizacjach lub instytucjach sta-
tutowo zajmujàcych si´ pomocà chary-
tatywnà lub na rzecz spo∏ecznoÊci lo-
kalnej;”,

— pkt 24 i 25 otrzymujà brzmienie:

„24) przychodach — oznacza to przychody
z tytu∏u innego ni˝ zatrudnienie, inna
praca zarobkowa, zasi∏ek lub inne
Êwiadczenie wyp∏acane z Funduszu Pra-
cy, podlegajàce opodatkowaniu na pod-
stawie przepisów o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych; 

25) pracodawcy — oznacza to jednostk´ or-
ganizacyjnà, chocia˝by nie posiada∏a
osobowoÊci prawnej, a tak˝e osob´ fi-
zycznà, je˝eli zatrudniajà one co naj-
mniej jednego pracownika;”,

— pkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28) przeci´tnym wynagrodzeniu — oznacza
to przeci´tne wynagrodzenie w po-
przednim kwartale, od pierwszego dnia
nast´pnego miesiàca po og∏oszeniu
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353,
z póên. zm.2));”,

— pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) robotach publicznych — oznacza to za-
trudnienie bezrobotnego, w okresie nie
d∏u˝szym ni˝ 12 miesi´cy, majàce na ce-
lu reintegracj´ zawodowà i spo∏ecznà,
w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu
socjalnym, przy wykonywaniu prac or-
ganizowanych przez gminy, organizacje
pozarzàdowe statutowo zajmujàce si´
problematykà: ochrony Êrodowiska, kul-
tury, oÊwiaty, sportu i turystyki, opieki
zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy
spo∏ecznej, a tak˝e spó∏ki wodne i ich
zwiàzki, je˝eli prace te sà finansowane
lub dofinansowane ze Êrodków samo-
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
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poz. 2355.



rzàdu terytorialnego, bud˝etu paƒstwa,
funduszy celowych, organizacji pozarzà-
dowych, spó∏ek wodnych i ich zwiàz-
ków;”,

— pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37) szkoleniu — oznacza to pozaszkolne za-
j´cia majàce na celu uzyskanie, uzupe∏-
nienie lub doskonalenie umiej´tnoÊci
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy,
w tym umiej´tnoÊci poszukiwania za-
trudnienia;”,

— pkt 40 otrzymuje brzmienie:

„40) wykonywaniu pracy przez cudzoziemca
— oznacza to zatrudnienie, wykonywa-
nie innej pracy zarobkowej lub pe∏nienie
funkcji w zarzàdach osób prawnych,
które uzyska∏y wpis do rejestru przed-
si´biorców na podstawie przepisów
o Krajowym Rejestrze Sàdowym lub sà
spó∏kami kapita∏owymi w organizacji;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Badania lekarskie majàce na celu stwierdze-
nie zdolnoÊci bezrobotnego do wykonywa-
nia pracy, odbywania sta˝u, przygotowania
zawodowego w miejscu pracy, wykonywa-
nia prac spo∏ecznie u˝ytecznych lub wyko-
nywania pracy na podstawie umowy akty-
wizacyjnej, o której mowa w art. 61c ust. 1,
przeprowadzajà, na wniosek powiatowego
urz´du pracy, lekarze ubezpieczenia zdro-
wotnego w rozumieniu przepisów o Êwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze Êrodków publicznych. Koszty tych badaƒ
sà finansowane z Funduszu Pracy.”;

2) w art. 4:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 3,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego realizuje zadania z zakresu
koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
∏ecznego paƒstw, o których mowa w art. 1
ust. 3 pkt 2 lit. a i b, w zakresie Êwiadczeƒ
dla bezrobotnych, w szczególnoÊci przez
pe∏nienie funkcji instytucji ∏àcznikowej.”;

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy pe∏ni
funkcj´ koordynatora publicznych s∏u˝b
zatrudnienia.”;

4) uchyla si´ art. 7;

5) w art. 8:

a) w ust. 1:

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) organizowanie i koordynowanie oraz
Êwiadczenie us∏ug poradnictwa zawo-

dowego i informacji zawodowej, a tak˝e
ich rozwijanie na terenie wojewódz-
twa;”, 

— pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) okreÊlanie, po zasi´gni´ciu opinii woje-
wódzkiej rady zatrudnienia, na podsta-
wie klasyfikacji zawodów i specjalnoÊci,
o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b,
wykazu zawodów, w których za przygo-
towanie zawodowe m∏odocianych pra-
cowników mo˝e byç dokonywana re-
fundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6;
wykaz zawodów podlega og∏oszeniu
w wojewódzkim dzienniku urz´do-
wym;”,

— w pkt 16 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje pkt 17 w brzmieniu:

„17) prowadzenie rejestru agencji zatrudnie-
nia oraz wydawanie certyfikatów wst´p-
nych i certyfikatów o dokonaniu wpisu
do rejestru agencji zatrudnienia.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W post´powaniu administracyjnym w spra-
wach, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b i c,
organem wy˝szego stopnia jest minister
w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecz-
nego.”,

c) uchyla si´ ust. 4, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Marsza∏ek województwa powo∏uje dyrekto-
ra wojewódzkiego urz´du pracy wy∏onione-
go w drodze konkursu spoÊród osób posia-
dajàcych wykszta∏cenie wy˝sze oraz co naj-
mniej 3-letni sta˝ pracy w publicznych s∏u˝-
bach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni
sta˝ pracy w innych instytucjach rynku pra-
cy. Marsza∏ek województwa odwo∏uje dy-
rektora wojewódzkiego urz´du pracy po
uzyskaniu zgody wojewódzkiej rady zatrud-
nienia wyra˝onej wi´kszoÊcià co najmniej
2/3 sk∏adu rady. Zgoda wojewódzkiej rady
zatrudnienia nie jest wymagana w przypad-
kach, o których mowa w art. 52 i 53 Kodek-
su pracy.”,

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W ramach wojewódzkich urz´dów pracy
funkcjonujà centra informacji i planowania
kariery zawodowej b´dàce wyspecjalizowa-
nymi komórkami organizacyjnymi, które
w szczególnoÊci:

1) wspomagajà powiatowe urz´dy pracy
w prowadzeniu poradnictwa zawodowe-
go przez Êwiadczenie wyspecjalizowa-
nych us∏ug w zakresie planowania karie-
ry zawodowej na rzecz bezrobotnych
i poszukujàcych pracy;

2) opracowujà, aktualizujà i upowszechniajà
informacje zawodowe na terenie woje-
wództwa;
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3) prowadzà zaj´cia aktywizacyjne na rzecz
bezrobotnych i poszukujàcych pracy;

4) wspó∏pracujà przy Êwiadczeniu us∏ug
EURES;

5) wspó∏dzia∏ajà z powiatowymi urz´dami
pracy w opracowywaniu i realizowaniu
indywidualnych planów dzia∏ania;

6) wspó∏dzia∏ajà z powiatowymi urz´dami
pracy w opracowywaniu informacji
o rynku pracy dla potrzeb klubów pracy.”,

f) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Utworzenie i likwidacja centrum informacji
i planowania kariery zawodowej wymaga
zgody ministra w∏aÊciwego do spraw pra-
cy.”;

6) w art. 9:

a) w ust. 1:

— w pkt 14:

— lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) przyznaniu, odmowie przyznania,
wstrzymaniu lub wznowieniu wyp∏aty
oraz utracie lub pozbawieniu prawa
do zasi∏ku, dodatku szkoleniowego,
stypendium i innych finansowanych
z Funduszu Pracy Êwiadczeƒ niewyni-
kajàcych z zawartych umów,”,

— lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) odroczeniu terminu sp∏aty, roz∏o˝eniu
na raty lub umorzeniu cz´Êci albo ca-
∏oÊci nienale˝nie pobranego Êwiad-
czenia udzielonego z Funduszu Pracy
oraz nale˝noÊci z tytu∏u zwrotu refun-
dacji lub przyznanych jednorazowo
Êrodków, o których mowa w art. 46;”,

— w pkt 18 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje pkt 19 w brzmieniu:
„19) opracowywanie i realizowanie indywi-

dualnych planów dzia∏ania.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2c w brzmieniu:
„2a. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy przeka-

˝e samorzàdom powiatowym w 2006 r.
oraz w 2007 r. z Funduszu Pracy 7 % kwoty
Êrodków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej
na rok poprzedni na realizacj´ programów
na rzecz promocji zatrudnienia, ∏agodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodo-
wej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z wy-
∏àczeniem kwot przyznanych ze Êrodków
b´dàcych w dyspozycji samorzàdu woje-
wództwa oraz z rezerwy dysponenta Fun-
duszu Pracy, z przeznaczeniem na finanso-
wanie kosztów wynagrodzenia i sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne pracowników po-
wiatowego urz´du pracy. 

2b. Kwota Êrodków, o której mowa w ust. 2a,
jest przekazywana samorzàdom powiato-
wym w okresach miesi´cznych, w wysoko-
Êci 1/12 kwoty ustalonej na dany rok. 

2c. Przekazane samorzàdom powiatowym
kwoty Êrodków, o których mowa w ust. 2a,
stanowià dochód powiatu, o którym mowa
w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu
terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).”, 

c) uchyla si´ ust. 4,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Starosta powo∏uje dyrektora powiatowego
urz´du pracy wy∏onionego w drodze kon-
kursu spoÊród osób posiadajàcych wy-
kszta∏cenie wy˝sze oraz co najmniej 3-letni
sta˝ pracy w publicznych s∏u˝bach zatrud-
nienia lub co najmniej 5-letni sta˝ pracy
w innych instytucjach rynku pracy. Starosta
odwo∏uje dyrektora powiatowego urz´du
pracy po uzyskaniu zgody powiatowej rady
zatrudnienia wyra˝onej wi´kszoÊcià co naj-
mniej 2/3 sk∏adu rady. Zgoda powiatowej ra-
dy zatrudnienia nie jest wymagana w przy-
padkach, o których mowa w art. 52 i 53 Ko-
deksu pracy.”,

e) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Dyrektora powiatowego urz´du pracy,
o którym mowa w art. 9a, wy∏onionego
w drodze konkursu spoÊród osób spe∏nia-
jàcych warunki okreÊlone w ust. 5 powo∏u-
jà i odwo∏ujà w porozumieniu w∏aÊciwi sta-
rostowie i prezydenci miast na prawach
powiatu. Organ w∏aÊciwy do dokonywania
czynnoÊci z zakresu prawa pracy ustalajà
w porozumieniu w∏aÊciwi starostowie
i prezydenci miast na prawach powiatu.”;

7) po art. 9 dodaje si´ art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. Powiatowy urzàd pracy realizujàcy za-
dania, o których mowa w art. 9 ust. 1,
obejmujàcy obszarem swojego dzia∏a-
nia kilka powiatów, jest wspó∏finanso-
wany z bud˝etów tych powiatów.

2. Powiat, którego jednostkà organizacyj-
nà jest powiatowy urzàd pracy, o któ-
rym mowa w ust. 1, zwany dalej „po-
wiatem prowadzàcym”, otrzymuje do-
tacje celowe na wydatki bie˝àce z bu-
d˝etów innych powiatów, których za-
dania realizuje, zwanych dalej „powia-
tami dotujàcymi”. 

3. Powiaty dotujàce oraz powiaty prowa-
dzàce zawierajà dwustronne porozu-
mienia okreÊlajàce wysokoÊç, terminy
i zasady przekazywania dotacji celowej
na wspó∏finansowanie kosztów funkcjo-
nowania powiatowego urz´du pracy.

4. W przypadku niezawarcia porozumie-
nia, o którym mowa w ust. 3, wysokoÊç
roszczenia przys∏ugujàcego powiatowi
prowadzàcemu jest ustalana jako
udzia∏ w ca∏oÊci poniesionych kosztów,
w tym inwestycji i zakupów inwestycyj-
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nych, równy ilorazowi liczby mieszkaƒ-
ców z terenu powiatu dotujàcego do
∏àcznej liczby mieszkaƒców z ca∏ego
obszaru dzia∏ania powiatowego urz´du
pracy wed∏ug stanu na koniec roku po-
przedzajàcego rok bud˝etowy, w któ-
rym koszty zosta∏y poniesione.”;

8) w art. 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warun-
ki i tryb refundowania pracodawcom ze Êrod-
ków Funduszu Pracy wynagrodzeƒ wyp∏aca-
nych m∏odocianym pracownikom oraz sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne od refundowa-
nych wynagrodzeƒ, a w szczególnoÊci elemen-
ty wniosku o zawarcie umowy o refundacj´,
terminy sk∏adania i kryteria rozpatrywania
wniosku, podmioty uprawnione do zawarcia
umowy o refundacj´, elementy umowy o re-
fundacj´ i wniosku o zwrot poniesionych kosz-
tów przez pracodawc´, majàc na wzgl´dzie za-
pewnienie m∏odocianym pracownikom w∏aÊci-
wych warunków odbywania przygotowania
zawodowego oraz koniecznoÊç zapewnienia
zgodnoÊci udzielania pomocy publicznej dla
przedsi´biorców z warunkami dopuszczalnoÊci
pomocy na szkolenia.”;

9) uchyla si´ art. 15; 

10) rozdzia∏ 6 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 6

Agencje zatrudnienia

Art. 18. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza polegajàca na
Êwiadczeniu us∏ug w zakresie:

1) poÊrednictwa pracy na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej,

2) poÊrednictwa do pracy za granicà
u pracodawców zagranicznych oby-
wateli polskich,

3) doradztwa personalnego,

4) poradnictwa zawodowego,

5) pracy tymczasowej

— jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w ro-
zumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z póên. zm.3)),
zwanej dalej „ustawà o swobodzie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej”, i wymaga wpi-
su do rejestru podmiotów prowadzà-
cych agencje zatrudnienia, zwanego da-
lej „rejestrem”.

2. Dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1
pkt 1—4, mo˝e byç wykonywana tak˝e

przez jednostki samorzàdu terytorialne-
go, szko∏y wy˝sze, stowarzyszenia, fun-
dacje, organizacje spo∏eczne i zawodo-
we oraz inne organizacje, których statu-
towym celem jest Êwiadczenie tych
us∏ug, pod warunkiem uzyskania wpisu
do rejestru.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do przedsi´biorców zagranicznych
w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej posiadajàcych
uprawnienia do prowadzenia dzia∏alno-
Êci w zakresie poÊrednictwa pracy, do-
radztwa personalnego, poradnictwa za-
wodowego lub pracy tymczasowej na
terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej lub paƒstw cz∏onkow-
skich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym zgodnie z prawem tego paƒstwa,
tworzàcych oddzia∏y z siedzibà na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej dla
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w tym zakresie.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do:

1) dzia∏alnoÊci organów, o których mo-
wa w art. 35 ust. 2a;

2) organów okreÊlonych w przepisach
o systemie oÊwiaty kierujàcych na-
uczycieli do pracy za granicà w Êrodo-
wiskach polonijnych, w zakresie dzia-
∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

3) przedsi´biorców zagranicznych posia-
dajàcych uprawnienia i prowadzàcych
dzia∏alnoÊç w zakresie poÊrednictwa
pracy, doradztwa personalnego, po-
radnictwa zawodowego lub pracy
tymczasowej na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub
paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym zgodnie
z prawem tego paƒstwa i zamierzajà-
cych tymczasowo — ∏àcznie w okresie
do 3 miesi´cy w roku kalendarzowym
— Êwiadczyç te us∏ugi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W przypadku Êwiadczenia przez agencje
poÊrednictwa pracy us∏ug, o których
mowa w art. 36 ust. 1, przez poszukujà-
cego pracy rozumie si´ osob´ poszuku-
jàcà zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej, w tym równie˝ niezarejestrowa-
nà w powiatowym urz´dzie pracy.

6. Przedsi´biorcy, o których mowa
w ust. 4 pkt 3, sà obowiàzani przed roz-
pocz´ciem Êwiadczenia us∏ug z∏o˝yç
marsza∏kowi województwa w∏aÊciwe-
mu dla miejsca Êwiadczenia us∏ug:
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1) informacj´ zawierajàcà nast´pujàce
dane:

a) nazw´ paƒstwa pochodzenia, ozna-
czenie przedsi´biorcy oraz jego
siedzib´,

b) miejsce, termin rozpocz´cia i za-
koƒczenia Êwiadczenia us∏ug oraz
rodzaj Êwiadczonych us∏ug na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) oÊwiadczenie, ˝e Êwiadczone na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej
us∏ugi w zakresie poÊrednictwa pra-
cy, doradztwa personalnego, porad-
nictwa zawodowego lub pracy tym-
czasowej sà zgodne z:

a) posiadanymi uprawnieniami,

b) wykonywanà dzia∏alnoÊcià w paƒ-
stwie swojej siedziby,

c) przepisami prawa paƒstwa pocho-
dzenia

— zawierajàce elementy, o których
mowa w art. 19 ust. 4;

3) kopi´ dokumentu uprawniajàcego
do prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakre-
sie Êwiadczenia us∏ug, o których mo-
wa ust. 1, na terytorium innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej oraz jego t∏umaczenie na j´zyk
polski dokonane przez t∏umacza przy-
si´g∏ego wraz z podaniem pe∏nej na-
zwy i adresu organu wydajàcego ten
dokument.

7. Us∏ugi, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, prowadzà agencje poÊrednictwa
pracy. 

8. Us∏ugi, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
prowadzà agencje doradztwa personal-
nego.

9. Doradztwo personalne polega w szcze-
gólnoÊci na:

1) prowadzeniu analizy zatrudnienia
u pracodawców, okreÊlaniu kwalifi-
kacji pracowników i ich predyspozy-
cji oraz innych cech niezb´dnych do
wykonywania okreÊlonej pracy;

2) wskazywaniu êróde∏ i metod pozy-
skania kandydatów na okreÊlone sta-
nowiska pracy;

3) weryfikacji kandydatów pod wzgl´-
dem oczekiwanych kwalifikacji i pre-
dyspozycji, z zastosowaniem narz´-
dzi i metod psychologicznych.

10. Us∏ugi, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
prowadzà agencje poradnictwa zawo-
dowego.

11. Poradnictwo zawodowe polega w szcze-
gólnoÊci na:

1) udzielaniu pomocy w wyborze odpo-
wiedniego zawodu i miejsca zatrud-
nienia;

2) udzielaniu informacji zawodowych;

3) udzielaniu pracodawcom pomocy
w doborze kandydatów do pracy na
stanowiska wymagajàce szczególnych
predyspozycji psychofizycznych.

12. Agencje pracy tymczasowej prowadzàce
us∏ugi, o których mowa w ust. 1 pkt 5,
kierujà pracowników do pracodawcy
u˝ytkownika, którym mo˝e byç praco-
dawca lub podmiot nieb´dàcy praco-
dawcà w rozumieniu Kodeksu pracy.
Pracodawca u˝ytkownik wyznacza pra-
cownikowi skierowanemu z agencji pra-
cy tymczasowej zadania i kontroluje ich
wykonywanie. Us∏ugi w zakresie zatrud-
nienia pracowników wykonujà wy∏àcz-
nie agencje pracy tymczasowej b´dàce
przedsi´biorcami w rozumieniu ustawy
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

13. Agencje poÊrednictwa pracy, agencje
doradztwa personalnego, agencje pra-
cy tymczasowej oraz agencje poradnic-
twa zawodowego sà zwane dalej
„agencjami zatrudnienia”.

Art. 18a. 1. Podmiot zamierzajàcy wykonywaç
us∏ugi lub Êwiadczàcy us∏ugi, o któ-
rych mowa w art. 18 ust. 1, powinien
spe∏niaç nast´pujàce warunki:

1) nie posiadaç zaleg∏oÊci z tytu∏u po-
datków, sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne, ubezpieczenie zdrowot-
ne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pra-
cowniczych, o ile by∏ obowiàzany
do ich op∏acania;

2) byç niekaranym za przest´pstwa
lub wykroczenia, o których mowa
w art. 121 ustawy;

3) byç podmiotem, w stosunku do któ-
rego nie zosta∏a otwarta likwidacja
lub nie og∏oszono jego upad∏oÊci. 

2. Agencja zatrudnienia powinna:

1) posiadaç lokal przeznaczony na biu-
ro agencji zatrudnienia zapewniajàcy
poufnoÊç prowadzonych rozmów;

2) posiadaç wyposa˝enie techniczne
umo˝liwiajàce prowadzenie dzia∏al-
noÊci agencji zatrudnienia;

3) dla obs∏ugi osób korzystajàcych
z us∏ug w zakresie:

a) poradnictwa zawodowego oraz
doradztwa personalnego — za-
pewniç osoby z wykszta∏ceniem
wy˝szym magisterskim lub in-
nym równowa˝nym, których pro-
gram studiów obejmowa∏ przy-
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gotowanie w zakresie poradnic-
twa zawodowego albo doradztwa
personalnego lub które posiadajà
co najmniej roczne doÊwiadcze-
nie zawodowe w pracy na stano-
wisku doradcy zawodowego lub
doradcy personalnego w publicz-
nych s∏u˝bach zatrudnienia lub
agencjach zatrudnienia, 

b) poÊrednictwa pracy oraz pracy
tymczasowej — zapewniç osoby
z wykszta∏ceniem minimum Êred-
nim.

3. Przetwarzanie danych przez agencj´
zatrudnienia odbywa si´ zgodnie
z przepisami o ochronie danych oso-
bowych.

4. Agencja zatrudnienia nie mo˝e dyskry-
minowaç ze wzgl´du na p∏eç, wiek,
niepe∏nosprawnoÊç, ras´, pochodze-
nie etniczne, narodowoÊç, orientacj´
seksualnà, przekonania polityczne
i wyznanie religijne ani ze wzgl´du na
przynale˝noÊç zwiàzkowà osób, dla
których poszukuje zatrudnienia lub in-
nej pracy zarobkowej.

5. Agencja zatrudnienia od osób, dla któ-
rych poszukuje zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej lub którym udziela
pomocy w wyborze odpowiedniego
zawodu i miejsca zatrudnienia, nie
mo˝e pobieraç kwot innych ni˝ okre-
Êlone w art. 85 ust. 2 pkt 7.

6. Agencja zatrudnienia ma obowiàzek
wspó∏pracowaç z organami zatrudnie-
nia w zakresie realizacji polityki rynku
pracy.

7. Nie wymaga wpisu do rejestru groma-
dzenie w postaci elektronicznej i udo-
st´pnianie informacji o wolnych i po-
szukiwanych miejscach pracy za po-
Êrednictwem Internetu i innych sieci
telekomunikacyjnych.

8. W dokumentach, og∏oszeniach i ofer-
tach agencja zatrudnienia podaje nu-
mer wpisu do rejestru, a agencja pracy
tymczasowej podaje ponadto okreÊle-
nie „agencja pracy tymczasowej”.
Oferty pracy og∏aszane przez agencj´
pracy tymczasowej sà oznaczane jako
oferty pracy tymczasowej.

Art. 19. 1. Marsza∏ek województwa w∏aÊciwy dla
siedziby agencji zatrudnienia prowadzi
rejestr. Rejestr jest jawny i mo˝e byç
prowadzony w formie elektronicznej.

2. Marsza∏ek województwa dokonuje wpi-
su do rejestru na podstawie pisemnego
wniosku podmiotu zamierzajàcego pro-
wadziç dzia∏alnoÊç okreÊlonà w art. 18
ust. 1—3 zawierajàcego nast´pujàce da-
ne: 

1) oznaczenie podmiotu prowadzàce-
go agencj´ zatrudnienia, adres za-
mieszkania lub siedziby oraz adre-
sy, pod którymi jest wykonywana
dzia∏alnoÊç, wraz z nazwà gminy
i województwa;

2) okreÊlenie rodzaju agencji zatrud-
nienia; 

3) oznaczenie formy prawnej prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci;

4) numer identyfikacji podatkowej
NIP, je˝eli zosta∏ nadany;

5) numer w Krajowym Rejestrze Sà-
dowym albo numer w ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli
zosta∏ nadany, oraz nazw´ i adres
organu ewidencyjnego.

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 2, podmiot sk∏ada:

1) oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:

„OÊwiadczam, ˝e:

1) dane zawarte we wniosku
o wpis do rejestru sà komplet-
ne i zgodne z prawdà;

2) znane mi sà i spe∏niam warun-
ki wykonywania dzia∏alnoÊci
agencji zatrudnienia odpo-
wiednio w zakresie:

a) poÊrednictwa pracy na tery-
torium Rzeczypospolitej
Polskiej,

b) poÊrednictwa do pracy za
granicà u pracodawców za-
granicznych obywateli pol-
skich,

c) doradztwa personalnego,

d) poradnictwa zawodowego,

e) pracy tymczasowej

— okreÊlone w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy.”;

2) kopi´ potwierdzenia dokonania
op∏aty, o której mowa w ust. 6.

4. OÊwiadczenie powinno równie˝ za-
wieraç:

1) oznaczenie podmiotu prowadzàce-
go agencj´ zatrudnienia oraz adres
zamieszkania lub siedziby;

2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do re-
prezentowania podmiotu, ze wska-
zaniem imienia i nazwiska oraz pe∏-
nionej funkcji. 
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5. Wpisowi do rejestru podlegajà dane,
o których mowa w ust. 2, oraz data
dokonania wpisu, z wyjàtkiem adresu
zamieszkania, je˝eli jest on inny ni˝
adres siedziby podmiotu.

6. Wpis do rejestru podlega jednorazo-
wej op∏acie na rachunek bankowy
dysponenta Funduszu Pracy, o któ-
rym mowa w art. 103 ust. 2, w wyso-
koÊci 100 z∏.

7. Marsza∏ek województwa podmiotowi
ubiegajàcemu si´ po raz pierwszy
o wpis do rejestru wydaje, na okres
roku, certyfikat wst´pny o dokonaniu
wpisu do rejestru, zwany dalej „certy-
fikatem wst´pnym”.

8. Marsza∏ek województwa wydaje cer-
tyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru,
zwany dalej „certyfikatem”, podmio-
towi posiadajàcemu certyfikat wst´p-
ny pod warunkiem:

1) wystàpienia z wnioskiem o wyda-
nie certyfikatu w terminie nie póê-
niejszym ni˝ 7 dni przed dniem
up∏ywu wa˝noÊci certyfikatu
wst´pnego;

2) z∏o˝enia oÊwiadczenia o prowadze-
niu dzia∏alnoÊci agencji zatrudnie-
nia w okresie posiadania certyfika-
tu wst´pnego;

3) z∏o˝enia oÊwiadczenia o prowadze-
niu dzia∏alnoÊci zgodnie z warun-
kami prowadzenia agencji zatrud-
nienia okreÊlonymi w ustawie.

9. W przypadku otrzymania informacji
o zmianie danych, o której mowa
w ust. 16, marsza∏ek województwa
wydaje uwzgl´dniajàcy te zmiany cer-
tyfikat wst´pny lub certyfikat.

10. Certyfikat wst´pny oraz certyfikat po-
winny zawieraç nast´pujàce dane:

1) nazw´ podmiotu;

2) adres siedziby podmiotu;

3) okreÊlenie rodzaju agencji zatrud-
nienia;

4) numer w rejestrze;

5) dat´ dokonania wpisu do rejestru.

11. Marsza∏ek województwa odmawia,
w drodze decyzji, wpisu podmiotu do
rejestru w przypadku niespe∏nienia
przynajmniej jednego z warunków,
o których mowa w art. 18a ust. 1.

12. Marsza∏ek województwa odmawia,
w drodze decyzji, wpisu podmiotu do
rejestru, w przypadku gdy w okresie
3 lat poprzedzajàcych z∏o˝enie wnio-
sku:

1) zasz∏y przypadki, o których mowa
w art. 68 ustawy o swobodzie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej;

2) podmiot wykreÊlono z rejestru
z przyczyn, o których mowa
w ust. 14 pkt 3—6.

13. Marsza∏ek województwa odmawia,
w drodze decyzji, wydania certyfika-
tu, w przypadku gdy w okresie 3 lat
poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku:

1) podmiot posiadajàcy certyfikat
wst´pny nie dope∏ni∏ warunku,
o którym mowa w ust. 8 pkt 2;

2) podmiot posiadajàcy certyfikat
wst´pny naruszy∏ warunki prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci agencji zatrud-
nienia okreÊlone w ustawie.

14. Marsza∏ek województwa wykreÊla,
w drodze decyzji, podmiot wpisany
do rejestru w przypadku:

1) pisemnego wniosku podmiotu;

2) postawienia przedsi´biorcy w stan
likwidacji lub upad∏oÊci;

3) wydania decyzji, o której mowa
w art. 71 ust. 1 ustawy o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej;

4) niewykazania dzia∏alnoÊci w infor-
macji o dzia∏alnoÊci agencji zatrud-
nienia, o której mowa w ust. 17;

5) naruszenia przez podmiot warun-
ków prowadzenia dzia∏alnoÊci
agencji zatrudnienia okreÊlonych
w ustawie;

6) z∏o˝enia przez podmiot oÊwiadcze-
nia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1
i ust. 4, lub przekazania informacji,
o których mowa w ust. 16 i 17, nie-
zgodnych ze stanem faktycznym.

15. Podmiot wykreÊlony z rejestru jest
obowiàzany do zwrotu certyfikatu
wst´pnego lub certyfikatu w okresie
miesiàca od dnia otrzymania decyzji
o wykreÊleniu z rejestru.

16. Agencja zatrudnienia ma obowiàzek
informowania marsza∏ka wojewódz-
twa o ka˝dej zmianie danych obj´-
tych wnioskiem, o którym mowa
w ust. 2, a tak˝e o zaprzestaniu dzia-
∏alnoÊci.

17. Agencja zatrudnienia ma obowiàzek
przedstawiania marsza∏kowi woje-
wództwa informacji o dzia∏alnoÊci
agencji zatrudnienia, w terminie do
dnia 31 stycznia ka˝dego roku, za rok
poprzedni.

18. Informacja o dzia∏alnoÊci, o której
mowa w ust. 17, powinna zawieraç
w szczególnoÊci liczb´:
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1) osób, które podj´∏y prac´ za po-
Êrednictwem agencji zatrudnienia
wed∏ug grup elementarnych zawo-
dów zgodnie z obowiàzujàcà klasy-
fikacjà zawodów i specjalnoÊci dla
potrzeb rynku pracy, z podaniem
paƒstw zatrudnienia;

2) pracodawców korzystajàcych
z us∏ug doradztwa personalnego;

3) osób korzystajàcych z us∏ug porad-
nictwa zawodowego;

4) pracodawców korzystajàcych z po-
mocy poradnictwa zawodowego;

5) osób skierowanych do wykonywa-
nia pracy tymczasowej.

19. Marsza∏ek województwa przekazuje
w formie elektronicznej ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw pracy zbiorczà
informacj´ z województwa dotyczàcà
informacji, o których mowa w ust. 17,
w terminie do dnia 31 marca. 

20. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
przetwarza dane o agencjach zatrud-
nienia przekazane w formie elektro-
nicznej przez marsza∏ków woje-
wództw.

21. W sprawach nieuregulowanych w ni-
niejszym rozdziale stosuje si´ przepi-
sy ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej.

22. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór wniosku o wpis do rejestru,
wzór certyfikatu wst´pnego i certyfi-
katu oraz zakres sk∏adanych informa-
cji o dzia∏alnoÊci agencji zatrudnie-
nia, a tak˝e wzory formularzy sk∏ada-
nych informacji, majàc na wzgl´dzie
tworzenie warunków do rozwoju
agencji zatrudnienia.”;

11) w art. 20:

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

„1a. Rejestr instytucji szkoleniowych jest jawny
i mo˝e byç prowadzony w formie elektro-
nicznej.”,

b) w ust. 6 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje pkt 4 w brzmieniu:

„4) w przypadku niepowiadomienia wojewódz-
kiego urz´du pracy o kontynuowaniu dzia-
∏alnoÊci szkoleniowej w kolejnym roku ka-
lendarzowym.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy przetwa-
rza informacje o instytucjach szkoleniowych
wpisanych do rejestru instytucji szkolenio-
wych przekazane przez wojewódzkie urz´dy
pracy.”;

12) w art. 22 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opiniowanie projektów ustaw dotyczàcych
promocji zatrudnienia, ∏agodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.”;

13) w art. 23:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wszystkich organizacji zwiàzkowych i orga-
nizacji pracodawców reprezentatywnych
w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.
o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-
-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach
dialogu spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100,
poz. 1080, z póên. zm.4));”,

b) w ust. 2 uchyla si´ pkt 4,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy powiatowy urzàd pracy
realizuje zadania z zakresu promocji za-
trudnienia, ∏agodzenia skutków bezrobocia
oraz aktywizacji zawodowej na obszarze
przekraczajàcym granice powiatu, tworzy
si´ jednà powiatowà rad´ zatrudnienia,
która jest powo∏ywana przez prezydenta
miasta na prawach powiatu lub starost´
sprawujàcego zwierzchnictwo nad powia-
towym urz´dem pracy w porozumieniu
z prezydentem miasta na prawach powiatu
lub starostà powiatu dotujàcego.”;

14) art. 24 i 25 otrzymujà brzmienie:

„Art. 24. 1. Marsza∏ek województwa lub starosta
w ramach Êrodków okreÊlonych w bu-
d˝ecie danego samorzàdu mogà zleciç
realizacj´ us∏ug rynku pracy, o których
mowa w art. 35 ust. 1:

1) jednostkom samorzàdu terytorial-
nego;

2) organizacjom pozarzàdowym statu-
towo zajmujàcym si´ problematykà
rynku pracy;

3) zwiàzkom zawodowym;

4) organizacjom pracodawców;

5) instytucjom szkoleniowym;

6) agencjom zatrudnienia.

2. Zlecanie wykonywania us∏ug rynku
pracy odbywa si´ po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert lub przez za-
kup tych us∏ug na zasadach i w trybie
okreÊlonych w przepisach o zamówie-
niach publicznych.

3. Zlecanie realizacji us∏ug rynku pracy
nie mo˝e dotyczyç:

1) spraw podlegajàcych rozstrzygni´ciu
w drodze decyzji administracyjnej;
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2) wydatkowania i gospodarowania
Êrodkami Funduszu Pracy.

4. Wolontariusze mogà wykonywaç
Êwiadczenia w zakresie realizacji us∏ug
rynku pracy na rzecz podmiotów okre-
Êlonych w ust. 1 pkt 1—4 na zasadach
okreÊlonych w przepisach o dzia∏alno-
Êci po˝ytku publicznego i o wolontaria-
cie.

Art. 25. Otwarty konkurs ofert realizacji us∏ug ryn-
ku pracy odbywa si´ przy uwzgl´dnieniu
zasad pomocniczoÊci, efektywnoÊci, uczci-
wej konkurencji i jawnoÊci.”;

15) uchyla si´ art. 26;

16) art. 27—32 otrzymujà brzmienie:

„Art. 27. 1. Marsza∏ek województwa lub starosta
zamierzajàcy zleciç realizacj´ us∏ug
rynku pracy og∏asza otwarty konkurs
ofert z terminem sk∏adania ofert nie
krótszym ni˝ 30 dni.

2. Og∏oszenie otwartego konkursu ofert
powinno zawieraç informacje o:

1) rodzaju us∏ug rynku pracy;

2) wysokoÊci Êrodków finansowych na
realizacj´ us∏ug rynku pracy;

3) warunkach przekazywania Êrodków
finansowych na realizacj´ us∏ug
rynku pracy;

4) terminie i warunkach realizacji
us∏ug rynku pracy;

5) terminie sk∏adania ofert;

6) terminie i trybie wyboru oferty oraz
kryteriach stosowanych przy wybo-
rze oferty.

3. Og∏oszenie otwartego konkursu ofert
zamieszcza si´, w zale˝noÊci od rodza-
ju us∏ug rynku pracy, w dzienniku o za-
si´gu ogólnopolskim lub lokalnym
oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, jak równie˝ na tablicy og∏oszeƒ
w siedzibie organu zlecajàcego realiza-
cj´ us∏ug rynku pracy w miejscu prze-
znaczonym na og∏oszenia. Og∏oszenie
mo˝e byç ponadto rozpowszechniane
w inny sposób zapewniajàcy dost´p
do informacji potencjalnym oferen-
tom, w tym, w miar´ mo˝liwoÊci,
z u˝yciem powszechnie dost´pnych
sieci teleinformatycznych.

Art. 28. 1. Oferta podmiotu, o którym mowa
w art. 24 ust. 1, powinna zawieraç:

1) szczegó∏owy zakres rzeczowy pro-
ponowanej do realizacji us∏ugi ryn-
ku pracy;

2) termin i miejsce realizacji us∏ugi
rynku pracy;

3) kalkulacj´ przewidywanych kosztów
realizacji us∏ugi rynku pracy;

4) informacje o posiadanych zasobach
rzeczowych i kadrowych zapewnia-
jàcych realizacj´ us∏ugi rynku pracy;

5) informacje o wysokoÊci Êrodków fi-
nansowych w∏asnych albo pozyska-
nych z innych êróde∏ na realizacj´
danej us∏ugi rynku pracy;

6) informacj´ o wczeÊniejszej dzia∏al-
noÊci podmiotu sk∏adajàcego ofert´
w zakresie, którego dotyczy us∏uga
rynku pracy.

2. Marsza∏ek województwa lub starosta
og∏aszajàcy otwarty konkurs ofert mo-
˝e uzale˝niç rozpatrzenie oferty od z∏o-
˝enia, w wyznaczonym terminie, do-
datkowych informacji lub dokumen-
tów, dost´pnych uprawnionemu pod-
miotowi sk∏adajàcemu ofert´.

Art. 29. 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

1) zamieszczenie w ofercie szczegó∏o-
wego opisu planowanego dzia∏ania;

2) do∏àczenie aktualnego odpisu po-
twierdzajàcego wpis do w∏aÊciwej
ewidencji lub rejestru, dotyczàcego
statusu prawnego podmiotu i pro-
wadzonej przez niego dzia∏alnoÊci;

3) przedstawienie sprawozdania finan-
sowego i merytorycznego z dzia∏al-
noÊci podmiotu za ubieg∏y rok lub,
w przypadku dotychczasowej krót-
szej dzia∏alnoÊci — za okres tej dzia-
∏alnoÊci.

2. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje
si´ do jednostek samorzàdu terytorial-
nego.

Art. 30. 1. Marsza∏ek województwa lub starosta
przy rozpatrywaniu ofert bierze pod
uwag´:

1) zg∏oszone mo˝liwoÊci realizacji
us∏ugi rynku pracy;

2) przedstawionà we wniosku kalkula-
cj´ kosztów realizacji us∏ugi rynku
pracy, uwzgl´dniajàc relacj´ przed-
stawionych kosztów do zakresu rze-
czowego us∏ugi rynku pracy;

3) zadeklarowany udzia∏ Êrodków fi-
nansowych w∏asnych albo pozyska-
nych z innych êróde∏ na realizacj´
us∏ugi rynku pracy;

4) analiz´ i ocen´ realizacji us∏ug ryn-
ku pracy zleconych w okresie po-
przednim, z uwzgl´dnieniem rzetel-
noÊci i terminowoÊci ich realizacji
oraz sposobu rozliczenia otrzyma-
nych na ten cel Êrodków;
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5) wysokoÊç Êrodków finansowych
niezb´dnych do realizacji us∏ugi
rynku pracy.

2. Marsza∏ek województwa lub starosta
og∏aszajàcy otwarty konkurs ofert jest
obowiàzany w uzasadnieniu wyboru
oferty ustosunkowaç si´ do spe∏niania
przez oferenta warunków okreÊlonych
w og∏oszeniu, o którym mowa w art. 27
ust. 2.

Art. 31. 1. Oferty sporzàdzone wadliwie albo nie-
kompletne pozostajà bez rozpatrzenia.

2. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz
warunki zlecenia realizacji us∏ug rynku
pracy podaje si´ do wiadomoÊci pu-
blicznej.

3. Wy∏oniony w drodze otwartego kon-
kursu ofert podmiot zawiera umow´
o realizacj´ us∏ug rynku pracy.

Art. 32. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 24
ust. 1, przyjmujàcy zlecenie realizacji
us∏ugi rynku pracy zobowiàzuje si´ do
wykonania zadania w zakresie i na wa-
runkach okreÊlonych w umowie o re-
alizacj´ us∏ugi rynku pracy, a marsza-
∏ek województwa lub starosta zlecajà-
cy realizacj´ us∏ugi rynku pracy — do
przekazania, w trybie okreÊlonym od-
r´bnymi przepisami, Êrodków w∏a-
snych samorzàdu terytorialnego. 

2. Umowa o realizacj´ us∏ugi rynku pracy
jest sporzàdzana w formie pisemnej
pod rygorem niewa˝noÊci i powinna
okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) szczegó∏owy opis us∏ugi rynku pra-
cy i termin jej realizacji;

2) wysokoÊç Êrodków finansowych,
tryb i terminy ich przekazywania;

3) tryb sprawdzania sposobu realizacji
us∏ugi rynku pracy;

4) sposób rozliczenia przyznanych
Êrodków finansowych i warunki ich
zwrotu;

5) konsekwencje niezgodnego z prze-
znaczeniem wykorzystania Êrodków
finansowych lub niedotrzymania in-
nych warunków umowy.

3. Umow´ o realizacj´ us∏ugi rynku pracy
zawiera si´ na czas okreÊlony, uzale˝-
niony od rodzaju zleconej us∏ugi, nie
d∏u˝szy jednak ni˝ 3 lata. 

4. Podmiot przyjmujàcy zlecenie jest
obowiàzany do wyodr´bnienia w ewi-
dencji ksi´gowej Êrodków finanso-
wych otrzymanych na realizacj´ umo-
wy.

5. WysokoÊç Êrodków finansowych,
o których mowa w ust. 1, nie mo˝e
przekraczaç kwoty koniecznej do po-

krycia kosztów poniesionych na reali-
zacj´ us∏ug rynku pracy, o których mo-
wa w art. 24 ust. 1.

6. Starosta mo˝e tak˝e zleciç ze Êrodków
Funduszu Pracy w ramach kwoty (limi-
tu) ustalonej dla samorzàdu powiatu
podmiotowi, któremu przyznano Êrod-
ki na realizacj´ us∏ug rynku pracy, re-
alizacj´ zadaƒ, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 30, 31, 33, 35—37,
na zasadach i w trybie okreÊlonych
w odr´bnych przepisach.”;

17) w art. 33 w ust. 4: 

a) pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) otrzyma∏ po˝yczk´ z Paƒstwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
lub instytucji z udzia∏em Êrodków publicz-
nych na podj´cie dzia∏alnoÊci pozarolniczej
lub rolniczej albo otrzyma∏ jednorazowo
Êrodki na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2;

3) odmówi∏ bez uzasadnionej przyczyny przy-
j´cia propozycji odpowiedniego zatrudnie-
nia lub innej pracy zarobkowej, wykonywa-
nia prac, o których mowa w art. 73a, prac in-
terwencyjnych lub robót publicznych albo
udzia∏u w szkoleniu, sta˝u lub przygotowa-
niu zawodowym w miejscu pracy; pozba-
wienie statusu bezrobotnego nast´puje na
okres 90 dni;”,

b) w pkt 4 wyrazy „5 dni” zast´puje si´ wyrazami
„7 dni”,

c) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) nie stawi∏ si´ w powiatowym urz´dzie pra-
cy w terminie, o którym mowa w art. 73
ust. 2a;”,

d) w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i doda-
je pkt 7 w brzmieniu:

„7) z w∏asnej winy przerwa∏ sta˝, szkolenie lub
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy;
pozbawienie statusu bezrobotnego nast´-
puje na okres 90 dni.”;

18) w art. 35:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Us∏ugi rynku pracy wykonywane na podsta-
wie przepisów ustawy przez publiczne s∏u˝-
by zatrudnienia sà realizowane zgodnie ze
standardami us∏ug rynku pracy.”,

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

„2a. PoÊrednictwo pracy, poradnictwo zawodo-
we, doradztwo personalne i organizacj´
szkoleƒ dla ˝o∏nierzy zawodowych zwalnia-
nych i zwolnionych z zawodowej s∏u˝by
wojskowej wykonujà równie˝ wyspecjali-
zowane organy wojskowe, o których mo-
wa w przepisach o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏-
nierzy zawodowych.”,
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c) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, standardy us∏ug
rynku pracy realizowanych przez publiczne
s∏u˝by zatrudnienia, a tak˝e terminy dosto-
sowania tych s∏u˝b do wymaganych stan-
dardów, uwzgl´dniajàc zakres us∏ug, miej-
sce i sposób ich realizacji oraz koniecznoÊç
zapewnienia respektowania praw osób ko-
rzystajàcych z us∏ug.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wa-
runki prowadzenia przez publiczne s∏u˝by
zatrudnienia us∏ug poÊrednictwa pracy,
us∏ug EURES, poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej, organizowania
szkoleƒ oraz pomocy w aktywnym poszuki-
waniu pracy, majàc na uwadze ujednolice-
nie procedur us∏ug rynku pracy realizowa-
nych przez publiczne s∏u˝by zatrudnienia
oraz koniecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci
udzielania pomocy publicznej dla przedsi´-
biorców z warunkami jej dopuszczalnoÊci.”;

19) w art. 37:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) informowaniu o warunkach ˝ycia i pracy
oraz sytuacji na rynkach pracy, z uwzgl´d-
nieniem wyst´pujàcych tam zawodów defi-
cytowych i nadwy˝kowych;”, 

b) uchyla si´ ust. 2, 

c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Procedury i warunki finansowania kosztów
ponoszonych na realizacj´ krajowej dzia∏al-
noÊci sieci EURES okreÊlajà odr´bne proce-
dury finansowe obowiàzujàce paƒstwa
cz∏onkowskie Unii Europejskiej.”;

20) art. 38 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 38. 1. Poradnictwo zawodowe i informacja
zawodowa polega na udzielaniu:

1) bezrobotnym i poszukujàcym pracy
pomocy w wyborze odpowiedniego
zawodu i miejsca zatrudnienia,
w szczególnoÊci na:

a) udzielaniu informacji o zawo-
dach, rynku pracy oraz mo˝liwo-
Êciach szkolenia i kszta∏cenia,

b) udzielaniu porad z wykorzysta-
niem standaryzowanych metod
u∏atwiajàcych wybór zawodu,
zmian´ kwalifikacji, podj´cie lub
zmian´ zatrudnienia, w tym ba-
daniu zainteresowaƒ i uzdolnieƒ
zawodowych,

c) kierowaniu na specjalistyczne ba-
dania psychologiczne i lekarskie
umo˝liwiajàce wydawanie opinii
o przydatnoÊci zawodowej do

pracy i zawodu albo kierunku
szkolenia,

d) inicjowaniu, organizowaniu i pro-
wadzeniu grupowych porad za-
wodowych dla bezrobotnych
i poszukujàcych pracy;

2) pracodawcom pomocy w doborze
kandydatów do pracy, w szczegól-
noÊci na udzielaniu informacji i do-
radztwie w tym zakresie.

2. Poradnictwo zawodowe i informacja
zawodowa sà realizowane zgodnie
z zasadami:

1) dost´pnoÊci us∏ug poradnictwa za-
wodowego dla bezrobotnych i po-
szukujàcych pracy oraz dla praco-
dawców;

2) dobrowolnoÊci; 

3) równoÊci bez wzgl´du na p∏eç, wiek,
niepe∏nosprawnoÊç, ras´, pocho-
dzenie etniczne, narodowoÊç, orien-
tacj´ seksualnà, przekonania poli-
tyczne i wyznanie religijne lub przy-
nale˝noÊç zwiàzkowà;

4) swobody wyboru zawodu i miejsca
zatrudnienia;

5) bezp∏atnoÊci;

6) poufnoÊci i ochrony danych.

3. Poradnictwo zawodowe i informacja
zawodowa sà Êwiadczone w formie
grupowej lub w formie porady indywi-
dualnej.

4. Porada indywidualna w uzasadnio-
nych przypadkach mo˝e byç, za zgodà
bezrobotnego lub poszukujàcego pra-
cy, poprzedzona specjalistycznymi ba-
daniami lekarskimi lub psychologicz-
nymi. Koszty tych badaƒ sà finanso-
wane z Funduszu Pracy do wysokoÊci
15 % przeci´tnego wynagrodzenia.”;

21) w art. 39 po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Starosta mo˝e zawrzeç ze szko∏à wy˝szà lub
organizacjà studenckà umow´ przewidujàcà
sfinansowanie z Funduszu Pracy cz´Êci kosz-
tów wyposa˝enia nowo otwartego akademic-
kiego biura karier, w wysokoÊci nieprzekracza-
jàcej pi´tnastokrotnoÊci przeci´tnego wyna-
grodzenia. Do sfinansowania kosztów wyposa-
˝enia akademickiego biura karier prowadzàce-
go dzia∏alnoÊç gospodarczà majà zastosowa-
nie przepisy rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odnie-
sieniu do pomocy w ramach zasady de mini-
mis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, s. 30).”;

22) w art. 40:

a) uchyla si´ ust. 2,
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b) w ust. 3 po wyrazach „odpowiedniej pracy” do-
daje si´ wyrazy „lub podj´cie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej”,

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

„3a. Starosta, na wniosek bezrobotnego, mo˝e
sfinansowaç ze Êrodków Funduszu Pracy,
do wysokoÊci 50 % przeci´tnego wynagro-
dzenia, koszty egzaminów umo˝liwiajàcych
uzyskanie Êwiadectw, dyplomów, zaÊwiad-
czeƒ, okreÊlonych uprawnieƒ zawodowych
lub tytu∏ów zawodowych oraz koszty uzy-
skania licencji niezb´dnych do wykonywa-
nia danego zawodu. Przepis ust. 3 stosuje
si´ odpowiednio.”;

23) w art. 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku skierowania bezrobotnego, oso-
by pobierajàcej rent´ szkoleniowà lub ˝o∏nie-
rza rezerwy na szkolenie koszty tego szkolenia
sà finansowane z Funduszu Pracy.”;

24) po art. 42 dodaje si´ art. 42a w brzmieniu:

„Art. 42a. Starosta, na wniosek bezrobotnego,
mo˝e sfinansowaç z Funduszu Pracy
koszty studiów podyplomowych do wy-
sokoÊci 75 %, je˝eli bezrobotny upraw-
dopodobni, ˝e ukoƒczenie danych stu-
diów zapewni uzyskanie odpowiedniej
pracy. W trakcie odbywania studiów do-
datek szkoleniowy i stypendium, o któ-
rych mowa odpowiednio w art. 41 ust. 1
oraz art. 52, nie przys∏uguje.”;

25) w art. 45 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) mieszka w hotelu lub wynaj´tym mieszkaniu
w miejscowoÊci lub w pobli˝u miejscowoÊci,
w której jest zatrudniona, wykonuje innà prac´
zarobkowà, odbywa sta˝ lub przygotowanie
zawodowe w miejscu pracy;”; 

26) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. 1. Starosta ze Êrodków Funduszu Pracy
mo˝e: 

1) zrefundowaç podmiotowi prowa-
dzàcemu dzia∏alnoÊç gospodarczà
koszty wyposa˝enia lub doposa˝e-
nia stanowiska pracy dla skierowa-
nego bezrobotnego w wysokoÊci
okreÊlonej w umowie, nie wy˝szej
jednak ni˝ 5-krotnej wysokoÊci prze-
ci´tnego wynagrodzenia;

2) przyznaç bezrobotnemu jednorazo-
wo Êrodki na podj´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej, w tym na pokrycie
kosztów pomocy prawnej, konsulta-
cji i doradztwa zwiàzane z podj´ciem
tej dzia∏alnoÊci, w wysokoÊci okre-
Êlonej w umowie, nie wy˝szej jednak
ni˝ 5-krotnej wysokoÊci przeci´tne-
go wynagrodzenia, a w przypadku
gdy dzia∏alnoÊç jest podejmowana

na zasadach okreÊlonych dla spó∏-
dzielni socjalnych, wysokoÊç przy-
znanych bezrobotnemu Êrodków nie
mo˝e przekraczaç 3-krotnego prze-
ci´tnego wynagrodzenia na jednego
cz∏onka za∏o˝yciela spó∏dzielni oraz
2-krotnego przeci´tnego wynagro-
dzenia na jednego cz∏onka przyst´-
pujàcego do spó∏dzielni socjalnej po
jej za∏o˝eniu. 

2. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç go-
spodarczà, który otrzyma∏ refundacj´
kosztów wyposa˝enia lub doposa˝enia
stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego, jest obowiàzany doko-
naç zwrotu otrzymanych Êrodków
wraz z odsetkami, je˝eli zatrudnia∏ na
utworzonym stanowisku pracy skiero-
wanego lub skierowanych bezrobot-
nych w pe∏nym wymiarze czasu pracy
∏àcznie przez okres krótszy ni˝ 3 lata,
a w przypadku ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorców, w rozumieniu rozpo-
rzàdzenia Komisji (WE) nr 70/2001
z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie za-
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
(Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, s. 33)
zmienionego rozporzàdzeniem Komi-
sji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego
2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004,
s. 22) — 2 lata, albo naruszy∏ inne wa-
runki umowy o refundacj´.

3. Osoba, która otrzyma∏a z Funduszu
Pracy jednorazowo Êrodki na podj´cie
dzia∏alnoÊci gospodarczej, za∏o˝enie
lub przystàpienie do spó∏dzielni socjal-
nej, jest obowiàzana dokonaç zwrotu
otrzymanych Êrodków wraz z odsetka-
mi, je˝eli prowadzi∏a dzia∏alnoÊç go-
spodarczà lub by∏a cz∏onkiem spó∏-
dzielni socjalnej przez okres krótszy ni˝
12 miesi´cy albo naruszone zosta∏y in-
ne warunki umowy dotyczàce przyzna-
nia tych Êrodków.

4. W przypadku niewywiàzania si´ z obo-
wiàzku, o którym mowa w ust. 2 i 3, do-
chodzenie roszczeƒ z tytu∏u zawartej
umowy nast´puje na podstawie przepi-
sów Kodeksu post´powania cywilnego.

5. WysokoÊç przeci´tnego wynagrodze-
nia, o której mowa w ust. 1, jest przyj-
mowana na dzieƒ zawarcia umowy
z podmiotem prowadzàcym dzia∏al-
noÊç gospodarczà lub bezrobotnym.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia: 

1) szczegó∏owe warunki i tryb dokony-
wania refundacji, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, 
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2) szczegó∏owe warunki i tryb przyzna-
wania bezrobotnemu jednorazowo
Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej, o których mowa
w ust. 1 pkt 2,

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzy-
manej refundacji lub Êrodków na
podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w przypadku niedotrzymania wa-
runków umowy dotyczàcej ich przy-
znania

— majàc na wzgl´dzie zwi´kszenie mo-
bilnoÊci bezrobotnych i poszukujàcych
pracy oraz racjonalne gospodarowanie
Êrodkami Funduszu Pracy, a tak˝e ko-
niecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci
udzielania pomocy publicznej dla pod-
miotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà z warunkami dopuszczalno-
Êci pomocy na zatrudnienie w przypad-
ku refundacji kosztów wyposa˝enia
i doposa˝enia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego i zasada-
mi udzielania pomocy de minimis
w przypadku pomocy przyznawanej
bezrobotnemu w postaci jednorazowej
wyp∏aty Êrodków na rozpocz´cie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej lub refundacji
kosztów pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa dotyczàcych podj´cia ta-
kiej dzia∏alnoÊci.”;

27) w art. 48 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dodatek aktywizacyjny nie przys∏uguje w przy-
padku:

1) skierowania bezrobotnego przez powiatowy
urzàd pracy do prac interwencyjnych, robót
publicznych lub na stanowisko pracy, które-
go koszty wyposa˝enia lub doposa˝enia zo-
sta∏y zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1
pkt 1;

2) podj´cia przez bezrobotnego z w∏asnej ini-
cjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej u pracodawcy, u którego by∏ zatrud-
niony lub dla którego wykonywa∏ innà prac´
zarobkowà bezpoÊrednio przed zarejestro-
waniem jako bezrobotny;

3) podj´cia przez bezrobotnego z w∏asnej ini-
cjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej za granicà Rzeczypospolitej Polskiej
u pracodawcy zagranicznego.”;

28) w art. 53:

a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Bezrobotnego, o którym mowa w art. 49
pkt 1, starosta mo˝e skierowaç do odbycia
u pracodawcy sta˝u przez okres nieprzekra-
czajàcy 12 miesi´cy.

2. Do bezrobotnego, w okresie 12 miesi´cy od
dnia okreÊlonego w dyplomie, Êwiadectwie

lub innym dokumencie poÊwiadczajàcym
ukoƒczenie szko∏y wy˝szej, który nie ukoƒ-
czy∏ 27 roku ˝ycia, ust. 1 stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. Starosta mo˝e skierowaç na okres do 6 mie-
si´cy bezrobotnych, o których mowa
w art. 49 pkt 2—6, do odbycia przygotowa-
nia zawodowego w miejscu pracy, bez na-
wiàzywania stosunku pracy.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Nadzór nad odbywaniem sta˝u lub przygo-
towania zawodowego w miejscu pracy
przez bezrobotnego sprawuje starosta. Pra-
codawca po zakoƒczeniu realizacji progra-
mu, o którym mowa w ust. 4, wydaje opini´
zawierajàcà informacje o zadaniach realizo-
wanych przez bezrobotnego i umiej´tno-
Êciach praktycznych pozyskanych w trakcie
sta˝u oraz o zadaniach realizowanych przez
bezrobotnego, kwalifikacjach lub umiej´tno-
Êciach zawodowych pozyskanych w trakcie
przygotowania zawodowego. Starosta wy-
daje bezrobotnemu zaÊwiadczenie o odby-
ciu sta˝u lub przygotowania zawodowego.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Na wniosek bezrobotnego odbywajàcego
sta˝ lub przygotowanie zawodowe w miej-
scu pracy pracodawca jest obowiàzany do
udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za
ka˝de 30 dni kalendarzowych odbywania
sta˝u lub przygotowania zawodowego
w miejscu pracy. Za dni wolne przys∏uguje
stypendium.”;

29) w art. 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bezrobotnemu, o którym mowa w art. 49 pkt 1,
b´dàcemu jednoczeÊnie bezrobotnym, o któ-
rym mowa w art. 49 pkt 4, który w okresie
6 miesi´cy od dnia zarejestrowania w powia-
towym urz´dzie pracy podjà∏ dalszà nauk´
w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimna-
zjalnej dla doros∏ych albo w szkole wy˝szej
w systemie studiów wieczorowych lub zaocz-
nych, starosta, na wniosek bezrobotnego,
przyznaje stypendium w wysokoÊci 50 % kwo-
ty zasi∏ku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, wy-
p∏acane przez okres 12 miesi´cy od dnia rozpo-
cz´cia nauki.”;

30) w art. 57 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Bezrobotni, o których mowa w art. 49 pkt 1 i 2,
mogà zostaç skierowani przez starost´, na za-
sadach dotyczàcych robót publicznych, do wy-
konywania przez okres do 6 miesi´cy pracy
niezwiàzanej z wyuczonym zawodem, w wy-
miarze nieprzekraczajàcym po∏owy wymiaru
czasu pracy, w instytucjach u˝ytecznoÊci pu-
blicznej oraz organizacjach zajmujàcych si´
problematykà kultury, oÊwiaty, sportu i tury-
styki, opieki zdrowotnej lub pomocy spo∏ecz-
nej.”;
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31) w art. 59 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Starosta, kierujàc bezrobotnych do wykonywa-
nia pracy w ramach prac interwencyjnych,
o których mowa w ust. 1 i 2, mo˝e, na zasa-
dach okreÊlonych w art. 46 ust. 1 pkt 1, zrefun-
dowaç przedsi´biorcy koszty wyposa˝enia
i doposa˝enia stanowiska pracy dla skierowa-
nych do tych prac bezrobotnych.”;

32) po art. 59 dodaje si´ art. 59a i 59b w brzmieniu:

„Art. 59a. Prace interwencyjne, o których mowa
w art. 51, 56 i 59, nie mogà byç organi-
zowane w powiatowych i wojewódzkich
urz´dach pracy.

Art. 59b. 1. Wykazy pracodawców i osób, z który-
mi zawarto umowy w przypadkach,
o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1,
art. 47 ust. 1, art. 51 ust. 1—4, art. 53
ust. 1 i 3, art. 56, 57 ust. 1, 2 i 4 i art. 59
ust. 1—3, sà podawane do wiadomo-
Êci publicznej przez powiatowy urzàd
pracy poprzez wywieszenie ich na ta-
blicy og∏oszeƒ w siedzibie urz´du na
okres 30 dni.

2. Powiatowy urzàd pracy po zakoƒcze-
niu ka˝dego roku kalendarzowego,
w terminie do dnia 31 stycznia, przeka-
zuje w∏aÊciwej powiatowej radzie za-
trudnienia zbiorczy wykaz pracodaw-
ców i osób, o których mowa w ust. 1.

3. Wykazy, o których mowa w ust. 1, po-
winny zawieraç:

1) nazw´ pracodawcy albo imi´ i na-
zwisko osoby, z którà zawarto umo-
w´;

2) wskazanie rodzaju instrumentu ryn-
ku pracy;

3) liczb´ utworzonych stanowisk pra-
cy, sta˝u i przygotowania zawodo-
wego w miejscu pracy.”;

33) art. 60 otrzymuje brzmienie:

„Art. 60. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
wy sposób i tryb organizowania prac in-
terwencyjnych i robót publicznych, jed-
norazowej refundacji kosztów z tytu∏u
op∏aconych sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne poniesionych w zwiàzku z za-
trudnieniem skierowanego bezrobotne-
go, treÊç wniosku o organizowanie robót
publicznych, prac interwencyjnych oraz
tryb i warunki zawieranych umów
z uprawnionymi pracodawcami, majàc
na uwadze prawid∏owoÊç wydatkowania
Êrodków z Funduszu Pracy, a tak˝e ko-
niecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci udzie-
lania pomocy publicznej dla przedsi´-
biorców z warunkami dopuszczalnoÊci
pomocy na zatrudnienie.”; 

34) po art. 61 dodaje si´ art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. Bezrobotny mo˝e byç skierowany do od-
bywania sta˝u, przygotowania zawodo-
wego w miejscu pracy oraz do prac in-
terwencyjnych do przedsi´biorcy nieza-
trudniajàcego pracownika na zasadach
przewidzianych dla pracodawców.”;

35) po rozdziale 11 dodaje si´ rozdzia∏ 11a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 11a

Wspieranie pracy zarobkowej
w gospodarstwie domowym

Art. 61b. 1. Osoba prowadzàca gospodarstwo do-
mowe informuje powiatowy urzàd pra-
cy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po-
∏o˝enia tego gospodarstwa o mo˝liwo-
Êci podj´cia przez bezrobotnego pracy
zarobkowej w jej gospodarstwie do-
mowym oraz o swoich wymaganiach
warunkujàcych powierzenie takiej oso-
bie pracy zarobkowej w gospodarstwie
domowym. Przepis art. 36 ust. 5 zdanie
drugie stosuje si´ odpowiednio. 

2. Powiatowy urzàd pracy mo˝e skiero-
waç bezrobotnego do wykonywania
pracy zarobkowej w gospodarstwie
domowym, je˝eli w wyniku propozycji
powiatowego urz´du pracy lub z w∏a-
snej inicjatywy uprzednio wyrazi∏ go-
towoÊç podj´cia pracy zarobkowej
w gospodarstwie domowym, sk∏ada-
jàc oÊwiadczenie w tej sprawie.

3. Pracà zarobkowà w gospodarstwie do-
mowym jest wykonywanie, na rzecz
osób wspólnie zamieszkujàcych i go-
spodarujàcych w takim gospodarstwie,
czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem
gospodarstwa domowego lub opiekà
nad osobà zamieszkujàcà w gospodar-
stwie domowym; nie jest dopuszczalne
powierzanie w ramach pracy w gospo-
darstwie domowym czynnoÊci s∏u˝à-
cych potrzebom dzia∏alnoÊci gospodar-
czej prowadzonej przez osob´ zamiesz-
kujàcà w gospodarstwie domowym,
tak˝e wtedy gdy dzia∏alnoÊç ta jest wy-
konywana w lokalu po∏o˝onym w ta-
kim gospodarstwie. 

4. Osobà prowadzàcà gospodarstwo do-
mowe jest osoba:

1) wspólnie z innymi osobami za-
mieszkujàca i gospodarujàca w ta-
kim gospodarstwie,

2) jednoosobowo prowadzàca gospo-
darstwo domowe

— która podj´∏a czynnoÊci okreÊlone
w ust. 1 w celu powierzenia bezrobot-
nemu pracy zarobkowej w swoim go-
spodarstwie domowym lub jest stronà
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umowy, którà zawar∏a w tym celu
z bezrobotnym.

Art. 61c. 1. Podstawà wykonywania pracy zarobko-
wej w gospodarstwie domowym przez
bezrobotnego jest umowa o Êwiadcze-
nie us∏ug, do której zgodnie z przepisa-
mi ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z póên. zm.5)) stosuje si´ przepisy doty-
czàce zlecenia, zwana dalej „umowà ak-
tywizacyjnà”. Umow´ aktywizacyjnà
zawiera si´ w formie pisemnej. 

2. Nie jest dopuszczalne:

1) pozostawanie bezrobotnego stronà
wi´cej ni˝ jednej umowy aktywiza-
cyjnej;

2) zawarcie umowy aktywizacyjnej
mi´dzy osobami pozostajàcymi ze
sobà w stosunku pokrewieƒstwa do
drugiego stopnia lub powinowac-
twa do drugiego stopnia.

3. Zawarcie umowy aktywizacyjnej pod-
lega zg∏oszeniu do powiatowego urz´-
du pracy w∏aÊciwego dla miejsca za-
mieszkania lub pobytu bezrobotnego;
do zg∏oszenia do∏àcza si´ kopi´ zawar-
tej umowy.

4. Zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 3,
dokonuje osoba prowadzàca gospo-
darstwo domowe, która zawar∏a umo-
w´ aktywizacyjnà.

5. Powiatowy urzàd pracy prowadzi re-
jestr umów aktywizacyjnych zawartych
z bezrobotnymi.

6. Powiatowy urzàd pracy wydaje osobie
prowadzàcej gospodarstwo domowe,
która zawar∏a umow´ aktywizacyjnà,
zaÊwiadczenie potwierdzajàce zareje-
strowanie tej umowy w celu udoku-
mentowania uprawnieƒ do odliczenia
od podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, o którym mowa w:

1) art. 27e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
poz. 176, z póên. zm.6));

2) art. 14b ustawy z dnia 20 listopada
1998 r. o zrycza∏towanym podatku
dochodowym od niektórych przy-
chodów osiàganych przez osoby fi-
zyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930,
z póên. zm.7)).

Art. 61d. Powiatowy urzàd pracy udost´pnia wzór
umowy aktywizacyjnej osobom prowa-
dzàcym gospodarstwo domowe oraz
bezrobotnym, którzy wyrazili gotowoÊç
podj´cia pracy zarobkowej w gospodar-
stwie domowym.”;

36) w art. 66:

a) uchyla si´ ust. 4,

b) w ust. 5 uchyla si´ pkt 2;

37) w art. 69 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warun-
ki refundacji kosztów szkoleƒ oraz wynagro-
dzeƒ i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne,
o których mowa w ust. 1 i 2, majàc na uwadze
prawid∏owoÊç wydatkowania Êrodków, a tak˝e
koniecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci udzielania
pomocy publicznej z warunkami dopuszczalno-
Êci pomocy na szkolenia w przypadku refunda-
cji kosztów szkoleƒ, o których mowa w ust. 1
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5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71,
poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49,
poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959,
Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783
oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462 i Nr 157, poz. 1316.

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781 oraz
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298 i Nr 164, poz. 1365 i 1366.

7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r.
Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169,
poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.
Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135
i Nr 263, poz. 2619 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 i Nr 164,
poz. 1366.



i ust. 2 pkt 1, i zasadami udzielania pomocy 
de minimis w przypadku refundacji wynagro-
dzeƒ i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne,
o których mowa w ust. 2 pkt 2.”;

38) w art. 70 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W okresie korzystania ze Êwiadczenia szkole-
niowego zwolnionemu pracownikowi przys∏u-
guje pomoc w zakresie poradnictwa zawodo-
wego udzielana przez w∏aÊciwy dla zwolnione-
go pracownika powiatowy urzàd pracy. Pra-
cownik ten mo˝e byç skierowany na jednora-
zowe szkolenie organizowane i finansowane
przez powiatowy urzàd pracy, na zasadach
okreÊlonych w ustawie.”;

39) w art. 71:

a) w ust. 1 w pkt 2:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) by∏ zatrudniony i osiàga∏ wynagrodzenie
w kwocie co najmniej minimalnego wy-
nagrodzenia za prac´, od którego istnieje
obowiàzek op∏acania sk∏adki na Fundusz
Pracy, z zastrze˝eniem art. 105; w okresie
tym nie uwzgl´dnia si´ okresów urlopów
bezp∏atnych trwajàcych ∏àcznie d∏u˝ej ni˝
30 dni,”,

— lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) by∏ zatrudniony, pe∏ni∏ s∏u˝b´ lub wyko-
nywa∏ innà prac´ zarobkowà i osiàga∏ wy-
nagrodzenie lub dochód, od którego ist-
nieje obowiàzek op∏acania sk∏adki na Fun-
dusz Pracy.”,

b) w ust. 2:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zasadniczej s∏u˝by wojskowej, nadtermi-
nowej zasadniczej s∏u˝by wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego absolwentów szkó∏
wy˝szych, s∏u˝by wojskowej pe∏nionej
w charakterze kandydata na ˝o∏nierza za-
wodowego, çwiczeƒ wojskowych, okreso-
wej s∏u˝by wojskowej oraz zasadniczej
s∏u˝by w obronie cywilnej i s∏u˝by zast´p-
czej, a tak˝e s∏u˝by w charakterze funkcjo-
nariusza, o którym mowa w ustawie z dnia
18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytal-
nym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝-
by Wi´ziennej oraz ich rodzin (Dz. U.
z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z póên. zm.8));”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pobierania renty z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy lub s∏u˝by, o której mowa w pkt 1,

renty szkoleniowej oraz przypadajàce po
ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej
pracy zarobkowej albo zaprzestaniu pro-
wadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci okre-
sy pobierania zasi∏ku chorobowego, ma-
cierzyƒskiego lub Êwiadczenia rehabilita-
cyjnego, je˝eli podstaw´ wymiaru tych
zasi∏ków i Êwiadczenia stanowi∏a kwota
wynoszàca co najmniej minimalne wyna-
grodzenie za prac´, po odliczeniu kwoty
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne na-
le˝ne od pracownika;”; 

40) w art. 72:

a) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Do okresu uprawniajàcego do zasi∏ku, od
którego zale˝y wysokoÊç i okres pobierania
zasi∏ku, zalicza si´ równie˝:

a) okresy zatrudnienia lub innej pracy za-
robkowej przebyte przed dniem 1 stycz-
nia 1997 r., je˝eli podstaw´ wymiaru
sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne lub
zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pra-
cy stanowi∏a kwota wynoszàca co naj-
mniej po∏ow´ wówczas obowiàzujàcego
najni˝szego wynagrodzenia za prac´
pracowników, okreÊlonego na podsta-
wie odr´bnych przepisów; okres prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci pozarolniczej przed
dniem 1 stycznia 1997 r. podlega zalicze-
niu, pod warunkiem op∏acania sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne i Fundusz
Pracy z tego tytu∏u, o ile podstaw´ wy-
miaru tych sk∏adek stanowi∏a kwota wy-
noszàca co najmniej po∏ow´ wówczas
obowiàzujàcego najni˝szego wynagro-
dzenia za prac´,

b) okresy zatrudnienia lub innej pracy za-
robkowej przebyte przed dniem 1 maja
2004 r. za granicà u pracodawcy zagra-
nicznego w paƒstwie wymienionym
w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, za które by-
∏y op∏acane sk∏adki na Fundusz Pracy.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zasi∏ki podlegajà waloryzacji z dniem
1 czerwca o Êrednioroczny wskaênik cen to-
warów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em
w poprzednim roku. Nie dokonuje si´ walo-
ryzacji zasi∏ków, w przypadku gdy Êrednio-
roczny poziom cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych ogó∏em nie zmieni∏ si´ lub
uleg∏ zmniejszeniu.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Ârednioroczny wskaênik cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, o którym
mowa w ust. 6, ustala si´ na podstawie ko-
munikatów Prezesa G∏ównego Urz´du Sta-
tystycznego, og∏aszanych w Dzienniku Urz´-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
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8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191,
poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757
i Nr 130, poz. 1085.



rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych.”;

41) w art. 73:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. W przypadku zmiany przez bezrobotnego

pobierajàcego zasi∏ek miejsca zamieszka-
nia skutkujàcej zmianà w∏aÊciwoÊci powia-
towego urz´du pracy bezrobotny jest obo-
wiàzany powiadomiç o tym fakcie urzàd
pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz
stawiç si´ w powiatowym urz´dzie pracy
w∏aÊciwym dla nowego miejsca zamiesz-
kania w terminie 14 dni od dnia zmiany
miejsca zameldowania. 

2b. W przypadku gdy wskutek zmiany miejsca
zamieszkania bezrobotny z prawem do za-
si∏ku na okres 6 miesi´cy zostaje obj´ty
w∏aÊciwoÊcià powiatowego urz´du pracy,
w którym okres pobierania zasi∏ku wynosi
12 miesi´cy, bezrobotnemu nie przys∏ugu-
je prawo do wyd∏u˝enia okresu pobierania
zasi∏ku do 12 miesi´cy.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Okres pobierania zasi∏ku, o którym mowa

w ust. 1 i 3, ulega skróceniu o okres zatrud-
nienia w ramach prac interwencyjnych, ro-
bót publicznych oraz o okres odbywania sta-
˝u lub przygotowania zawodowego w miej-
scu pracy przypadajàcych na okres, w któ-
rym przys∏ugiwa∏by zasi∏ek, oraz o okresy
nieprzys∏ugiwania zasi∏ku, o których mowa
w art. 75 ust. 1—3.

5. Bezrobotny, który utraci∏ status bezrobotne-
go na okres krótszy ni˝ 365 dni z powodu
podj´cia zatrudnienia, innej pracy zarobko-
wej, pozarolniczej dzia∏alnoÊci lub uzyskiwa-
nia przychodu w wysokoÊci przekraczajàcej
po∏ow´ minimalnego wynagrodzenia za pra-
c´ miesi´cznie i zarejestrowa∏ si´ w powiato-
wym urz´dzie pracy jako bezrobotny w okre-
sie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, za-
przestania wykonywania innej pracy zarob-
kowej, prowadzenia pozarolniczej dzia∏alno-
Êci lub osiàgania przychodu przekraczajàce-
go po∏ow´ minimalnego wynagrodzenia za
prac´ miesi´cznie, posiada prawo do zasi∏ku
na czas skrócony o okres pobierania zasi∏ku
przed utratà statusu bezrobotnego oraz
o okresy, o których mowa w ust. 4.”;

42) po art. 73 dodaje si´ art. 73a w brzmieniu:

„Art. 73a. 1. Na wniosek gminy starosta mo˝e
skierowaç bezrobotnego bez prawa
do zasi∏ku korzystajàcego ze Êwiad-
czeƒ z pomocy spo∏ecznej do wyko-
nywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych
w miejscu zamieszkania lub pobytu
w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

2. Wykonywanie prac spo∏ecznie u˝y-
tecznych odbywa si´ na podstawie
porozumienia zawartego mi´dzy sta-

rostà a gminà, na rzecz której prace
spo∏ecznie u˝yteczne b´dà wykony-
wane.

3. Bezrobotnemu nieposiadajàcemu
prawa do zasi∏ku przys∏uguje Êwiad-
czenie w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ 6 z∏
za ka˝dà godzin´ wykonywania prac
spo∏ecznie u˝ytecznych. Âwiadczenie
podlega waloryzacji na zasadach
okreÊlonych w art. 72 ust. 6.

4. Âwiadczenie nie przys∏uguje za okres
niewykonywania pracy, w tym za
okres udokumentowanej niezdolno-
Êci do pracy.

5. Starosta refunduje gminie ze Êrod-
ków Funduszu Pracy do 60 % mini-
malnej kwoty Êwiadczenia przys∏ugu-
jàcego bezrobotnemu.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy sposób i tryb organizo-
wania prac spo∏ecznie u˝ytecznych,
w tym warunki ustalania Êwiadczenia,
o którym mowa w ust. 3, uwzgl´dnia-
jàc dobro spo∏ecznoÊci lokalnej, po-
trzeby aktywizacji osób bezrobotnych
oraz koniecznoÊç zapewnienia pomo-
cy finansowej bezrobotnym bez pra-
wa do zasi∏ku.”;

43) w art. 75:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 6,

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) po up∏ywie okresu, za który otrzyma∏ ekwi-
walent, odpraw´ lub odszkodowanie, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Bezrobotny jest obowiàzany do sk∏adania
lub przesy∏ania powiatowemu urz´dowi
pracy pisemnego oÊwiadczenia o przycho-
dach oraz innych dokumentów niezb´dnych
do ustalenia jego uprawnieƒ do Êwiadczeƒ
przewidzianych w ustawie:

1) w ka˝dym miesiàcu — w przypadku bez-
robotnych z prawem do zasi∏ku;

2) w terminie 7 dni od dnia uzyskania przy-
chodów — w przypadku bezrobotnych
bez prawa do zasi∏ku.

W razie niedokonania tych czynnoÊci zasi∏ek
lub inne Êwiadczenia z tytu∏u bezrobocia
przys∏ugujà od dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia
i innych wymaganych dokumentów.”;

44) w art. 76:

a) w ust. 2:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zasi∏ek, dodatek szkoleniowy, stypen-
dium lub inne Êwiadczenie pieni´˝ne fi-
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nansowane z Funduszu Pracy wyp∏acone
osobie za okres, za który naby∏a prawo
do emerytury, Êwiadczenia przedemery-
talnego, renty z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy, renty szkoleniowej, renty rodzin-
nej, renty socjalnej, zasi∏ku chorobowe-
go lub Êwiadczenia rehabilitacyjnego, je-
˝eli organ rentowy, który przyzna∏ Êwiad-
czenie, nie dokona∏ jego pomniejszenia
na zasadach okreÊlonych w art. 78;”,

— w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje pkt 7 w brzmieniu:

„7) Êwiadczenie przedemerytalne wyp∏acone
w kwocie zaliczkowej, je˝eli organ rentowy
odmówi∏ wydania decyzji ustalajàcej wy-
sokoÊç emerytury w celu ustalenia wyso-
koÊci Êwiadczenia przedemerytalnego.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Starosta mo˝e odroczyç termin p∏atnoÊci
lub roz∏o˝yç na raty nienale˝nie pobrane
Êwiadczenie, zwrot refundacji oraz jednora-
zowo przyznanych Êrodków w przypadkach,
o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo po
zasi´gni´ciu opinii powiatowej rady zatrud-
nienia umorzyç te nale˝noÊci w ca∏oÊci albo
w cz´Êci, je˝eli wystàpi∏a jedna z przes∏anek:

1) w post´powaniu egzekucyjnym lub na
podstawie innych okolicznoÊci lub doku-
mentów stwierdzono, ˝e osoba lub inny
podmiot, które pobra∏y nienale˝ne Êwiad-
czenie, refundacj´ lub otrzyma∏y jednora-
zowo Êrodki, o których mowa w art. 46
ust. 1, nie posiadajà majàtku, z którego
mo˝na dochodziç nale˝noÊci;

2) dochodzenie nale˝noÊci mog∏oby pozba-
wiç osob´, która pobra∏a nienale˝ne
Êwiadczenie lub otrzyma∏a jednorazowo
Êrodki, o których mowa w art. 46 ust. 1
pkt 2, albo osob´ pozostajàcà na jej utrzy-
maniu niezb´dnych Êrodków utrzymania;

3) osoba, która pobra∏a nienale˝ne Êwiad-
czenie lub otrzyma∏a jednorazowo Êrodki,
o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2,
zmar∏a, nie pozostawiajàc majàtku, z któ-
rego mo˝na dochodziç nale˝noÊci;

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e
w post´powaniu egzekucyjnym nie uzy-
ska si´ kwoty nienale˝nie pobranego
Êwiadczenia, refundacji lub jednorazowo
przyznanych Êrodków, o których mowa
w art. 46 ust. 1, przewy˝szajàcej wydatki
egzekucyjne.”,

c) po ust. 7 dodaje si´ ust. 8—10 w brzmieniu:

„8. Starosta lub wojewoda przekazuje kopi´ de-
cyzji o umorzeniu nienale˝nie pobranego
Êwiadczenia lub decyzji o umorzeniu u˝y-
tych niezgodnie z umowà refundacji lub jed-
norazowo przyznanych Êrodków, o których
mowa w ust. 7, ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw pracy.

9. Od nale˝noÊci, której termin zap∏aty odro-
czono lub którà roz∏o˝ono na raty, nie nali-
cza si´ odsetek za zw∏ok´, je˝eli odsetki takie
wynikajà z przepisów ustawy lub wydanych
na jej podstawie przepisów, za okres od wy-
dania decyzji do dnia up∏ywu terminu zap∏a-
ty okreÊlonego w decyzji. Je˝eli jednak
w terminie okreÊlonym w decyzji nie zosta-
nie dokonana zap∏ata odroczonej nale˝noÊci
lub nale˝noÊci roz∏o˝onej na raty, od kwot
pozosta∏ych do sp∏aty nalicza si´ odsetki za
zw∏ok´ od terminu p∏atnoÊci, o którym mo-
wa w ust. 1.

10. Umorzone przez starost´ kwoty podlegajà
zaliczeniu do kwot Êrodków wydatkowanych
w ramach limitu Funduszu Pracy ustalone-
go przez ministra w∏aÊciwego do spraw pra-
cy na realizacj´ programów na rzecz promo-
cji zatrudnienia, ∏agodzenia skutków bezro-
bocia i aktywizacji zawodowej, o którym
mowa w art. 109 ust. 2.”;

45) w art. 78 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. W przypadku przyznania bezrobotnemu lub in-
nej uprawnionej osobie prawa do emerytury,
Êwiadczenia przedemerytalnego, renty z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy lub s∏u˝by, o której mo-
wa w art. 71 ust. 2 pkt 1, renty szkoleniowej,
renty socjalnej, zasi∏ku chorobowego, Êwiad-
czenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej
w wysokoÊci przekraczajàcej po∏ow´ minimal-
nego wynagrodzenia za prac´ za okres, za któ-
ry pobiera∏a zasi∏ek, dodatek szkoleniowy, sty-
pendium albo inne Êwiadczenie pieni´˝ne z ty-
tu∏u pozostawania bez pracy, pobrane z tego
tytu∏u kwoty w wysokoÊci uwzgl´dniajàcej za-
liczk´ na podatek dochodowy od osób fizycz-
nych i sk∏adk´ na ubezpieczenie zdrowotne za-
licza si´ na poczet przyznanego przez organ
rentowy Êwiadczenia. Kwoty te traktuje si´ jak
Êwiadczenia wyp∏acane w kwocie zaliczkowej
w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

2. Kwota zaliczona na poczet przyznanego Êwiad-
czenia nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ ustalona za po-
szczególne miesiàce okresu, o którym mowa
w ust. 1, kwota emerytury, Êwiadczenia przed-
emerytalnego, renty z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy lub s∏u˝by, o której mowa w art. 71 ust. 2
pkt 1, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasi∏-
ku chorobowego, Êwiadczenia rehabilitacyjne-
go lub renty rodzinnej.”;

46) art. 80 otrzymuje brzmienie:

„Art. 80. Bezrobotny zachowuje prawo do zasi∏ku,
stypendium lub dodatku szkoleniowego
za okres udokumentowanej niezdolnoÊci
do pracy, za który na podstawie odr´b-
nych przepisów pracownicy zachowujà
prawo do wynagrodzenia lub przys∏ugu-
jà im zasi∏ki z ubezpieczenia spo∏ecznego
w razie choroby lub macierzyƒstwa.”; 
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47) w art. 85 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) kwoty nale˝ne agencji poÊrednictwa pracy
z tytu∏u faktycznie poniesionych kosztów zwià-
zanych ze skierowaniem do pracy za granicà,
poniesione na:

a) dojazd i powrót osoby skierowanej,

b) wydanie wizy,

c) badania lekarskie,

d) t∏umaczenia dokumentów;”;

48) w art. 86: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Udokumentowane okresy zatrudnienia oby-
wateli polskich i obywateli paƒstw, o któ-
rych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, za
granicà u pracodawców zagranicznych sà
zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospo-
litej Polskiej w zakresie uprawnieƒ pracow-
niczych.”,

b) uchyla si´ ust. 3—5;

49) w art. 87:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) cz∏onkowie rodziny obywatela polskiego b´-
dàcy obywatelami paƒstw, o których mowa
w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b;”,

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

„5a) ma∏˝onek obywatela polskiego nieb´dàcy
obywatelem paƒstwa, o którym mowa
w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, je˝eli posiada
zezwolenie na zamieszkanie na czas ozna-
czony na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej udzielone w zwiàzku z zawarciem
zwiàzku ma∏˝eƒskiego;

5b) zst´pny obywatela polskiego lub cudzo-
ziemca — ma∏˝onka obywatela polskiego,
o którym mowa w pkt 5a, nieb´dàcy oby-
watelem paƒstwa, o którym mowa w art. 1
ust. 3 pkt 2 lit. a i b, je˝eli posiada zezwole-
nie na zamieszkanie na czas oznaczony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) cz∏onkowie rodziny cudzoziemca, o którym
mowa w pkt 1—4:

a) b´dàcy ma∏˝onkiem tego cudzoziemca
posiadajàcym zezwolenie na zamieszka-
nie na czas oznaczony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej udzielone w zwiàz-
ku z zawarciem zwiàzku ma∏˝eƒskiego, 

b) posiadajàcy zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej udzielone na podstawie
art. 53 ust. 1 pkt 7 lub 14 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

(Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z póên. zm.9)) lub
b´dàcy zst´pnymi cudzoziemca posiada-
jàcego zgod´ na pobyt tolerowany na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli
uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, lub b´dàcy zst´pnymi cu-
dzoziemca korzystajàcego z ochrony cza-
sowej na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, je˝eli uzyskali zezwolenie na za-
mieszkanie na czas oznaczony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;”;

50) w art. 88 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Na wniosek naczelnika w∏aÊciwego urz´du
skarbowego, Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych lub konsula wojewoda przekazuje kopie
wydanych decyzji.”;

51) w art. 90:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) tryb i warunki odmowy wydania lub prze-
d∏u˝enia zezwoleƒ na prac´ cudzoziem-
ców,”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) tryb i warunki wydawania lub przed∏u˝ania
przyrzeczeƒ lub zezwoleƒ, a tak˝e odmowy
wydawania lub przed∏u˝ania zezwoleƒ na
prac´ cudzoziemców zatrudnionych przy re-
alizacji us∏ug eksportowych Êwiadczonych
przez pracodawców zagranicznych w Rze-
czypospolitej Polskiej,”;

52) w art. 91 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) doradcy EURES i asystenci EURES.”;

53) w art. 92:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykonywa∏a zadania w zakresie poÊrednic-
twa pracy przez okres co najmniej 12 miesi´-
cy w publicznych s∏u˝bach zatrudnienia;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoba niespe∏niajàca warunku, o którym
mowa w ust. 2 pkt 4, mo˝e wykonywaç czyn-
noÊci na stanowisku poÊrednika pracy —
sta˝ysty pod nadzorem poÊrednika pracy.”, 

c) w ust. 4 uchyla si´ pkt 2,

d) w ust. 5:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub in-
ny równorz´dny;”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ukoƒczy∏a studia podyplomowe w zakre-
sie poÊrednictwa pracy.”,
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e) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. PoÊrednik pracy, o którym mowa w ust. 1
pkt 2—4, jest obowiàzany doskonaliç kwali-
fikacje zawodowe.”;

54) art. 93 otrzymuje brzmienie:

„Art. 93. 1. Wojewoda, na wniosek zainteresowa-
nej osoby, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, nadaje licencj´ zawodowà
poÊrednika pracy okreÊlonego stopnia
osobie spe∏niajàcej warunki, o których
mowa w art. 92 ust. 2, 4 i 5.

2. OkreÊla si´ nast´pujàce stopnie licen-
cji zawodowej poÊrednika pracy:

1) licencja zawodowa poÊrednika pracy;

2) licencja zawodowa poÊrednika pra-
cy I stopnia;

3) licencja zawodowa poÊrednika pra-
cy II stopnia.”; 

55) w art. 94:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Zadania w zakresie poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej realizujà:”,

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykonywa∏a zadania w zakresie poradnic-
twa zawodowego przez okres co najmniej
12 miesi´cy w publicznych s∏u˝bach zatrud-
nienia;”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoba niespe∏niajàca warunku, o którym
mowa w ust. 2 pkt 4, mo˝e wykonywaç
czynnoÊci na stanowisku doradcy zawodo-
wego — sta˝ysty pod nadzorem doradcy za-
wodowego.”,

d) w ust. 4 uchyla pkt 2,

e) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Doradca zawodowy, o którym mowa w ust. 1
pkt 2—4, jest obowiàzany doskonaliç kwalifi-
kacje zawodowe.”;

56) art. 95 otrzymuje brzmienie:

„Art. 95. 1. Wojewoda, na wniosek zainteresowa-
nej osoby, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, nadaje licencj´ zawodowà
doradcy zawodowego okreÊlonego
stopnia osobie spe∏niajàcej warunki,
o których mowa w art. 94 ust. 2, 4 i 5.

2. OkreÊla si´ nast´pujàce stopnie licen-
cji zawodowej doradcy zawodowego:

1) licencja zawodowa doradcy zawo-
dowego;

2) licencja zawodowa doradcy zawo-
dowego I stopnia;

3) licencja zawodowa doradcy zawo-
dowego II stopnia.”;

57) w art. 96:

a) w ust. 2:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub in-
ny równorz´dny;”,

— uchyla si´ pkt 5,

b) w ust. 3:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Samodzielnym specjalistà do spraw rozwo-
ju zawodowego mo˝e zostaç osoba spe∏nia-
jàca ∏àcznie warunki, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 i 2, która:”,

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub in-
ny równorz´dny;”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ukoƒczy∏a studia podyplomowe z zakre-
su rozwoju zasobów ludzkich potwier-
dzone odpowiednimi dokumentami.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Specjalista do spraw rozwoju zawodowego,
o którym mowa w ust. 2 i 3, jest obowiàza-
ny doskonaliç kwalifikacje zawodowe.”; 

58) w art. 97:

a) w ust. 2:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub in-
ny równorz´dny;”,

— uchyla si´ pkt 5,

b) w ust. 3:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub in-
ny równorz´dny;”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ukoƒczy∏a studia podyplomowe z zakre-
su programów i projektów rynku pracy
potwierdzone odpowiednimi dokumen-
tami.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Specjalista, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest
obowiàzany doskonaliç kwalifikacje zawo-
dowe.”;

59) w art. 98:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykonywa∏a zadania w zakresie aktywnego
poszukiwania pracy przez okres co najmniej
12 miesi´cy w publicznych s∏u˝bach zatrud-
nienia oraz w Ochotniczych Hufcach Pracy;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Lider klubu pracy jest obowiàzany doskona-
liç kwalifikacje zawodowe.”; 
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60) art. 99 otrzymuje brzmienie:

„Art. 99. 1. Zadania w zakresie Êwiadczenia us∏ug
EURES realizujà doradca EURES i asy-
stent EURES zatrudnieni w powiato-
wym i wojewódzkim urz´dzie pracy.

2. Doradcà EURES mo˝e zostaç osoba,
która:

1) spe∏nia wymagania okreÊlone w od-
r´bnych procedurach obowiàzujà-
cych paƒstwa cz∏onkowskie Unii Eu-
ropejskiej;

2) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynno-
Êci prawnych;

3) nie by∏a karana za przest´pstwo po-
pe∏nione z winy umyÊlnej;

4) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;

5) posiada znajomoÊç j´zyka angiel-
skiego, francuskiego lub niemiec-
kiego wystarczajàcà do wykonywa-
nia zadaƒ;

6) by∏a zatrudniona przez okres co naj-
mniej 12 miesi´cy w publicznych
s∏u˝bach zatrudnienia i wykonywa∏a
zadania w zakresie us∏ug rynku pra-
cy;

7) posiada obywatelstwo polskie lub
wyka˝e si´ znajomoÊcià j´zyka pol-
skiego wystarczajàcà do wykony-
wania zadaƒ.

3. Asystentem EURES mo˝e zostaç oso-
ba, która: 

1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynno-
Êci prawnych;

2) nie by∏a karana za przest´pstwo po-
pe∏nione z winy umyÊlnej;

3) ma co najmniej Êrednie wykszta∏ce-
nie;

4) by∏a zatrudniona przez okres co naj-
mniej 12 miesi´cy w publicznych
s∏u˝bach zatrudnienia i wykonywa∏a
zadania w zakresie us∏ug rynku pracy;

5) posiada obywatelstwo polskie lub
wyka˝e si´ znajomoÊcià j´zyka pol-
skiego wystarczajàcà do wykony-
wania zadaƒ.

4. Doradca EURES i asystent EURES sà
obowiàzani doskonaliç kwalifikacje za-
wodowe.”;

61) w art. 100: 

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„1. Pracownikom wojewódzkich i powiatowych
urz´dów pracy, o których mowa w art. 91
pkt 1 i 2, przys∏uguje dodatek do wynagro-
dzenia uzale˝niony od stopnia posiadanej li-
cencji i doskonalenia kwalifikacji zawodo-
wych oraz jakoÊci wykonywanej pracy.

2. Pracownikom wojewódzkich i powiatowych
urz´dów pracy, o których mowa w art. 91
pkt 3—6, przys∏uguje dodatek do wynagro-
dzenia uzale˝niony od posiadanego przygo-
towania zawodowego, doskonalenia kwalifi-
kacji zawodowych oraz jakoÊci wykonywa-
nej pracy.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç, tryb
oraz warunki przyznawania i wyp∏acania do-
datku do wynagrodzenia pracownikom,
o których mowa w art. 91 pkt 1—6, majàc na
uwadze osiàgni´cie zwi´kszonej efektywno-
Êci oraz rozwoju zawodowego pracowników
publicznych s∏u˝b zatrudnienia.”;

62) uchyla si´ art. 102;

63) dodaje si´ art. 102a w brzmieniu:

„Art. 102a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
mo˝e przyznaç dyrektorowi woje-
wódzkiego oraz powiatowego urz´du
pracy nagrod´ specjalnà za szczegól-
ne osiàgni´cia i skutecznoÊç w zakre-
sie ∏agodzenia skutków bezrobocia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
sokoÊç i warunki przyznania nagrody
specjalnej, podmioty uprawnione do
zg∏aszania wniosków o przyznanie
nagrody oraz tryb post´powania
w sprawie przyznania tej nagrody,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci efek-
tywnoÊç i skutecznoÊç w zakresie ak-
tywizacji osób bezrobotnych.

3. Nagroda, o której mowa w ust. 1,
oraz op∏acone od niej sk∏adki sà re-
fundowane ze Êrodków Funduszu
Pracy.”;

64) w art. 104 w ust. 1:

a) w pkt 1 w lit. f Êrednik zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje lit. g i h w brzmieniu:

„g) za ˝o∏nierzy zawodowych oraz funkcjonariu-
szy niespe∏niajàcych warunków do nabycia
prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej
okreÊlonych w przepisach o zaopatrzeniu
emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz
w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony
Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej, za któ-
rych, po zwolnieniu ze s∏u˝by lub rozwiàza-
niu stosunku pracy, odprowadzono sk∏adk´
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od
uposa˝enia lub wynagrodzenia wyp∏acone-
go w okresie s∏u˝by lub stosunku pracy na
podstawie przepisów odr´bnych,
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h) za funkcjonariuszy, którzy w chwili zwolnie-
nia ze s∏u˝by spe∏niajà jedynie warunki do
nabycia prawa do policyjnej renty inwalidz-
kiej, w przypadku przekazania sk∏adek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe;”,

b) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) osoba prowadzàca gospodarstwo domo-
we — za osob´ wykonujàcà prac´ zarobko-
wà w tym gospodarstwie na podstawie
umowy aktywizacyjnej, o której mowa
w art. 61c ust. 1.”;

65) w art. 106 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychodami Funduszu Pracy sà równie˝ op∏a-
ty, wp∏aty, kary pieni´˝ne i grzywny, o których
mowa w art. 115 i 119—124, które sà przezna-
czane na finansowanie zadaƒ ministra w∏aÊci-
wego do spraw pracy na rzecz przeciwdzia∏ania
bezrobociu, a tak˝e kary pieni´˝ne nak∏adane na
podstawie przepisów o pomocy spo∏ecznej.”;

66) po art. 106 dodaje si´ art. 106a w brzmieniu: 

„Art. 106a. Ârodki Funduszu Pracy mogà byç prze-
znaczane na prefinansowanie, w rozu-
mieniu art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, z póên. zm.10)), dzia∏aƒ z za-
kresu udzia∏u publicznych s∏u˝b za-
trudnienia w sieci EURES.”;

67) w art. 108 w ust. 1:

a) uchyla si´ pkt 3,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) refundacji kosztów wynagrodzeƒ i sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne, sk∏adek na
Fundusz Pracy oraz odpisów na Zak∏adowy
Fundusz Âwiadczeƒ Socjalnych pracowni-
ków wojewódzkich urz´dów pracy wykonu-
jàcych zadania wynikajàce z realizacji pro-
gramów wspó∏finansowanych ze Êrodków
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego,
w zakresie okreÊlonym w umowie, o której
mowa w art. 109 ust. 7;”,

c) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) kosztów wynagrodzenia i sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne pracowników powia-
towych urz´dów pracy, o których mowa
w art. 9 ust. 2a;”,

d) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) kosztów korespondencji, komunikowania
si´, przekazywania Êrodków pieni´˝nych
oraz innych dokumentów niezb´dnych do

realizacji refundacji kosztów wynagrodzeƒ
oraz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
pracowników m∏odocianych;”,

e) uchyla si´ pkt 7,

f) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) refundacji kosztów wyposa˝enia lub dopo-
sa˝enia stanowiska pracy dla skierowane-
go bezrobotnego, jednorazowych Êrodków
na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
kosztów pomocy prawnej, konsultacji i do-
radztwa, o których mowa w art. 46;”, 

g) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) refundacji kosztów wyposa˝enia lub dopo-
sa˝enia stanowiska pracy, o których mowa
w art. 59 ust. 3;”,

h) po pkt 24 dodaje si´ pkt 24a w brzmieniu:

„24a) Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 73a
ust. 3;”,

i) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) refundacji dodatków do wynagrodzeƒ,
o których mowa w art. 100;”,

j) po pkt 27 dodaje si´ pkt 27a w brzmieniu:

„27a) refundacji nagród i sk∏adek, o których
mowa w art. 102a ust. 3;”,

k) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) opracowywania i rozpowszechniania infor-
macji zawodowych oraz wyposa˝enia dla
prowadzenia poradnictwa zawodowego
przez publiczne s∏u˝by zatrudnienia
i Ochotnicze Hufce Pracy;”,

l) pkt 36 otrzymuje brzmienie:

„36) kosztów opracowywania i rozpowszech-
niania przez publiczne s∏u˝by zatrudnienia
i Ochotnicze Hufce Pracy materia∏ów infor-
macyjnych i szkoleniowych dotyczàcych
nabywania umiej´tnoÊci poszukiwania
i uzyskiwania zatrudnienia;”,

m) po pkt 36 dodaje si´ pkt 36a w brzmieniu:

„36a) kosztów przeprowadzenia audytu ze-
wn´trznego projektów realizowanych
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
∏ecznego wspó∏finansowanych ze Êrod-
ków Funduszu Pracy;”,

n) pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37) kosztów wyposa˝enia klubów pracy oraz
prowadzenia w nich zaj´ç przez osoby nie-
b´dàce pracownikami urz´dów pracy,
o których mowa w art. 39 ust. 4, oraz kosz-
tów wyposa˝enia akademickich biur karier,
o których mowa w art. 39 ust. 6;”,

o) uchyla si´ pkt 39,

p) pkt 44 otrzymuje brzmienie:

„44) odsetek za nieterminowe regulowanie zo-
bowiàzaƒ pokrywanych z Funduszu Pracy
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oraz kosztów obs∏ugi rachunku bankowe-
go Funduszu Pracy;”,

q) uchyla si´ pkt 47,

r) dodaje si´ pkt 48 w brzmieniu:

„48) kosztów, o których mowa w art. 42a.”;

68) w art. 109 po ust. 11 dodaje si´ ust. 12 w brzmieniu:

„12. Ârodki trwa∏e lub wyposa˝enie zakupione
z Funduszu Pracy przez:

1) organy zatrudnienia albo Ochotnicze Hufce
Pracy na potrzeby zwiàzane z realizacjà za-
daƒ okreÊlonych w ustawie stajà si´ w∏a-
snoÊcià Skarbu Paƒstwa lub w∏aÊciwego
samorzàdu terytorialnego do wy∏àcznej
dyspozycji odpowiednio: urz´du obs∏ugu-
jàcego ministra w∏aÊciwego do spraw pra-
cy, wojewódzkiego urz´du pracy, powiato-
wego urz´du pracy, a tak˝e wydzielonej ko-
mórki organizacyjnej urz´du obs∏ugujàce-
go w∏aÊciwego wojewod´ realizujàcej za-
dania okreÊlone w ustawie;

2) podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospo-
darczà oraz przez bezrobotnych, o których
mowa w art. 46, stajà si´ ich w∏asnoÊcià.”;

69) po art. 109 dodaje si´ art. 109a w brzmieniu:

„Art. 109a. 1. Koszty szkoleƒ, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 9 i pkt 38, nie
mogà przekroczyç dziesi´ciokrotno-
Êci minimalnego wynagrodzenia za
prac´ na jednà osob´ w okresie ko-
lejnych trzech lat.

2. Koszty szkoleƒ, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 6, nie mogà
przekroczyç pi´ciokrotnoÊci mini-
malnego wynagrodzenia za prac´ na
jednà osob´ w okresie kolejnych
trzech lat.”;

70) po art. 114 dodaje si´ art. 114a w brzmieniu:

„Art. 114a. Wojewoda przekazuje ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw pracy w terminie
do dnia 31 stycznia informacj´ o reali-
zacji w roku poprzednim nadzoru,
o którym mowa w art. 10 ust. 1, wraz
z jego wynikami i ich ocenà.”; 

71) w art. 116:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) obowiàzku prowadzenia agencji zatrudnie-
nia zgodnie z warunkami okreÊlonymi
w ustawie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kontrolà mogà byç obj´ci pracodawcy,
przedsi´biorcy niezatrudniajàcy pracownika
i inne instytucje oraz osoby fizyczne.”,

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

„3a. Wojewoda w celu przeprowadzenia kon-
troli wykonuje czynnoÊci wst´pne polega-

jàce na ustaleniu nazwy kontrolowanej jed-
nostki, okresu kontroli oraz faktu przepro-
wadzania kontroli w kontrolowanej jedno-
stce przez inny organ kontrolny. Wykonujà-
cy czynnoÊci wst´pne sà obowiàzani do
okazania kontrolowanej jednostce legity-
macji s∏u˝bowej.

3b. Wojewoda po zakoƒczeniu czynnoÊci
wst´pnych przeprowadza kontrol´, o której
mowa w ust. 1.”;

72) w art. 118 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojewoda niezw∏ocznie powiadamia w∏aÊci-
wego marsza∏ka województwa o przypadkach
naruszenia warunków prowadzenia agencji za-
trudnienia okreÊlonych w ustawie.”;

73) po art. 118 dodaje si´ art. 118a w brzmieniu:

„Art. 118a. 1. Dysponent Funduszu Pracy mo˝e
przeprowadzaç w publicznych s∏u˝-
bach zatrudnienia oraz w innych or-
ganach, organizacjach i jednostkach
organizacyjnych, które otrzyma∏y
Êrodki Funduszu Pracy, kontrole
w zakresie:

1) wydatkowania Êrodków Funduszu
Pracy zgodnie z przeznaczeniem;

2) przestrzegania zasad i trybu wy-
datkowania Êrodków Funduszu
Pracy;

3) w∏aÊciwego dokumentowania oraz
rozliczania otrzymanych i wydatko-
wanych Êrodków Funduszu Pracy; 

4) nieprzekroczenia ustalonych
przez ministra w∏aÊciwego do
spraw pracy kwot Êrodków (limi-
tów) Funduszu Pracy, o których
mowa w art. 109 ust. 2—4, na fi-
nansowanie zadaƒ realizowanych
w roku bud˝etowym.

2. Kontrolowani sà obowiàzani udo-
st´pniç wszelkie dokumenty i udzie-
laç wyjaÊnieƒ w sprawach obj´tych
zakresem kontroli.”;

74) w art. 121:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kto, prowadzàc agencj´ zatrudnienia, pobie-
ra od osoby, dla której poszukuje zatrudnie-
nia, innej pracy zarobkowej lub której udzie-
la pomocy w wyborze odpowiedniego za-
wodu i miejsca zatrudnienia, dodatkowe
op∏aty inne ni˝ wymienione w art. 85 ust. 2
pkt 7, podlega karze grzywny nie ni˝szej ni˝
3 000 z∏.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Kto nie dokona∏ zwrotu certyfikatu wst´pne-
go lub certyfikatu w terminie okreÊlonym
w art. 19 ust. 15, podlega karze grzywny nie
ni˝szej ni˝ 2 000 z∏.
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5. Kto nie wykona∏ obowiàzków, o których mo-
wa w art. 18 ust. 6, podlega karze grzywny
nie ni˝szej ni˝ 3 000 z∏.”;

75) w art. 149 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „i 10”;

76) po art. 150 dodaje si´ art. 150a—150d w brzmieniu:

„Art. 150a. 1. Prawo do zasi∏ku przedemerytalne-
go albo Êwiadczenia przedemerytal-
nego na zasadach okreÊlonych
w przepisach ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciw-
dzia∏aniu bezrobociu, w brzmieniu
obowiàzujàcym w dniu 31 grudnia
2001 r., przys∏uguje osobie, która do
dnia 12 stycznia 2002 r. spe∏ni∏a wa-
runki do jego nabycia, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Prawo do zasi∏ku przedemerytalne-
go albo Êwiadczenia przedemerytal-
nego, o którym mowa w ust. 1, przy-
s∏uguje równie˝ osobie, która do
dnia 12 stycznia 2002 r. nie spe∏ni∏a
warunku posiadania okresu upraw-
niajàcego do zasi∏ku przedemerytal-
nego lub Êwiadczenia przedemery-
talnego, je˝eli w dniu 31 grudnia
2001 r. pobiera∏a zasi∏ek dla bezro-
botnych i w wyniku zaliczenia okre-
su pobierania tego zasi∏ku do okresu
uprawniajàcego do zasi∏ku przed-
emerytalnego lub Êwiadczenia
przedemerytalnego uzyska∏aby pra-
wo do zasi∏ku przedemerytalnego
lub Êwiadczenia przedemerytalnego.

3. Prawo do zasi∏ku przedemerytalne-
go albo Êwiadczenia przedemerytal-
nego przys∏uguje za okres od dnia
spe∏nienia warunków do jego naby-
cia okreÊlonych w ustawie, o której
mowa w ust. 1, w brzmieniu obowià-
zujàcym w dniu 31 grudnia 2001 r.,
nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia
1 stycznia 2002 r., z zastrze˝eniem
ust. 4.

4. Osobie, o której mowa w ust. 2, pra-
wo do zasi∏ku przedemerytalnego
lub Êwiadczenia przedemerytalnego,
o którym mowa w ust. 1, przys∏ugu-
je od dnia z∏o˝enia wniosku o jego
przyznanie, o ile w dniu jego z∏o˝e-
nia spe∏nia warunki do nabycia tego
prawa okreÊlone w ustawie, o której
mowa w ust. 1, w brzmieniu obowià-
zujàcym w dniu 31 grudnia 2001 r.

5. Osoba, o której mowa w ust. 1 i 2,
mo˝e z∏o˝yç wniosek o przyznanie
prawa do zasi∏ku przedemerytalne-
go albo Êwiadczenia przedemerytal-
nego do dnia 28 lutego 2006 r., do
w∏aÊciwego dla jej miejsca zamiesz-
kania powiatowego urz´du pracy. 

6. Starosta rozpatruje wnioski, o któ-
rych mowa w ust. 5, wydaje decyzje
oraz wyp∏aca z Funduszu Pracy zasi-
∏ek przedemerytalny albo Êwiadcze-
nie przedemerytalne za okres do
dnia 31 lipca 2004 r.

7. Starosta po rozpatrzeniu wniosku
i wyp∏aceniu zasi∏ku przedemerytal-
nego albo Êwiadczenia przedemery-
talnego, za okres do dnia 31 lipca
2004 r. przekazuje dokumentacj´ oso-
by uprawnionej do pobierania zasi∏ku
przedemerytalnego albo Êwiadczenia
przedemerytalnego, do organu ren-
towego w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Zasi∏ek przedemerytalny albo Êwiad-
czenie przedemerytalne, o których
mowa w ust. 7, stajà si´, z dniem
1 sierpnia 2004 r., odpowiednio zasi∏-
kiem przedemerytalnym i Êwiadcze-
niem przedemerytalnym w rozumie-
niu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o Êwiadczeniach przedemerytalnych.

9. Zasi∏ek przedemerytalny albo Êwiad-
czenie przedemerytalne przys∏ugujà-
ce:

1) do dnia 31 lipca 2004 r. sà wyp∏a-
cane na zasadach i w trybie obo-
wiàzujàcym w tym okresie przez
w∏aÊciwy powiatowy urzàd pracy; 

2) od dnia 1 sierpnia 2004 r. sà wy-
p∏acane na zasadach i w trybie
obowiàzujàcym w tym okresie
przez w∏aÊciwy organ rentowy. 

Art. 150b. 1. Pracownikowi by∏ego przedsi´bior-
stwa gospodarki rolnej przys∏uguje
Êwiadczenie przedemerytalne, je˝eli
w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r.
do dnia 31 lipca 2004 r. spe∏nia∏ wa-
runki okreÊlone w art. 37k ust. 9 usta-
wy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrud-
nieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu,
w brzmieniu obowiàzujàcym w dniu
1 stycznia 2002 r., z wy∏àczeniem wy-
razów „w dniu 7 listopada 2001 r.”.

2. Prawo do Êwiadczenia przedemerytal-
nego przys∏uguje za okres od dnia
spe∏nienia warunków do jego nabycia
okreÊlonych w ustawie, o której mo-
wa w ust. 1, w brzmieniu obowiàzujà-
cym w dniu 1 stycznia 2002 r., nie
wczeÊniej jednak ni˝ od dnia 1 stycz-
nia 2002 r.

3. Przepis art. 150a ust. 5—9 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 150c. Âwiadczenia przedemerytalne oraz za-
si∏ki przedemerytalne przyznane na
podstawie art. 150a i 150b wyp∏acane sà
bez odsetek ustawowych.
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Art. 150d. 1. Prawo do Êwiadczeƒ przedemerytal-
nych przyznanych przez powiatowy
urzàd pracy na podstawie przepisów
o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bez-
robociu i ich wysokoÊç ulega ponow-
nemu ustaleniu na zasadach i w try-
bie okreÊlonym w tych przepisach na
wniosek osoby uprawnionej (zainte-
resowanej) lub z urz´du, je˝eli po
dniu przej´cia przez Zak∏ad Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych wyp∏aty tych
Êwiadczeƒ zostanà ujawnione oko-
licznoÊci:

1) okreÊlone w art. 145 § 1 oraz art. 156
§1 Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego powodujàce wznowie-
nie post´powania lub stwierdzenie
niewa˝noÊci decyzji;

2) majàce wp∏yw na prawo do Êwiad-
czenia przedemerytalnego lub jego
wysokoÊç, zaistnia∏e po dniu usta-
lenia prawa do tego Êwiadczenia. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio w przypadku ponownego oblicze-
nia przez organ rentowy wysokoÊci
emerytury dla celów ustalenia wyso-
koÊci Êwiadczenia przedemerytalne-
go wskutek:

1) doliczenia dotychczas nieuwzgl´d-
nionego okresu uprawniajàcego
do emerytury, przebytego przed
nabyciem prawa do Êwiadczenia
przedemerytalnego,

2) ponownego ustalenia podstawy
wymiaru w myÊl art. 111 ustawy
o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub
doliczenia dotychczas nieuwzgl´d-
nionego dochodu — przychodu
stanowiàcego podstaw´ wymiaru
sk∏adek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe lub na ubezpiecze-
nie spo∏eczne na podstawie przepi-
sów prawa polskiego za okres, któ-
ry wskazano do ustalenia podsta-
wy wymiaru emerytury

— z tym, ˝e wysokoÊç emerytury ob-
licza si´ przy zastosowaniu kwoty ba-
zowej ostatnio przyj´tej do obliczenia
wysokoÊci tej emerytury. 

3. W przypadku ujawnienia okoliczno-
Êci, o których mowa w ust. 1, docho-
dzenia zwrotu nienale˝nie pobranych
Êwiadczeƒ przedemerytalnych za
okres przypadajàcy przed dniem
przej´cia przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych wyp∏aty tych Êwiadczeƒ
dokonujà powiatowe urz´dy pracy
wed∏ug zasad okreÊlonych w przepi-
sach o zatrudnieniu i przeciwdzia∏a-
niu bezrobociu. 

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje si´ odpo-
wiednio do zasi∏ków przedemerytal-
nych.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.11)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1 po pkt 120 dodaje si´ pkt 121
w brzmieniu:

„121) jednorazowe Êrodki przyznane bezrobotne-
mu na podj´cie dzia∏alnoÊci, o których mo-
wa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001, z póên. zm.12)).”;

2) po art. 27d dodaje si´ art. 27e w brzmieniu:

„Art. 27e. 1. Osobie prowadzàcej gospodarstwo
domowe, która zgodnie z przepisami
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy zawar∏a umow´ aktywi-
zacyjnà z osobà bezrobotnà w celu
wykonywania pracy zarobkowej
w gospodarstwie domowym i ponio-
s∏a z tego tytu∏u wydatki z w∏asnych
Êrodków na op∏acenie sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne, przys∏uguje
odliczenie od podatku obliczonego
zgodnie z art. 27, na zasadach okre-
Êlonych w ust. 2—5, po ka˝dym okre-
sie 12 miesi´cy nieprzerwanego trwa-
nia tej umowy.

2. Odliczenie przys∏uguje pod warun-
kiem, ˝e zawarta umowa aktywizacyj-
na zosta∏a zarejestrowana w powiato-
wym urz´dzie pracy, a fakt jej zawarcia
zosta∏ potwierdzony zaÊwiadczeniem. 

Dziennik Ustaw Nr 164 — 10054 — Poz. 1366

———————
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163,
Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123,
poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263,
poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781 oraz z 2005 r. Nr 25,
poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732,
Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202,
Nr 155, poz. 1298 i Nr 164, poz. 1365.

12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366.



3. Odliczeniu podlegajà wydatki ponie-
sione przez osob´ prowadzàcà go-
spodarstwo domowe z tytu∏u op∏ace-
nia z w∏asnych Êrodków sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne osoby za-
trudnionej w ramach umowy aktywi-
zacyjnej, okreÊlonych w ustawie
z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

4. Odliczenia dokonuje si´ w zeznaniu,
o którym mowa w art. 45 ust. 1, sk∏a-
danym za rok podatkowy, w którym
up∏ynà∏ okres trwania umowy aktywi-
zacyjnej okreÊlony w ust. 1.

5. Odliczenie stosuje si´, je˝eli wydatki
okreÊlone w ust. 3:

1) zosta∏y udokumentowane dowoda-
mi stwierdzajàcymi ich poniesienie,

2) nie zosta∏y odliczone od podatku
na podstawie ustawy o zrycza∏to-
wanym podatku dochodowym.”;

3) po art. 35 dodaje si´ art. 35a w brzmieniu: 

„Art. 35a. 1. Osoba prowadzàca gospodarstwo
domowe, o której mowa w art. 27e
ust. 1, jest obowiàzana, jako p∏atnik,
do poboru miesi´cznej zaliczki na po-
datek dochodowy w wysokoÊci 19 %
nale˝noÊci wynikajàcej z umowy ak-
tywizacyjnej.

2. Przy obliczaniu zaliczki, o której mo-
wa w ust. 1, uwzgl´dnia si´:

1) koszty uzyskania przychodu, o któ-
rych mowa w art. 22 ust. 9 pkt 4,

2) sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne,
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2
lit. b), potràcone w danym miesiàcu,
zgodnie z przepisami o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

3. Zaliczk´ obliczonà w sposób okreÊlo-
ny w ust. 1 i 2 zmniejsza si´ o kwot´:

1) o której mowa w art. 32 ust. 3,

2) sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne,
pobranej w danym miesiàcu zgod-
nie z przepisami o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych, z zastrze˝e-
niem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

4. Kwoty pobranych zaliczek na podatek
p∏atnik przekazuje w terminie do dnia
20 miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu, w którym pobrano zaliczki, na ra-
chunek urz´du skarbowego, którym
kieruje naczelnik urz´du skarbowego
w∏aÊciwy wed∏ug miejsca zamieszka-
nia p∏atnika, przesy∏ajàc równoczeÊnie
deklaracj´ wed∏ug ustalonego wzoru. 

5. W terminie do koƒca lutego roku na-
st´pujàcego po roku podatkowym
p∏atnik jest obowiàzany przes∏aç po-

datnikowi oraz do urz´du skarbowe-
go, którym kieruje naczelnik urz´du
skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug miejsca
zamieszkania podatnika — imiennà in-
formacj´ o wysokoÊci przychodu, spo-
rzàdzonà wed∏ug ustalonego wzoru.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzory deklaracji i informa-
cji, o których mowa w ust. 4 i 5, wraz
z objaÊnieniami co do sposobu ich wy-
pe∏niania, terminu i miejsca sk∏adania,
majàc na wzgl´dzie umo˝liwienie
identyfikacji podatnika, p∏atnika i urz´-
du skarbowego, do którego jest kiero-
wany formularz, oraz poprawnego ob-
liczenia przez p∏atnika lub podatnika
podatku oraz zaliczek na podatek.”;

4) w art. 45 w ust. 3a dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) odliczonych wydatków, o których mowa
w art. 27e.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z póên. zm.13)) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Osoba niepe∏nosprawna zarejestrowana
w powiatowym urz´dzie pracy jako bezro-
botna albo poszukujàca pracy niepozosta-
jàca w zatrudnieniu ma prawo korzystaç
na zasadach okreÊlonych dla osób bezro-
botnych niepe∏nosprawnych w przepisach
o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy z us∏ug rynku pracy oraz nast´pu-
jàcych instrumentów rynku pracy:

1) szkoleƒ,

2) sta˝u,

3) prac interwencyjnych,

4) przygotowania zawodowego w miej-
scu pracy. 

2. Wydatki na instrumenty oraz us∏ugi ryn-
ku pracy, o których mowa w ust. 1, sà fi-
nansowane w zakresie osób niepe∏no-
sprawnych zarejestrowanych jako:

1) bezrobotne — ze Êrodków Funduszu
Pracy,
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2) poszukujàce pracy niepozostajàce
w zatrudnieniu — ze Êrodków Fun-
duszu.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.14)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2 po lit. z dodaje si´ lit. za w brzmieniu:

„za) inne ni˝ powiatowe urz´dy pracy podmioty
kierujàce — w stosunku do osób pobierajà-
cych stypendium w okresie sta˝u lub przygo-
towania zawodowego — którymi sà: 
— jednostki samorzàdu terytorialnego i ich

jednostki organizacyjne — z wyjàtkiem wo-
jewódzkich i powiatowych urz´dów pracy,

— Ochotnicze Hufce Pracy,
— agencje zatrudnienia,
— instytucje szkoleniowe,
— instytucje dialogu spo∏ecznego,
— instytucje partnerstwa lokalnego,
— organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce na

rzecz rozwoju zasobów ludzkich i przeciw-
dzia∏ania bezrobociu,

— jednostki naukowe,
— organizacje pracodawców,
— zwiàzki zawodowe,
— oÊrodki doradztwa rolniczego,
— oÊrodki poradnictwa zawodowego i psy-

chologicznego,

— korzystajàce z publicznych Êrodków wspólno-
towych i publicznych Êrodków krajowych na pod-
stawie umowy o dofinansowanie projektu albo
decyzji, o których mowa w przepisach ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r.
Nr 90, poz. 759),”;

2) w art. 6 w ust. 1 po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a w brzmie-
niu:

„9a) osobami pobierajàcymi stypendium w okre-
sie odbywania sta˝u lub przygotowania za-

wodowego w miejscu pracy, na które zosta∏y
skierowane przez inne ni˝ powiatowy urzàd
pracy podmioty kierujàce na sta˝ lub przygo-
towanie zawodowe, zwanymi dalej „osobami
pobierajàcymi stypendium”,”;

3) w art. 9 ust. 6a otrzymuje brzmienie:

„6a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9,
9a, 11 i 12, obowiàzkowo podlegajà ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym, je˝eli nie
majà innych tytu∏ów rodzàcych obowiàzek
ubezpieczeƒ spo∏ecznych.”;

4) w art. 13 po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a w brzmieniu:

„9a) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a
— od dnia nabycia prawa do stypendium do
dnia utraty prawa do niego,”;

5) w art. 16:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sk∏adki na ubezpieczenie wypadkowe osób
wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3—10, osób
wspó∏pracujàcych z osobami prowadzàcymi
pozarolniczà dzia∏alnoÊç, bezrobotnych po-
bierajàcych stypendium oraz osób pobiera-
jàcych stypendium finansujà w ca∏oÊci,
z w∏asnych Êrodków, p∏atnicy sk∏adek.”,

b) po ust. 9 dodaje si´ ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe osób pobierajàcych stypendium
w okresie sta˝u i przygotowania zawodo-
wego, kierowanych przez podmioty inne
ni˝ powiatowe urz´dy pracy — finansujà
w ca∏oÊci, z w∏asnych Êrodków, podmioty
kierujàce.”;

6) w art. 18 w ust. 4 dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a —
stanowi kwota stypendium.”;

7) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obowiàzek zg∏oszenia do ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych osób okreÊlonych w art. 6 ust. 1 pkt 1—4,
6—9a, 11, 12, 18a—21, ust. 2 i ust. 2a, duchow-
nych b´dàcych cz∏onkami zakonów lub klaszto-
rów oraz osób wspó∏pracujàcych, o których mo-
wa w art. 8 ust. 11, nale˝y do p∏atnika sk∏adek.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930, z póên. zm.15)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:
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1) dodaje si´ art. 14b w brzmieniu:

„Art. 14b. 1. Rycza∏t od przychodów ewidencjono-
wanych wymienionych w art. 6 ust. 1
i 1a pomniejszony o kwot´ sk∏adki,
o której mowa w art. 13, ulega obni-
˝eniu o wydatki okreÊlone w art. 27e
ust. 3 ustawy o podatku dochodo-
wym, je˝eli nie zosta∏y odliczone od
podatku na podstawie przepisów
ustawy o podatku dochodowym.

2. W przypadku dokonywania odliczenia,
o którym mowa w ust. 1, stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 27e ust. 2
i 4—5 ustawy o podatku dochodo-
wym.”;

2) w art. 21 w ust. 2a dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) otrzymania zwrotu uprzednio odliczonych wy-
datków, o których mowa w art. 27e ustawy
o podatku dochodowym.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673,
z póên. zm.16)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 3 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) odbywania szkolenia, sta˝u lub przygotowania
zawodowego w miejscu pracy przez osob´ po-
bierajàcà stypendium w okresie odbywania te-
go szkolenia, sta˝u lub przygotowania zawo-
dowego w miejscu pracy na podstawie skiero-
wania wydanego przez powiatowy urzàd pracy
lub przez inny podmiot kierujàcy;”;

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pracodawca, u którego osoba pobierajàca sty-
pendium odbywa sta˝, przygotowanie zawodo-
we w miejscu pracy lub szkolenie, lub jednost-
ka, w której osoba pobierajàca stypendium od-
bywa szkolenie — w stosunku do osoby pobie-
rajàcej stypendium w okresie odbywania tego
sta˝u, przygotowania zawodowego w miejscu
pracy lub szkolenia na podstawie skierowania
wydanego przez powiatowy urzàd pracy lub
przez inny podmiot kierujàcy;”;

3) w art. 9 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kwota otrzymanego za ten miesiàc stypen-
dium — dla ubezpieczonych b´dàcych osoba-
mi pobierajàcymi stypendium w okresie odby-
wania szkolenia, sta˝u lub przygotowania za-
wodowego w miejscu pracy, na które zosta∏y
skierowane przez powiatowy urzàd pracy lub
inny podmiot kierujàcy;”.

Art. 7. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o zaopatrzeniu z tytu∏u wypadków lub chorób zawodo-
wych powsta∏ych w szczególnych okolicznoÊciach

(Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z póên. zm.17)) w art. 2
w ust. 1 dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:

„14) przy wykonywaniu przez bezrobotnego prac
spo∏ecznie u˝ytecznych, o których mowa
w art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.18)).”.

Art. 8. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o za-
trudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 oraz
z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) d∏ugotrwale bezrobotnych w rozumieniu prze-
pisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,”;

2) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Refundacja, o której mowa w ust. 2, jest finan-
sowana ze Êrodków Funduszu Pracy na zasa-
dach okreÊlonych dla robót publicznych, o któ-
rych mowa w przepisach o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy.”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póên. zm.19))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 8:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie

wlicza si´ jednorazowego pieni´˝nego
Êwiadczenia socjalnego, wartoÊci Êwiadczeƒ
w naturze oraz Êwiadczenia przys∏ugujàce-
go osobie bezrobotnej na podstawie przepi-
sów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z tytu∏u wykonywania prac spo-
∏ecznie u˝ytecznych.”,

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. W przypadku uzyskania jednorazowo do-

chodu nale˝nego za dany okres, kwot´ te-
go dochodu uwzgl´dnia si´ w dochodzie
osoby lub rodziny przez okres, za który uzy-
skano ten dochód.”;

2) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Brak wspó∏dzia∏ania osoby lub rodziny z pra-
cownikiem socjalnym w rozwiàzywaniu trud-
nej sytuacji ˝yciowej, odmowa zawarcia kon-
traktu socjalnego, niedotrzymywanie jego po-
stanowieƒ, nieuzasadniona odmowa podj´cia
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez
osob´ bezrobotnà lub wykonywania prac spo-
∏ecznie u˝ytecznych, o których mowa w przepi-
sach o promocji zatrudnienia i instytucjach
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rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa pod-
j´cia leczenia odwykowego w zak∏adzie lecz-
nictwa odwykowego przez osob´ uzale˝nionà
mogà stanowiç podstaw´ do odmowy przy-
znania Êwiadczenia, uchylenia decyzji o przy-
znaniu Êwiadczenia lub wstrzymania Êwiad-
czeƒ pieni´˝nych z pomocy spo∏ecznej.”;

3) w art. 23:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Do wyboru programów, o których mowa
w ust. 1 pkt 7a, stosuje si´ odpowiednio
art. 25, 26, 28—33 i art. 35.”,

b) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Minister mo˝e dokonywaç kontroli i oceny

realizacji programów, które wspiera finan-
sowo.”,

c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sposób funkcjonowania jednostek organiza-

cyjnych pomocy spo∏ecznej, standardy dla
poszczególnych rodzajów us∏ug, kwalifika-
cje osób wykonujàcych te us∏ugi oraz ter-
min dostosowania do wymaganych stan-
dardów, uwzgl´dniajàc zakres us∏ug, miej-
sce i sposób ich realizacji oraz koniecznoÊç
zapewnienia respektowania praw osób ko-
rzystajàcych z us∏ug;”;

4) w art. 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku zbiegu uprawnieƒ do zasi∏ku sta∏e-

go i renty socjalnej, Êwiadczenia piel´gnacyjne-
go lub dodatku z tytu∏u samotnego wychowywa-
nia dziecka i utraty prawa do zasi∏ku dla bezro-
botnych na skutek up∏ywu ustawowego okresu
jego pobierania, zasi∏ek sta∏y nie przys∏uguje.”;

5) w art. 108 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu okreÊlenia sposobu wspó∏dzia∏ania

w rozwiàzywaniu problemów osoby lub rodzi-
ny znajdujàcej si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej
pracownik socjalny oÊrodka pomocy spo∏ecz-
nej mo˝e zawrzeç kontrakt socjalny z tà osobà
lub rodzinà.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên. zm.20))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 66:

a) w ust. 1 po pkt 24 dodaje si´ pkt 24a w brzmieniu:
„24a) osoby pobierajàce stypendium w okresie

odbywania sta˝u lub przygotowania za-
wodowego w miejscu pracy, na które zo-
sta∏y skierowane przez podmiot inny ni˝
powiatowy urzàd pracy, niepodlegajàce
obowiàzkowi ubezpieczenia zdrowotnego
z innego tytu∏u;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Status cz∏onka rodziny osoby ubezpieczonej

oraz status cz∏onka rodziny b´dàcego osobà
uprawnionà do Êwiadczeƒ opieki zdrowot-

nej na podstawie przepisów o koordynacji
zwalnia z obowiàzku ubezpieczenia zdro-
wotnego osoby, o których mowa w ust. 1
pkt 17—20, 24, 24a, 26—28, 30 i 33.”;

2) w art. 73 po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu: 
„7a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a,

powstaje z dniem nabycia prawa do stypen-
dium, a wygasa z dniem utraty prawa do nie-
go;”;

3) w art. 75 po ust. 9 dodaje si´ ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a,

zg∏asza do ubezpieczenia zdrowotnego pod-
miot kierujàcy (beneficjent) na sta˝ lub przygo-
towanie zawodowe w miejscu pracy, którym
jest: 
1) jednostka samorzàdu terytorialnego i jej

jednostka organizacyjna — z wyjàtkiem wo-
jewódzkiego i powiatowego urz´du pracy,

2) Ochotniczy Hufiec Pracy,
3) agencja zatrudnienia,
4) instytucja szkoleniowa,
5) instytucja dialogu spo∏ecznego,
6) instytucja partnerstwa lokalnego,
7) organizacja pozarzàdowa dzia∏ajàca na

rzecz rozwoju zasobów ludzkich i przeciw-
dzia∏ania bezrobociu,

8) jednostka naukowa,
9) organizacja pracodawców,

10) zwiàzek zawodowy,
11) oÊrodek doradztwa rolniczego,
12) oÊrodek poradnictwa zawodowego i psy-

chologicznego
— korzystajàcy z publicznych Êrodków wspól-
notowych i publicznych Êrodków krajowych
na podstawie umowy o dofinansowanie pro-
jektu albo decyzji, o których mowa w przepi-
sach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Na-
rodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116,
poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759).”;

4) w art. 81 w ust. 8 po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a
w brzmieniu:
„5a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a,

jest kwota odpowiadajàca wysokoÊci pobie-
ranego stypendium;”; 

5) w art. 85 po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Za osob´, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a,

sk∏adk´ jako p∏atnik oblicza, pobiera z dochodu
ubezpieczonego i odprowadza podmiot kierujà-
cy (beneficjent) na sta˝ lub przygotowanie za-
wodowe w miejscu pracy.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r. o po-
st´powaniu wobec d∏u˝ników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) osobie uprawnionej — oznacza to osob´

uprawnionà do Êwiadczenia alimentacyjnego
na podstawie tytu∏u wykonawczego, którego
egzekucja jest bezskuteczna, je˝eli:
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a) osoba uprawniona jest wychowywana przez
osob´ samotnie wychowujàcà dziecko,
w rozumieniu przepisów o Êwiadczeniach
rodzinnych,

b) osoba uprawniona jest wychowywana przez
osob´ pozostajàcà w zwiàzku ma∏˝eƒskim
z osobà, która przebywa w zak∏adzie karnym
powy˝ej 3 miesi´cy albo jest ca∏kowicie
ubezw∏asnowolniona,

c) jest osobà uczàcà si´, w rozumieniu przepi-
sów o Êwiadczeniach rodzinnych;”;

2) w art. 4 uchyla si´ ust. 4;

3) w art. 8 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmie-
nie:

„Zaliczka przys∏uguje do wysokoÊci Êwiadczenia
alimentacyjnego, nie wi´cej jednak ni˝:”;

4) po art. 9 dodaje si´ art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. Organ w∏aÊciwy wierzyciela oraz organ

w∏aÊciwy d∏u˝nika mogà upowa˝niç,
w formie pisemnej, swojego zast´pc´,
pracownika urz´du albo kierownika
oÊrodka pomocy spo∏ecznej lub innà
osob´ na wniosek kierownika oÊrodka
pomocy spo∏ecznej do prowadzenia po-
st´powania wobec d∏u˝ników alimenta-
cyjnych oraz post´powania w sprawach
zaliczek, a tak˝e do wydawania decyzji
administracyjnych w tych sprawach.”;

5) w art. 10:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy Êwiadczenia alimentacyj-
ne dochodzone sà od d∏u˝nika alimentacyj-
nego zamieszka∏ego za granicà Rzeczypo-
spolitej Polskiej, osoba majàca prawo do
Êwiadczeƒ alimentacyjnych sk∏ada do or-
ganu w∏aÊciwego wierzyciela wniosek
o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyj-
nej ∏àcznie z informacjà sàdu okr´gowego
o stanie egzekucji lub zaÊwiadczeniem za-
granicznej instytucji egzekucyjnej o stanie
egzekucji Êwiadczeƒ alimentacyjnych za
okres trzech ostatnich miesi´cy oraz wy-
maganà dokumentacjà.

1b. Osobie, o której mowa w ust. 1a, zaliczka
przys∏uguje poczàwszy od miesiàca, w któ-
rym osoba z∏o˝y∏a wniosek do sàdu okr´-
gowego o wykonanie wyroku, ustalajàce-
go prawo do Êwiadczeƒ alimentacyjnych,
w paƒstwie zamieszkania d∏u˝nika alimen-
tacyjnego.”,

b) w ust. 5 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) informacji sàdu okr´gowego o stanie egze-

kucji lub zaÊwiadczenia zagranicznej insty-
tucji egzekucyjnej o stanie egzekucji
Êwiadczeƒ alimentacyjnych;”;

6) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a. Organ w∏aÊciwy wierzyciela mo˝e bez

zgody strony zmieniç lub uchyliç osta-
tecznà decyzj´ administracyjnà, na mo-
cy której strona naby∏a prawo do zalicz-

ki, je˝eli uleg∏a zmianie sytuacja rodzin-
na lub dochodowa rodziny majàca
wp∏yw na prawo do zaliczki albo osoba
nienale˝nie pobra∏a zaliczk´.”;

7) w art. 11 w ust. 1 uchyla si´ pkt 1;

8) w art. 14 uchyla si´ ust. 2;

9) w art. 27:
a) w pkt 2 w lit. j: 

— w pkt 23 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) utratà emerytury, renty, renty rodzinnej

lub renty socjalnej,”,
— w pkt 24 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) uzyskaniem emerytury, renty, renty ro-
dzinnej lub renty socjalnej,”,

b) w pkt 8: 
— w lit. a, w ust. 1 uchyla si´ pkt 3,
— uchyla si´ lit. b,

c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. W przypadku gdy oÊrodek po-
mocy spo∏ecznej przekaza∏ or-
ganowi w∏aÊciwemu wierzycie-
la informacj´, ˝e osoba upraw-
niona lub jej przedstawiciel
marnotrawià wyp∏acane jej
Êwiadczenia rodzinne lub wy-
datkujà je niezgodnie z przezna-
czeniem, organ w∏aÊciwy wie-
rzyciela mo˝e przekazywaç na-
le˝ne osobie Êwiadczenia ro-
dzinne w ca∏oÊci lub w cz´Êci
w formie rzeczowej.”;”;

10) po art. 29 dodaje si´ art. 29a w brzmieniu: 
„Art. 29a. Komornik w 2005 r. mo˝e przyjàç wnio-

sek o ustalenie prawa do zaliczki ali-
mentacyjnej oraz wydaç zaÊwiadczenie
o bezskutecznoÊci prowadzonego po-
st´powania egzekucyjnego oraz o wy-
sokoÊci wyegzekwowanego Êwiadcze-
nia alimentacyjnego wed∏ug wzoru,
o którym mowa w rozporzàdzeniu Mini-
stra Polityki Spo∏ecznej z dnia 7 czerwca
2005 r. w sprawie wzoru wniosku
o ustalenie prawa do zaliczki alimenta-
cyjnej oraz odpowiednich zaÊwiadczeƒ,
przed dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.”.

Art. 12. 1. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.

2. Do umów zawartych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe. 

Art. 13. Dyrektorzy wojewódzkich urz´dów pracy
i dyrektorzy powiatowych urz´dów pracy pe∏niàcy
funkcje w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stajà
si´ z mocy prawa dyrektorami wojewódzkich urz´dów
pracy i dyrektorami powiatowych urz´dów pracy
w rozumieniu niniejszej ustawy bez koniecznoÊci ich
ponownego powo∏ywania.
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Art. 14. 1. Agencje zatrudnienia wpisane do reje-
stru agencji zatrudnienia w dniu wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy stajà si´ z tym dniem agencjami zatrudnie-
nia w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy przeka˝e
w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy w∏aÊciwym, ze wzgl´du na siedzib´ pod-
miotu lub miejsce zamieszkania, marsza∏kom woje-
wództw dokumentacj´ agencji zatrudnienia posiadajà-
cych wpis do rejestru agencji zatrudnienia.

3. Do agencji zatrudnienia wpisanych do rejestru
agencji zatrudnienia przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy warunek, o którym mowa w art. 18a
ust. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje si´
po up∏ywie roku od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 15. Wojewódzkie rady zatrudnienia dzia∏ajà
w sk∏adzie istniejàcym w dniu wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy, z wyjàtkiem osób powo∏anych na podsta-
wie art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 1,
spoÊród cz∏onków powiatowych rad zatrudnienia.

Art. 16. 1. Dodatki aktywizacyjne przyznane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy sà pobierane
na dotychczasowych zasadach. 

2. Zasi∏ki dla bezrobotnych przyznane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy sà pobierane przez
okres wynikajàcy z dotychczasowych przepisów. 

Art. 17. Do ˝o∏nierzy zawodowych zwolnionych
z zawodowej s∏u˝by wojskowej przed dniem 1 stycznia
2006 r. art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, stosuje si´ w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 18. Udokumentowane okresy zatrudnienia
obywateli polskich za granicà u pracodawców zagra-
nicznych przebyte przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy sà zaliczane do okresów pracy w Rzeczypo-
spolitej Polskiej w zakresie uprawnieƒ pracowniczych,
pod warunkiem op∏acania sk∏adek na Fundusz Pracy. 

Art. 19. Do okresu uprawniajàcego do zasi∏ku dla
bezrobotnych zalicza si´ okresy zatrudnienia u praco-
dawcy prowadzàcego dzia∏alnoÊç wytwórczà w rolnic-
twie, przebyte po dniu 1 czerwca 2004 r. do dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy, je˝eli podstaw´ wymia-
ru sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne lub zaopatrzenie

emerytalne stanowi∏a kwota wynoszàca co najmniej
minimalne wynagrodzenie za prac´, a w przypadku
osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prac´ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240,
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), co najmniej
wynagrodzenie, o którym mowa w tym przepisie.

Art. 20. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà
ustawà zachowujà moc do czasu wydania nowych prze-
pisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 21. 1. Âwiadczenia przedemerytalne wyp∏aco-
ne w kwocie zaliczkowej przez powiatowe urz´dy pra-
cy, a za okres po dniu 31 lipca 2004 r. tak˝e przez Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, uwa˝a si´ za nienale˝-
nie pobrane Êwiadczenie pieni´˝ne w rozumieniu
ustawy, o której mowa w art. 1, je˝eli organ rentowy
odmówi∏ wydania decyzji ustalajàcej wysokoÊç eme-
rytury w celu ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia przed-
emerytalnego.

2. Dochodzenia zwrotu Êwiadczeƒ, o których mo-
wa w ust. 1, dokonujà powiatowe urz´dy pracy.

3. Powiatowy urzàd pracy przekazuje kwot´ Êwiad-
czeƒ, o których mowa w ust. 1, za okres po dniu 31 lip-
ca 2004 r. Zak∏adowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w wy-
sokoÊci uwzgl´dniajàcej zaliczk´ na podatek dochodo-
wy od osób fizycznych i sk∏adk´ na ubezpieczenie
zdrowotne.

Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
trzeciego miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu og∏o-
szenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 6 lit. b, pkt 7, 32, 35, 39 lit. b, pkt 64 i 67
lit. c, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.;

2) art. 1 pkt 13 lit. a, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 czerwca 2006 r.;

3) art. 2 pkt 1, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych
od dnia 1 stycznia 2005 r.;

4) art. 11 pkt 1—3 i 5—9, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.;

5) art. 11 pkt 4 i 10, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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