
Art. 14. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 4 ust. 4, art. 22 ust. 9, art. 46
ust. 1, art. 55 ust. 1, art. 56 ust. 5, art. 60 ust. 5, art. 91
ust. 4, art. 120 ust. 4, art. 137 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy za-
wodowych zachowujà moc do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych na podstawie art. 4 ust. 4,
art. 22 ust. 9, art. 46 ust. 1, art. 55 ust. 1, art. 56 ust. 5,
art. 60 ust. 5, art. 91 ust. 4, art. 120 ust. 4, art. 137
ust. 1 ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 miesi´cy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 26 ust. 10 ustawy, o której mowa

w ust. 1, zachowujà moc do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych na podstawie art. 26 ust. 14
ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 miesi´cy.

Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2008 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie
i trzecie, pkt 15, pkt 24—26, pkt 70—72, art. 7,
art. 8 i art. 14 ust. 2, które wchodzà w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia og∏oszenia. 
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USTAWA

z dnia 24 sierpnia 2007 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, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany: 

1) w art. 2:

a) w ust. 1: 

— w pkt 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„bezrobotnym — oznacza to osob´, o której
mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a—g lub i, j,
lub cudzoziemca — cz∏onka rodziny obywa-
tela polskiego, niezatrudnionà i niewykonu-
jàcà innej pracy zarobkowej, zdolnà i goto-
wà do podj´cia zatrudnienia w pe∏nym wy-
miarze czasu pracy obowiàzujàcym w da-
nym zawodzie lub s∏u˝bie albo innej pracy
zarobkowej, albo je˝eli jest osobà niepe∏no-
sprawnà, zdolnà i gotowà do podj´cia za-
trudnienia co najmniej w po∏owie tego wy-
miaru czasu pracy, nieuczàcà si´ w szkole,
z wyjàtkiem uczàcej si´ w szkole dla doro-
s∏ych lub przyst´pujàcej do egzaminu eks-

ternistycznego z zakresu tej szko∏y lub
w szkole wy˝szej gdzie studiuje w formie
studiów niestacjonarnych, zarejestrowanà
we w∏aÊciwym dla miejsca zameldowania
sta∏ego lub czasowego powiatowym urz´-
dzie pracy oraz poszukujàcà zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej, je˝eli:”,

— w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) nie naby∏a prawa do emerytury lub renty
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, renty szko-
leniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej
w wysokoÊci przekraczajàcej po∏ow´ mini-
malnego wynagrodzenia za prac´ albo po
ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobko-
wej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolni-
czej dzia∏alnoÊci, nie pobiera zasi∏ku
przedemerytalnego, Êwiadczenia przed-
emerytalnego, Êwiadczenia rehabilitacyj-
nego, zasi∏ku chorobowego, zasi∏ku ma-
cierzyƒskiego lub zasi∏ku w wysokoÊci za-
si∏ku macierzyƒskiego,”,

— w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) nie posiada wpisu do ewidencji dzia∏al-
noÊci gospodarczej albo nie podlega, na
podstawie odr´bnych przepisów, obo-
wiàzkowi ubezpieczenia spo∏ecznego,
z wyjàtkiem ubezpieczenia spo∏ecznego
rolników,”,

— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) bezrobotnym bez doÊwiadczenia zawo-
dowego — oznacza to bezrobotnego,
który wykonywa∏ zatrudnienie oraz innà
prac´ zarobkowà przez ∏àczny okres po-
ni˝ej 6 miesi´cy;”,

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 17 listopa-

da 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego, ustaw´
z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji, ustaw´ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustaw´ z dnia 13 paê-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz
ustaw´ z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074,
Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89,
poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793 i Nr 120, poz. 818.



— po pkt 21 dodaje si´ pkt 21a w brzmieniu:

„21a) partnerstwie transgranicznym EURES
— oznacza to dzia∏ania sieci EURES
w regionach przygranicznych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zatwierdzone przez
Komisj´ Europejskà na podstawie od-
r´bnych procedur, realizowane na
podstawie umowy przez s∏u˝by zatrud-
nienia, zwiàzki zawodowe i organizacje
pracodawców z paƒstw, o których mo-
wa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a—c;”,

— po pkt 26 dodaje si´ pkt 26a w brzmieniu:

„26a) projektach — oznacza to projekty w ro-
zumieniu art. 5 pkt 9 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140,
poz. 984) realizujàce dzia∏ania w zakre-
sie promocji zatrudnienia, w tym prze-
ciwdzia∏ania bezrobociu, ∏agodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawo-
dowej bezrobotnych wynikajàce z pro-
gramów operacyjnych wspó∏finanso-
wanych ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego i Funduszu
Pracy;”,

— pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) robotach publicznych — oznacza to za-
trudnienie bezrobotnego w okresie nie
d∏u˝szym ni˝ 12 miesi´cy przy wykony-
waniu prac organizowanych przez gmi-
ny, organizacje pozarzàdowe statutowo
zajmujàce si´ problematykà: ochrony
Êrodowiska, kultury, oÊwiaty, kultury
fizycznej 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 dofinanso-
wane ze Êrodków samorzàdu terytorial-
nego, bud˝etu paƒstwa, funduszy celo-
wych, organizacji pozarzàdowych, spó-
∏ek wodnych i ich zwiàzków;”,

— pkt 35 otrzymuje brzmienie:

„35) stypendium — oznacza to kwot´ wyp∏a-
canà z Funduszu Pracy bezrobotnemu
w okresie odbywania przygotowania za-
wodowego w miejscu pracy lub w okre-
sie odbywania szkolenia, sta˝u u praco-
dawcy oraz w okresie nauki w szkole po-
nadpodstawowej, ponadgimnazjalnej
albo w szkole wy˝szej, gdzie studiuje
w formie studiów niestacjonarnych;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Koszty badaƒ lekarskich majàcych na celu
stwierdzenie zdolnoÊci bezrobotnego do
wykonywania pracy, odbywania sta˝u, przy-
gotowania zawodowego w miejscu pracy,
wykonywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych,
przeprowadzanych na wniosek powiatowe-
go urz´du pracy, sà finansowane z Fundu-
szu Pracy.”;

2) w art. 4 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) planowanie i realizowanie we wspó∏pracy
z ministrem w∏aÊciwym do spraw rozwoju
regionalnego zadaƒ w zakresie promocji za-
trudnienia, w tym przeciwdzia∏ania bezro-
bociu, ∏agodzenia skutków bezrobocia i ak-
tywizacji zawodowej bezrobotnych, realizo-
wanych przez instytucje rynku pracy wyni-
kajàcych z programów operacyjnych wspó∏-
finansowanych ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego, w zakresie nale˝à-
cym do kompetencji ministra w∏aÊciwego
do spraw pracy;”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wprowadzanie i rozwijanie w publicznych
s∏u˝bach zatrudnienia systemów teleinfor-
matycznych zapewniajàcych spójny system
obs∏ugi rynku pracy oraz prowadzenie
i udost´pnianie internetowej bazy ofert pra-
cy.”;

3) w art. 6 ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6. Instytucjami dialogu spo∏ecznego na rynku
pracy sà: 

1) zwiàzki zawodowe lub organizacje zwiàzków
zawodowych,

2) organizacje pracodawców, 

3) organizacje bezrobotnych, 

4) organizacje pozarzàdowe 

— je˝eli wÊród zadaƒ statutowych znajduje si´
realizacja zadaƒ w zakresie promocji zatrudnie-
nia, ∏agodzenia skutków bezrobocia oraz akty-
wizacji zawodowej.

7. Instytucjà partnerstwa lokalnego jest grupa 
instytucji realizujàcych na podstawie umowy
przedsi´wzi´cia i projekty na rzecz rynku pra-
cy.”;

4) w art. 8:

a) w ust. 1:

— w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych z pro-
gramów, o których mowa w przepisach
o Narodowym Planie Rozwoju albo o za-
sadach prowadzenia polityki rozwoju;”,

— pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) realizowanie zadaƒ zwiàzanych z mi´-
dzynarodowym przep∏ywem pracowni-
ków, wynikajàcych z odr´bnych przepi-
sów, umów mi´dzynarodowych i in-
nych porozumieƒ zawartych z partnera-
mi zagranicznymi.”,

b) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Marsza∏ek województwa mo˝e, w formie pi-
semnej, upowa˝niç dyrektora wojewódzkie-
go urz´du pracy lub na jego wniosek innych
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pracowników tego urz´du do za∏atwiania
w imieniu marsza∏ka województwa spraw,
w tym wydawania decyzji i postanowieƒ
w trybie przepisów o post´powaniu admini-
stracyjnym. W zakresie zadaƒ wynikajàcych
z programów wspó∏finansowanych z Fun-
duszu Pracy w imieniu marsza∏ka woje-
wództwa zadania wykonuje dyrektor woje-
wódzkiego urz´du pracy.

6. Marsza∏ek województwa powo∏uje dyrektora
wojewódzkiego urz´du pracy wy∏onionego
w drodze konkursu spoÊród osób posiadajà-
cych wykszta∏cenie wy˝sze oraz co najmniej
3-letni sta˝ pracy w publicznych s∏u˝bach za-
trudnienia lub co najmniej 5-letni sta˝ pracy
w innych instytucjach rynku pracy. Marsza-
∏ek województwa odwo∏uje dyrektora woje-
wódzkiego urz´du pracy po uzyskaniu opinii
wojewódzkiej rady zatrudnienia. Opinia wo-
jewódzkiej rady zatrudnienia nie jest wyma-
gana w przypadkach, o których mowa
w art. 52 i 53 Kodeksu pracy, oraz w przypad-
ku odwo∏ania dyrektora wojewódzkiego
urz´du pracy na jego wniosek.”,

c) w ust. 8:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) we wspó∏pracy z powiatowymi urz´dami
pracy opracowujà i aktualizujà informacje
zawodowe oraz inne zasoby informacji
pomocne w aktywnym poszukiwaniu pra-
cy i upowszechniajà je na terenie woje-
wództwa;”,

— w pkt 5 Êrednik zast´puje si´ kropkà i uchyla
pkt 6;

5) w art. 9:

a) w ust. 1:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszu-
kujàcym pracy w znalezieniu pracy przez
poÊrednictwo pracy, poradnictwo zawo-
dowe i informacj´ zawodowà oraz po-
moc w aktywnym poszukiwaniu pracy;”, 

— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) udzielanie pomocy pracodawcom w po-
zyskiwaniu pracowników przez poÊred-
nictwo pracy oraz poradnictwo zawodo-
we i informacj´ zawodowà;”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) inicjowanie i wspieranie metodyczne
tworzenia klubów pracy dzia∏ajàcych
w innych ni˝ powiatowy urzàd pracy in-
stytucjach i organizacjach;”,

— po pkt 16 dodaje si´ pkt 16a w brzmieniu:
„16a) realizowanie zadaƒ zwiàzanych z mi´-

dzynarodowym przep∏ywem pracow-
ników, wynikajàcych z odr´bnych prze-
pisów, umów mi´dzynarodowych i in-
nych porozumieƒ zawartych z partne-
rami zagranicznymi;”,

— w pkt 19 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje pkt 20 w brzmieniu:
„20) realizowanie projektów w zakresie pro-

mocji zatrudnienia, w tym przeciwdzia-
∏ania bezrobociu, ∏agodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej bez-
robotnych, wynikajàcych z programów
operacyjnych wspó∏finansowanych ze
Êrodków Europejskiego Funduszu Spo-
∏ecznego i Funduszu Pracy.”, 

b) po ust. 2a dodaje si´ ust. 2a1 i 2a2 w brzmieniu:
„2a1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy przeka-

zuje samorzàdom powiatowym do dnia
31 grudnia 2013 r. z Funduszu Pracy 7 %
kwoty Êrodków (limitu) Funduszu Pracy
ustalonej na rok poprzedni na realizacj´
programów na rzecz promocji zatrudnie-
nia, ∏agodzenia skutków bezrobocia i akty-
wizacji zawodowej, o której mowa
w art. 109 ust. 2, z wy∏àczeniem kwot przy-
znanych z rezerwy dysponenta Funduszu
Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne pracowników
powiatowego urz´du pracy.

2a2. Ârodki, o których mowa w ust. 2a1, na fi-
nansowanie kosztów wynagrodzenia
i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne pra-
cowników powiatowego urz´du pracy sà
przeznaczane w szczególnoÊci na zatrud-
nionych na stanowiskach, o których mo-
wa w art. 92, 94, 96, 98 i 99.”,

c) ust. 2b i 2c otrzymujà brzmienie:
„2b. Kwota Êrodków, o której mowa w ust. 2a1,

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. 2a1,
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,
z póên. zm.3)).”,

d) po ust. 2c dodaje si´ ust. 2d w brzmieniu:
„2d. Starosta mo˝e ze Êrodków Funduszu Pra-

cy, w ramach kwoty przyznanej na finanso-
wanie innych fakultatywnych zadaƒ reali-
zowanych przez powiatowe urz´dy pracy,
zrefundowaç cz´Êç poniesionych z bud˝etu
powiatu kosztów kwalifikowalnych w rozu-
mieniu przepisów rozporzàdzenia (WE)
nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego i uchyla-
jàce rozporzàdzenie (WE) nr 1784/1999
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 12) reali-
zacji projektów poniesionych na:
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011,
Nr 225, poz. 1635 i Nr 249, poz. 1828.



1) ocen´, w rozumieniu przepisów o zasa-
dach prowadzenia polityki rozwoju, pro-
jektów wspó∏finansowanych z Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego i Fundu-
szu Pracy,

2) pomoc i doradztwo prawne powiatowe-
mu urz´dowi pracy w zakresie przygoto-
wania i przeprowadzenia post´powania
o udzielenie zamówienia publicznego
bezpoÊrednio zwiàzanego z realizacjà
projektów wspó∏finansowanych z Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego i Fun-
duszu Pracy,

3) zakup lub amortyzacj´ sprz´tu oraz za-
kup materia∏ów biurowych dla powiato-
wego urz´du pracy, niezb´dnych i bez-
poÊrednio zwiàzanych z realizacjà pro-
jektów wspó∏finansowanych z Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego i Fundu-
szu Pracy, zgodnie z przepisami rozpo-
rzàdzenia (WE) nr 1083/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiajàcego przepisy ogól-
ne dotyczàce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego oraz Funduszu
SpójnoÊci i uchylajàce rozporzàdzenie
(WE) nr 1260/1999

— do wysokoÊci 3 % kwoty przyznanej ze
Êrodków b´dàcych w dyspozycji samorzà-
du województwa na realizacj´ zadaƒ
wspó∏finansowanych ze Êrodków Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego i Funduszu
Pracy.”, 

e) 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 opinii powiatowej rady
zatrudnienia. Opinia powiatowej rady za-
trudnienia nie jest wymagana w przypad-
kach, o których mowa w art. 52 i 53 Kodek-
su pracy, oraz w przypadku odwo∏ania dy-
rektora powiatowego urz´du pracy na jego
wniosek.”;

6) w art. 9a ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Powiaty dotujàce oraz powiaty prowadzàce za-

wierajà dwustronne porozumienia okreÊlajàce
wysokoÊç, terminy i zasady przekazywania do-
tacji celowej na wspó∏finansowanie kosztów
funkcjonowania powiatowego urz´du pracy
z uwzgl´dnieniem zmniejszenia dotacji o kwo-
t´ refundacji ze Êrodków Funduszu Pracy,
o której mowa w art. 9 ust. 2d, na realizacj´
przez powiat prowadzàcy projektów wspó∏-
finansowanych ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego i Funduszu Pracy doty-
czàcych powiatu dotujàcego.

4. W przypadku niezawarcia porozumienia, o któ-
rym mowa w ust. 3, wysokoÊç roszczenia przy-
s∏ugujàcego powiatowi prowadzàcemu jest
ustalana jako udzia∏ w ca∏oÊci poniesionych
kosztów, w tym inwestycji i zakupów inwesty-
cyjnych, równy ilorazowi liczby mieszkaƒców
z terenu powiatu dotujàcego do ∏àcznej liczby
mieszkaƒców z ca∏ego obszaru dzia∏ania powia-
towego urz´du pracy wed∏ug stanu na koniec
roku poprzedzajàcego rok bud˝etowy, w którym
koszty zosta∏y poniesione — pomniejszony
o kwot´ refundacji, o której mowa w art. 9
ust. 2d, na realizacj´ przez powiat prowadzàcy
projektów wspó∏finansowanych ze Êrodków
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego i Fundu-
szu Pracy dotyczàcych powiatu dotujàcego.”;

7) w art. 18 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Agencje pracy tymczasowej prowadzàce
us∏ugi, o których mowa w ust. 1 pkt 5, kierujà
pracowników lub osoby nieb´dàce pracowni-
kami do pracodawcy u˝ytkownika, którym
mo˝e byç pracodawca lub podmiot nieb´dà-
cy pracodawcà. Pracodawca u˝ytkownik wy-
znacza pracownikowi skierowanemu z agen-
cji pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich
wykonanie. Us∏ugi w zakresie kierowania pra-
cowników lub osób nieb´dàcych pracownika-
mi do wykonywania pracy tymczasowej wy-
konujà wy∏àcznie agencje pracy tymczasowej
b´dàce przedsi´biorcami w rozumieniu usta-
wy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;

8) w art. 24 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Marsza∏ek województwa lub starosta przy zle-
caniu us∏ug rynku pracy, o których mowa
w art. 35 ust. 1, zapewnia ich realizacj´ zgod-
nie ze standardami us∏ug rynku pracy.”; 

9) w art. 33 w ust. 4:

a) pkt 2 otrzymuje 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;
pozbawienie statusu bezrobotnego nast´-
puje od nast´pnego dnia po dniu otrzyma-
nia Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) z w∏asnej winy przerwa∏ sta˝, szkolenie,

przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
lub wykonywanie prac, o których mowa
w art. 73a; pozbawienie statusu bezrobotne-
go nast´puje na okres 90 dni.”;

10) w art. 36:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez

przekazywanie ofert pracy do internetowej
bazy ofert pracy udost´pnianej przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw pracy;”,
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b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kierowanie za granic´ do zatrudnienia pole-
gajàcego na czasowym przyj´ciu do rodziny
w zamian za okreÊlone Êwiadczenia w celu
doskonalenia umiej´tnoÊci j´zykowych lub
zawodowych na okres do 2 lat; przepisy
art. 18a ust. 5 i art. 85 ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio.”,

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

„4a. Powiatowy urzàd pracy, który nie dysponu-
je kandydatami spe∏niajàcymi wymagania
okreÊlone w ofercie pracy, udost´pnia in-
formacje o braku mo˝liwoÊci realizacji
oferty innym powiatowym urz´dom pracy
co najmniej przez internetowà baz´ ofert
pracy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Pracodawcy sà obowiàzani na bie˝àco infor-

mowaç powiatowe urz´dy pracy w∏aÊciwe
ze wzgl´du na siedzib´ pracodawcy lub
miejsce wykonywania pracy o wolnych
miejscach zatrudnienia lub miejscach przy-
gotowania zawodowego. Informujàc o wol-
nych miejscach zatrudnienia lub miejscach
przygotowania zawodowego, pracodawcy
nie mogà formu∏owaç wymagaƒ dyskrymi-
nujàcych kandydatów ze wzgl´du na p∏eç,
wiek, niepe∏nosprawnoÊç, ras´, pochodze-
nie etniczne, narodowoÊç, orientacj´ seksu-
alnà, przekonania polityczne i wyznanie reli-
gijne lub ze wzgl´du na przynale˝noÊç
zwiàzkowà.”;

11) w art. 39 ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Starosta inicjuje i wspiera tworzenie klubów
pracy przez instytucje lub organizacje, udziela-
jàc im pomocy organizacyjnej i merytorycznej.

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 dotyczàce udzielania pomocy 
de minimis.”;

12) w art. 40 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Skierowanie na szkolenie bezrobotnego, oso-
by pobierajàcej rent´ szkoleniowà i ˝o∏nierza
rezerwy, w przypadkach zawodów wymagajà-
cych szczególnych predyspozycji psychofizycz-
nych, powinno byç poprzedzone okreÊleniem
przez doradc´ zawodowego powiatowego
urz´du pracy predyspozycji do wykonywania
zawodu, który osoby te uzyskajà w wyniku
szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szko-
lenie mo˝e byç poprzedzone skierowaniem na
specjalistyczne badania lekarskie finansowane
z Funduszu Pracy.”;

13) w art. 41 po ust. 9 dodaje si´ ust. 10 i 11 w brzmie-
niu:
„10. Do przyznania instytucji szkoleniowej jedno-

razowej kwoty, o której mowa w ust. 9, majà
zastosowanie przepisy dotyczàce udzielania
pomocy de minimis.

11. Osoby bezrobotne bioràce udzia∏ w szkole-
niach finansowanych z publicznych Êrodków
wspólnotowych i publicznych Êrodków krajo-
wych na podstawie umowy o dofinansowa-
nie 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, z póên. zm.4)) albo ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju, organizowanych przez
inny podmiot ni˝ powiatowy urzàd pracy, po-
wiadamiajà powiatowy urzàd pracy o udziale
w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem roz-
pocz´cia szkolenia.”;

14) w art. 45 po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmie-
niu:
„5. Starosta mo˝e zwróciç bezrobotnemu koszt

przejazdu na badania lekarskie i powrotu do
miejsca zamieszkania, je˝eli na badania te bez-
robotny zosta∏ skierowany przez powiatowy
urzàd pracy i odbywajà si´ one poza miejscem
zamieszkania bezrobotnego.

6. Starosta mo˝e zwróciç bezrobotnemu koszt
przejazdu do miejsca wykonywania prac, o któ-
rych mowa w art. 73a ust. 1, i powrotu do miej-
sca zamieszkania lub pobytu, je˝eli prace, do
wykonywania których zosta∏ skierowany bez-
robotny, sà wykonywane poza miejscem jego
zamieszkania lub pobytu.”;

15) w art. 46:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodar-
czà, który otrzyma∏ refundacj´ kosztów wy-
posa˝enia lub doposa˝enia stanowiska pra-
cy dla skierowanego bezrobotnego, jest
obowiàzany dokonaç zwrotu otrzymanych
Êrodków wraz z odsetkami, je˝eli zatrudnia∏
na utworzonym stanowisku pracy skierowa-
nego lub skierowanych bezrobotnych w pe∏-
nym wymiarze czasu pracy ∏àcznie przez
okres krótszy ni˝ 3 lata, a w przypadku ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorców w rozumie-
niu przepisów o pomocy publicznej dla ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorców — 2 lata,
albo naruszy∏ inne warunki umowy o refun-
dacj´.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe warunki i tryb dokonywania

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

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej
refundacji lub Êrodków na podj´cie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej w przypadku nie-
dotrzymania warunków umowy dotyczà-
cej ich przyznania

— majàc na wzgl´dzie zwi´kszenie mobil-
noÊci bezrobotnych i poszukujàcych pracy
oraz racjonalne gospodarowanie Êrodkami
Funduszu Pracy, a tak˝e koniecznoÊç za-
pewnienia zgodnoÊci udzielania pomocy
publicznej dla podmiotów prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà z warunkami do-
puszczalnoÊci pomocy na zatrudnienie lub
warunkami pomocy dla ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorców w przypadku refundacji
kosztów wyposa˝enia i doposa˝enia stano-
wiska pracy dla skierowanego bezrobotne-
go oraz zasadami udzielania pomocy de mi-
nimis w przypadku pomocy przyznawanej
bezrobotnemu w postaci jednorazowej wy-
p∏aty Êrodków na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej lub refundacji kosztów pomo-
cy prawnej, konsultacji i doradztwa doty-
czàcych podj´cia takiej dzia∏alnoÊci.”;

16) w art. 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
dodatek aktywizacyjny przys∏uguje w wysoko-
Êci do 50 % zasi∏ku, o którym mowa w art. 72
ust. 1, przez po∏ow´ okresu, w jakim przys∏ugi-
wa∏by bezrobotnemu zasi∏ek.”;

17) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. W stosunku do:
1) bezrobotnych do 25 roku ˝ycia,
2) bezrobotnych d∏ugotrwale lub kobiet,

które nie podj´∏y zatrudnienia po uro-
dzeniu dziecka,

3) bezrobotnych powy˝ej 50 roku ˝ycia,
4) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodo-

wych, bez doÊwiadczenia zawodowe-
go lub bez wykszta∏cenia Êredniego,

5) bezrobotnych samotnie wychowu-
jàcych co najmniej jedno dziecko do
18 roku ˝ycia,

6) bezrobotnych, którzy po odbyciu kary
pozbawienia wolnoÊci nie podj´li za-
trudnienia,

7) bezrobotnych niepe∏nosprawnych

— zwanych dalej „osobami b´dàcymi
w szczególnej sytuacji na rynku pracy”,
mogà byç dodatkowo stosowane dzia∏a-
nia okreÊlone w art. 50—61.”;

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

„1. Bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 1,
3 i 6, powiatowy urzàd pracy w okresie do

6 miesi´cy od dnia rejestracji powinien przed-
stawiç propozycj´ zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej, sta˝u, odbycia przygotowania zawo-
dowego w miejscu pracy lub zatrudnienia
w ramach prac interwencyjnych lub robót
publicznych.”;

19) w art. 53:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bezrobotnego, o którym mowa w art. 49
pkt 1, starosta mo˝e skierowaç do odbycia
sta˝u przez okres nieprzekraczajàcy 12 mie-
si´cy do pracodawcy lub pe∏noletniej osoby
fizycznej, zamieszkujàcej i prowadzàcej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oso-
biÊcie i na w∏asny rachunek, dzia∏alnoÊç
w zakresie produkcji roÊlinnej lub zwierz´-
cej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszcze-
larskiej i rybnej, w pozostajàcym w jej posia-
daniu gospodarstwie rolnym obejmujàcym
obszar u˝ytków rolnych o powierzchni prze-
kraczajàcej 2 ha przeliczeniowe lub prowa-
dzàcej dzia∏ specjalny produkcji rolnej,
o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolni-
ków (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z póên.
zm.5)).”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Starosta mo˝e skierowaç na okres do 6 mie-
si´cy bezrobotnych, o których mowa
w art. 49 pkt 2—7, do odbycia przygotowa-
nia zawodowego w miejscu pracy, bez na-
wiàzywania stosunku pracy.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Bezrobotnemu w okresie odbywania sta˝u
lub przygotowania zawodowego w miejscu
pracy do wykonywania zawodu przys∏uguje
stypendium w wysokoÊci 140 % kwoty za-
si∏ku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, wyp∏a-
cane przez starost´; przepisy art. 41 ust. 6
oraz art. 80 stosuje si´ odpowiednio. Za
okres, za który przys∏uguje stypendium, za-
si∏ek nie przys∏uguje.”;

20) w art. 55:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bezrobotnemu, o którym mowa w art. 49
pkt 1, b´dàcemu jednoczeÊnie bezrobotnym
bez kwalifikacji zawodowych, który w okre-
sie 6 miesi´cy od dnia zarejestrowania
w powiatowym urz´dzie pracy podjà∏ dalszà
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nauk´ w szkole ponadpodstawowej lub po-
nadgimnazjalnej dla doros∏ych albo w szko-
le wy˝szej, gdzie studiuje w formie studiów
niestacjonarnych, starosta, na wniosek bez-
robotnego, przyznaje stypendium w wyso-
koÊci 50 % kwoty zasi∏ku, o którym mowa
w art. 72 ust. 1, wyp∏acane przez okres
12 miesi´cy od dnia rozpocz´cia nauki.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stypendium przys∏uguje pod warunkiem
nieprzekroczenia wysokoÊci dochodu na
osob´ w rodzinie w rozumieniu przepisów
o pomocy spo∏ecznej, uprawniajàcego do
Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej. Do docho-
du nie wlicza si´ kwoty tego stypendium.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Stypendium nie przys∏uguje w przypadku
przerwania nauki lub utraty statusu bezro-
botnego. Przepis art. 73 ust. 5 stosuje si´ od-
powiednio.”;

21) art. 56 otrzymuje brzmienie:

„Art. 56. 1. Starosta mo˝e dokonywaç z Funduszu
Pracy przez okres do 12 miesi´cy zwro-
tu poniesionych przez pracodawc´
z tytu∏u zatrudnienia w ramach prac in-
terwencyjnych w pe∏nym wymiarze
czasu pracy skierowanego bezrobot-
nego, o którym mowa w art. 49 pkt 1,
2, 6 i 7, kosztów wyp∏aconego mu wy-
nagrodzenia, nagród oraz op∏aconych
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
w wysokoÊci uprzednio uzgodnionej,
nieprzekraczajàcej jednak kwoty zasi∏-
ku okreÊlonej w art. 72 ust. 1, obowià-
zujàcej w ostatnim dniu ka˝dego rozli-
czanego miesiàca i sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne od refundowane-
go wynagrodzenia.

2. Starosta mo˝e dokonywaç z Funduszu
Pracy przez okres do 18 miesi´cy zwro-
tu poniesionych przez pracodawc´
z tytu∏u zatrudnienia w ramach prac in-
terwencyjnych w pe∏nym wymiarze
czasu pracy skierowanego bezrobotne-
go, o którym mowa w art. 49 pkt 1, 2, 6
i 7, kosztów wyp∏aconego mu wyna-
grodzenia, nagród oraz op∏aconych
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
w wysokoÊci uprzednio uzgodnionej,
nieprzekraczajàcej jednak minimalne-
go wynagrodzenia za prac´ i sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne od tego
wynagrodzenia, je˝eli zwrot obejmuje
koszty poniesione za co drugi mie-
siàc.”;

22) w art. 57 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Starosta zwraca organizatorowi robót publicz-
nych, który zatrudnia∏ skierowanych bezrobot-
nych, o których mowa w art. 49 pkt 2—7, przez

okres do 6 miesi´cy, cz´Êç kosztów poniesio-
nych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne bezrobotnych
w wysokoÊci uprzednio uzgodnionej, nieprze-
kraczajàcej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn
liczby zatrudnionych w miesiàcu w przelicze-
niu na pe∏ny wymiar czasu pracy oraz 50 %
przeci´tnego wynagrodzenia obowiàzujàcego
w ostatnim dniu zatrudnienia ka˝dego rozlicza-
nego miesiàca i sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne od refundowanego wynagrodzenia.

2. Starosta mo˝e dokonywaç, w zakresie i na za-
sadach okreÊlonych w ust. 1, zwrotu poniesio-
nych przez organizatora robót publicznych
kosztów z tytu∏u zatrudnienia na okres do
12 miesi´cy skierowanych bezrobotnych, o któ-
rych mowa w art. 49 pkt 2—7, w wysokoÊci
uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajàcej jed-
nak przeci´tnego wynagrodzenia i sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne od refundowanego
wynagrodzenia za ka˝dego bezrobotnego, je˝e-
li refundacja obejmuje koszty poniesione za co
drugi miesiàc ich zatrudnienia.”;

23) w art. 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 5,
starosta mo˝e, po udokumentowaniu poniesio-
nych kosztów, refundowaç koszty opieki nad
dzieckiem lub dzieçmi do lat 7 w wysokoÊci
uzgodnionej, nie wy˝szej jednak ni˝ po∏owa za-
si∏ku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, na ka˝de
dziecko, na opiek´ którego poniesiono koszty,
je˝eli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub in-
nà prac´ zarobkowà lub zostanie skierowany
na sta˝, przygotowanie zawodowe w miejscu
pracy lub szkolenie oraz pod warunkiem nie-
przekroczenia wysokoÊci kryterium dochodo-
wego na osob´ w rodzinie w rozumieniu prze-
pisów o pomocy spo∏ecznej.”;

24) uchyla si´ rozdzia∏ 11a;

25) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracodawca zamierzajàcy zwolniç co najmniej
50 pracowników w okresie 3 miesi´cy jest obo-
wiàzany uzgodniç z powiatowym urz´dem pra-
cy w∏aÊciwym dla siedziby tego pracodawcy
lub ze wzgl´du na miejsce wykonywania pracy
zakres i formy pomocy dla zwalnianych pra-
cowników, dotyczàce w szczególnoÊci:
1) poÊrednictwa pracy;
2) poradnictwa zawodowego;
3) szkoleƒ;
4) pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.”;

26) w art. 71:

a) w ust. 1:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie ma dla niego propozycji odpowied-
niej pracy, propozycji sta˝u, przygotowa-
nia zawodowego w miejscu pracy, prac
interwencyjnych lub robót publicznych
oraz”,
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— w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Êwiadczy∏ us∏ugi na podstawie umowy
agencyjnej lub umowy zlecenia albo in-
nej umowy o Êwiadczenie us∏ug, do któ-
rych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny sto-
suje si´ przepisy dotyczàce zlecenia, albo
wspó∏pracowa∏ przy wykonywaniu tych
umów, przy czym podstaw´ wymiaru
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
i Fundusz Pracy stanowi∏a kwota co naj-
mniej minimalnego wynagrodzenia za
prac´ w przeliczeniu na okres pe∏nego
miesiàca,”,

b) w ust. 2 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 prowa-
dzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci okresy po-
bierania zasi∏ku chorobowego, macierzyƒ-
skiego, zasi∏ku w wysokoÊci zasi∏ku macie-
rzyƒskiego lub Êwiadczenia rehabilitacyjne-
go, je˝eli podstaw´ wymiaru tych zasi∏ków
i Êwiadczenia, z uwzgl´dnieniem kwoty
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, stano-
wi∏a kwota wynoszàca co najmniej minimal-
ne wynagrodzenie za prac´;”,

c) uchyla si´ ust. 5;

27) w art. 72:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do okresu uprawniajàcego do zasi∏ku, od
którego zale˝y wysokoÊç i okres pobierania
zasi∏ku, zalicza si´ równie˝ okresy zatrudnie-
nia, o których mowa w art. 89.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przepis ust. 6 stosuje si´ odpowiednio do
dodatków szkoleniowych, stypendiów oraz
dodatków aktywizacyjnych, o których mowa
w art. 48 ust. 1 pkt 2.”; 

28) w art. 73:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Okres pobierania zasi∏ku wynosi:

1) 6 miesi´cy — dla bezrobotnych zamiesz-
ka∏ych w okresie pobierania zasi∏ku na
obszarze powiatu, je˝eli stopa bezrobocia
na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku
poprzedzajàcego dzieƒ nabycia prawa do
zasi∏ku nie przekracza∏a 125 % przeci´t-
nej stopy bezrobocia w kraju;

2) 12 miesi´cy — dla bezrobotnych:

a) zamieszka∏ych w okresie pobierania
zasi∏ku na obszarze powiatu, je˝eli sto-
pa bezrobocia na tym obszarze w dniu
30 czerwca roku poprzedzajàcego
dzieƒ nabycia prawa do zasi∏ku prze-

kracza∏a 125 % przeci´tnej stopy bez-
robocia w kraju lub

b) powy˝ej 50 roku ˝ycia oraz posiadajà-
cych jednoczeÊnie co najmniej 20-letni
okres uprawniajàcy do zasi∏ku;

3) 18 miesi´cy dla bezrobotnych:

a) zamieszka∏ych w dniu nabycia prawa
do zasi∏ku oraz w okresie jego pobie-
rania na obszarze powiatu, je˝eli stopa
bezrobocia na tym obszarze w dniu
30 czerwca roku poprzedzajàcego
dzieƒ nabycia prawa do zasi∏ku prze-
kracza∏a 2-krotnie przeci´tnà stop´
bezrobocia w kraju, oraz posiadajà-
cych jednoczeÊnie co najmniej 20-letni
okres uprawniajàcy do zasi∏ku lub

b) którzy majà na utrzymaniu co najmniej
jedno dziecko w wieku do 15 lat, a ma∏-
˝onek bezrobotnego jest tak˝e bezro-
botny i utraci∏ prawo do zasi∏ku z po-
wodu up∏ywu okresu jego pobierania
po dniu nabycia prawa do zasi∏ku
przez tego bezrobotnego.

2. Okres pobierania zasi∏ku przez bezrobotne-
go nie ulega zmianie, je˝eli w okresie jego
pobierania nast´puje zmiana miejsca za-
mieszkania bezrobotnego lub miejscowoÊç,
w której on mieszka, zosta∏a obj´ta obsza-
rem dzia∏ania innego powiatu.”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W przypadku zmiany przez bezrobotnego
miejsca zamieszkania skutkujàcej zmianà
w∏aÊciwoÊci powiatowego urz´du pracy
bezrobotny jest obowiàzany powiadomiç
o tym fakcie urzàd pracy, w którym jest za-
rejestrowany, oraz stawiç si´ w powiato-
wym urz´dzie pracy w∏aÊciwym dla nowe-
go miejsca zamieszkania w terminie 14 dni
od dnia zmiany miejsca zameldowania.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„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
prac´ miesi´cznie i zarejestrowa∏ si´ w po-
wiatowym urz´dzie pracy jako bezrobotny
w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnie-
nia, zaprzestania wykonywania innej pracy
zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej
dzia∏alnoÊci, pobierania zasi∏ku chorobowe-
go po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu
wykonywania innej pracy zarobkowej, pro-
wadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci lub
osiàgania przychodu przekraczajàcego 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.”,
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d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Okresy zatrudnienia, innej pracy zarobko-
wej, prowadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci,
pobierania zasi∏ku chorobowego po ustaniu
zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania
innej pracy zarobkowej, prowadzenia poza-
rolniczej dzia∏alnoÊci oraz uzyskiwania przy-
chodu, wymienione w ust. 5, wlicza si´ do
okresów, o których mowa w art. 75 ust. 2.”; 

29) w art. 73a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wniosek gminy starosta mo˝e skierowaç
bezrobotnego bez prawa do zasi∏ku korzystajà-
cego ze Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej do
wykonywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych na
terenie gminy, w której bezrobotny zamieszku-
je lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin
w tygodniu.”;

30) w art. 76:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zasi∏ek, dodatek szkoleniowy, stypendium
lub inne Êwiadczenie pieni´˝ne finansowa-
ne z Funduszu Pracy wyp∏acone osobie za
okres, za który naby∏a prawo do emerytury,
Êwiadczenia przedemerytalnego, renty z ty-
tu∏u niezdolnoÊci do pracy, renty szkolenio-
wej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasi∏ku
macierzyƒskiego, zasi∏ku w wysokoÊci zasi∏-
ku macierzyƒskiego, zasi∏ku chorobowego
lub Êwiadczenia rehabilitacyjnego, je˝eli
organ rentowy, który przyzna∏ Êwiadczenie,
nie dokona∏ jego pomniejszenia na zasa-
dach okreÊlonych w art. 78;”,

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

„7a. Przepis ust. 7 stosuje si´ odpowiednio do
innych niewymienionych w tym przepisie
Êwiadczeƒ finansowanych z Funduszu Pra-
cy, w szczególnoÊci do refundacji uzyski-
wanych z tytu∏u umowy o zorganizowanie
prac interwencyjnych oraz robót publicz-
nych.”,

c) uchyla si´ ust. 8 i 10; 

31) art. 78 otrzymuje brzmienie:

„Art. 78. 1. W przypadku przyznania bezrobotne-
mu lub innej uprawnionej osobie pra-
wa do emerytury, Êwiadczenia przed-
emerytalnego, renty z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy lub s∏u˝by, o której mo-
wa w art. 71 ust. 2 pkt 1, renty szkole-
niowej, renty socjalnej, zasi∏ku macie-
rzyƒskiego, zasi∏ku w wysokoÊci zasi∏-
ku macierzyƒskiego, zasi∏ku chorobo-
wego, Êwiadczenia rehabilitacyjnego
lub renty rodzinnej w wysokoÊci prze-
kraczajàcej po∏ow´ minimalnego wy-
nagrodzenia za prac´ za okres, za który
pobiera∏a zasi∏ek, dodatek szkolenio-
wy, stypendium, dodatek aktywizacyj-
ny albo inne Êwiadczenie pieni´˝ne

z tytu∏u pozostawania bez pracy, po-
brane z tego tytu∏u kwoty w wysokoÊci
uwzgl´dniajàcej zaliczk´ na podatek
dochodowy od osób fizycznych i sk∏ad-
k´ na ubezpieczenie zdrowotne zalicza
si´ na poczet przyznanego przez organ
rentowy Êwiadczenia. Kwoty te traktu-
je si´ jak Êwiadczenia wyp∏acane
w kwocie zaliczkowej w rozumieniu
przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

2. Kwota zaliczona na poczet przyznane-
go Êwiadczenia nie mo˝e byç wy˝sza
ni˝ ustalona za poszczególne miesiàce
okresu, o którym mowa w ust. 1, kwo-
ta emerytury, Êwiadczenia przedeme-
rytalnego, renty z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy lub s∏u˝by, o której mowa
w art. 71 ust. 2 pkt 1, renty szkolenio-
wej, renty socjalnej, zasi∏ku macierzyƒ-
skiego, zasi∏ku w wysokoÊci zasi∏ku
macierzyƒskiego, zasi∏ku chorobowe-
go, Êwiadczenia rehabilitacyjnego lub
renty rodzinnej.

3. Organ rentowy przekazuje kwot´ zali-
czonà na poczet przyznanego Êwiad-
czenia, o której mowa w ust. 1, na ra-
chunek bankowy Funduszu Pracy po-
wiatowego urz´du pracy, który wyp∏a-
ci∏ zasi∏ek, dodatek szkoleniowy, sty-
pendium, dodatek aktywizacyjny albo
inne Êwiadczenie pieni´˝ne z tytu∏u po-
zostawania bez pracy.

4. W przypadku przyznania bezrobotne-
mu prawa do emerytury, Êwiadczenia
przedemerytalnego, renty z tytu∏u nie-
zdolnoÊci do pracy lub s∏u˝by, o której
mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1, renty szko-
leniowej, renty socjalnej, zasi∏ku ma-
cierzyƒskiego, zasi∏ku w wysokoÊci za-
si∏ku macierzyƒskiego, zasi∏ku choro-
bowego, Êwiadczenia rehabilitacyjne-
go lub renty rodzinnej w wysokoÊci
przekraczajàcej po∏ow´ minimalnego
wynagrodzenia za prac´ na okres,
w którym by∏ bezrobotny, pozbawienie
statusu bezrobotnego i prawa do zasi∏-
ku nast´puje za okres, za który przy-
znano emerytur´, Êwiadczenie przed-
emerytalne, rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy lub s∏u˝by, o której mowa
w art. 71 ust. 2 pkt 1, rent´ szkolenio-
wà, rent´ socjalnà, zasi∏ek macierzyƒ-
ski, zasi∏ek w wysokoÊci zasi∏ku macie-
rzyƒskiego, zasi∏ek chorobowy, Êwiad-
czenie rehabilitacyjne lub rent´ rodzin-
nà w wysokoÊci przekraczajàcej po∏o-
w´ minimalnego wynagrodzenia za
prac´.”;

32) art. 82 otrzymuje brzmienie:

„Art. 82. Prezes G∏ównego Urz´du Statystyczne-
go, w terminie do dnia 30 wrzeÊnia ka˝-
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dego roku, og∏asza, w drodze obwiesz-
czenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
przeci´tnà stop´ bezrobocia w kraju oraz
na obszarze powiatów wed∏ug stanu na
dzieƒ 30 czerwca danego roku.”;

33) w art. 86 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Udokumentowane okresy zatrudnienia obywa-
teli polskich i obywateli paƒstw, o których mo-
wa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a—c, przebyte za gra-
nicà u pracodawcy zagranicznego:

1) w paƒstwie wymienionym w art. 1 ust. 3
pkt 2 lit. a—c, 

2) w innym paƒstwie ni˝ wymienione w art. 1
ust. 3 pkt 2 lit. a—c, za które by∏y op∏acane
sk∏adki na Fundusz Pracy

— sà zaliczane do okresów pracy w Rzeczypo-
spolitej Polskiej w zakresie uprawnieƒ pracow-
niczych.”; 

34) w art. 87 w ust. 1:

a) pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) posiadajàcy w Rzeczypospolitej Polskiej
zezwolenie na zamieszkanie na czas ozna-
czony udzielone w zwiàzku z okolicznoÊcià,
o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 10, 11, 13
i 16—18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach;”,

b) pkt 5b otrzymuje brzmienie:

„5b) zst´pni, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub cudzo-
ziemca — ma∏˝onka obywatela polskiego,
o którym mowa w pkt 1—4 i 5a, nieb´dàcy
obywatelami paƒstwa, o którym mowa
w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a—c, je˝eli posiada-
jà zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;”;

35) w art. 88:

a) uchyla si´ ust. 14,

b) ust. 15 i 16 otrzymujà brzmienie:

„15. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, urzàd
obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do
spraw pracy oraz wojewódzkie i powiato-
we urz´dy pracy gromadzà i przetwarzajà
dane dotyczàce cudzoziemców, wydawa-
nia zezwoleƒ na prac´, kontroli przestrze-
gania przepisów ustawy i toczàcych si´
w tych sprawach post´powaƒ, w zakresie
niezb´dnym do realizacji przepisów usta-
wy.

16. Przepisy ust. 1—13 i 15 stosuje si´ odpo-
wiednio do jednostek organizacyjnych,
choçby nie posiada∏y osobowoÊci prawnej,
a tak˝e do osób fizycznych, zamierzajàcych
powierzyç wykonywanie pracy cudzoziem-
cowi.”;

36) po art. 88 dodaje si´ art. 88a w brzmieniu: 

„Art. 88a. W post´powaniu o wydanie zezwolenia
lub o przed∏u˝enie zezwolenia na prac´
stronà post´powania jest wy∏àcznie
pracodawca albo podmiot, o którym
mowa w art. 88 ust. 16.”;

37) w rozdziale 16 po art. 90 dodaje si´ art. 90a
w brzmieniu:

„Art. 90a. 1. Pracodawca albo podmiot, o którym
mowa w art. 88 ust. 16, sk∏ada wnio-
sek o wydanie zezwolenia na prac´
lub jego przed∏u˝enie po dokonaniu
jednorazowej wp∏aty w wysokoÊci nie
wi´kszej ni˝ wysokoÊç minimalnego
wynagrodzenia za prac´ za ka˝dà
osob´.

2. Wp∏ata, o której mowa w ust. 1, sta-
nowi dochód bud˝etu paƒstwa.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
sokoÊç wp∏aty, o której mowa
w ust. 1, bioràc pod uwag´:

1) rodzaj wykonywanej pracy, kwalifi-
kacje posiadane przez cudzoziem-
ca oraz ich zale˝noÊç od poda˝y
i popytu na rynku pracy lub

2) umowy i porozumienia mi´dzyna-
rodowe w zakresie zatrudnienia,
lub

3) okres wykonywania pracy przez
cudzoziemca, lub

4) liczb´ wniosków o wydanie zezwo-
lenia na prac´ lub wniosków o prze-
d∏u˝enie zezwolenia na prac´ sk∏a-
danych przez pracodawc´.”;

38) w art. 92:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykonywa∏a zadania na stanowisku, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie poÊred-
nictwa pracy przez okres co najmniej
12 miesi´cy w publicznych s∏u˝bach zatrud-
nienia;”,

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

„2a. Wymogów, o których mowa w ust. 2
pkt 3—5, nie stosuje si´ do obywateli, o któ-
rych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a—c, po-
siadajàcych decyzj´ o uznaniu kwalifikacji
zawodowych, wydanà zgodnie z odr´bnymi
przepisami.”;

39) w art. 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewoda, na wniosek zainteresowanej oso-
by, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje
licencj´ zawodowà poÊrednika pracy okreÊlo-
nego stopnia osobie spe∏niajàcej warunki,
o których mowa w art. 92 ust. 2, 2a, 4 i 5.”;
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40) w art. 94:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykonywa∏a zadania na stanowisku, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie porad-
nictwa zawodowego przez okres co naj-
mniej 12 miesi´cy w publicznych s∏u˝bach
zatrudnienia;”,

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

„2a. Wymogów, o których mowa w ust. 2
pkt 3—5, nie stosuje si´ do obywateli,
o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a—c,
posiadajàcych decyzj´ o uznaniu kwalifikacji
zawodowych, wydanà zgodnie z odr´bnymi
przepisami.”;

41) w art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewoda, na wniosek zainteresowanej oso-
by, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje
licencj´ zawodowà doradcy zawodowego
okreÊlonego stopnia osobie spe∏niajàcej wa-
runki, o których mowa w art. 94 ust. 2, 2a, 4
i 5.”;

42) w art. 100 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Pracownikom wojewódzkich i powiatowych
urz´dów pracy, o których mowa w art. 91 pkt 1
i 2, mo˝e byç przyznany dodatek do wynagro-
dzenia uzale˝niony od stopnia posiadanej li-
cencji i doskonalenia kwalifikacji zawodowych
oraz jakoÊci wykonywanej pracy.

2. Pracownikom wojewódzkich i powiatowych
urz´dów pracy, o których mowa w art. 91
pkt 3—6, mo˝e byç przyznany dodatek do wy-
nagrodzenia uzale˝niony od posiadanego
przygotowania zawodowego, doskonalenia
kwalifikacji zawodowych oraz jakoÊci wykony-
wanej pracy.”;

43) w art. 101 uchyla si´ ust. 2;

44) uchyla si´ art. 102a;

45) w art. 104 w ust. 1 uchyla si´ pkt 1a;

46) art. 106a otrzymuje brzmienie:

„Art. 106a. 1. Ârodki  Funduszu Pracy mogà byç
przeznaczane na finansowanie cz´Êci
dzia∏aƒ publicznych s∏u˝b zatrudnie-
nia zwiàzanych z udzia∏em w sieci
EURES.

2. Rodzaj dzia∏aƒ, o których mowa
w ust. 1, oraz wydatków na ich reali-
zacj´ okreÊlajà:

1) porozumienia zawierane pomi´-
dzy ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy a samorzàdami woje-
wództw lub

2) umowy zawierane pomi´dzy Rze-
czàpospolità Polskà a Wspólnotà
Europejskà, lub

3) umowy zawierane pomi´dzy paƒ-
stwami, o których mowa w art. 1
ust. 3 pkt 2 lit. a—c, a Wspólnotà
Europejskà na finansowanie part-
nerstw transgranicznych EURES.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2,
podlegajà refundacji ze Êrodków po-
chodzàcych z bud˝etu Unii Europej-
skiej  do wysokoÊci okreÊlonej w umo-
wach, o których mowa w ust. 2 pkt 2
i 3.”;

47) w art. 108 w ust. 1:

a) pkt 4a otrzymuje brzmienie:

„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 i 2a1;”, 

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

„4b) kosztów kwalifikowalnych realizacji projek-
tów, o których mowa w art. 9 ust. 2d
i art. 109 ust. 7c;”,

c) uchyla si´ pkt 27a,

d) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„34) kosztów wprowadzania, rozwijania i eks-
ploatacji systemu teleinformatycznego
i technologii cyfrowych w publicznych
s∏u˝bach zatrudnienia oraz Ochotniczych
Hufcach Pracy, s∏u˝àcych realizacji zadaƒ
wynikajàcych z ustawy;”,

e) w pkt 48 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje pkt 49 w brzmieniu:

„49) wydatków zwiàzanych z udzia∏em publicz-
nych s∏u˝b zatrudnienia w sieci EURES,
o których mowa w art. 106a.”;

48) w art. 109:

a) ust. 7a otrzymuje brzmienie:

„7a. Podstaw´ wydatkowania w danym roku
bud˝etowym Êrodków Funduszu Pracy na
refundacj´ 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 wyko-
nujàcych zadania wynikajàce z realizacji
w województwie projektów wspó∏finanso-
wanych ze Êrodków Europejskiego Fundu-
szu Spo∏ecznego i Funduszu Pracy stanowi
umowa zawarta mi´dzy zarzàdem woje-
wództwa a ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy, okreÊlajàca wysokoÊç Êrod-
ków na ten cel oraz sposób ich wydatkowa-
nia.”,

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

„7c. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e ze
Êrodków Funduszu Pracy zrefundowaç
cz´Êç poniesionych z bud˝etu kosztów
kwalifikowalnych w rozumieniu przepisów
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rozporzàdzenia (WE) nr 1081/2006 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego i uchylajàce rozporzàdzenie
(WE) nr 1784/1999 realizacji projektów po-
niesionych na:
1) pomoc i doradztwo prawne urz´dowi

ministra w∏aÊciwego do spraw pracy
w zakresie przygotowania i przeprowa-
dzenia post´powania o udzielenie zamó-
wienia publicznego bezpoÊrednio zwià-
zanego z realizacjà projektów wspó∏fi-
nansowanych z Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego i Funduszu Pracy,

2) zakup lub amortyzacj´ sprz´tu oraz za-
kup materia∏ów biurowych, niezb´d-
nych i bezpoÊrednio zwiàzanych z reali-
zacjà projektów wspó∏finansowanych
z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
i Funduszu Pracy, zgodnie z przepisami
rozporzàdzenia (WE) nr 1083/2006 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiajàcego przepi-
sy ogólne dotyczàce Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego oraz Fun-
duszu SpójnoÊci i uchylajàce rozporzà-
dzenie (WE) nr 1260/1999 

— do wysokoÊci 0,5 % wartoÊci projektu.”;

c) w ust. 12 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êredni-
kiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) szko∏y wy˝sze lub organizacje studenckie,

o których mowa w art. 39 ust. 6, stajà si´ ich
w∏asnoÊcià.”; 

49) art. 109a otrzymuje brzmienie:

„Art. 109a. 1. Koszty szkoleƒ, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 9, nie mogà
przekroczyç dziesi´ciokrotnoÊci mi-
nimalnego wynagrodzenia za prac´
na jednà osob´ w okresie kolejnych
trzech lat.

2. ¸àczna kwota przeznaczona na koszty
szkoleƒ, o których mowa w art. 108
ust. 1 pkt 38, w okresie kolejnych
trzech lat nie mo˝e przekroczyç ilo-
czynu dziesi´ciokrotnoÊci minimal-
nego wynagrodzenia za prac´ oraz
przeci´tnej liczby zatrudnionych
w urz´dzie w przeliczeniu na pe∏ny
wymiar czasu pracy.

3. 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.”;

50) w art. 125 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:
„2. Orzeczone i wyegzekwowane kary grzywien,

o których mowa w art. 119—123, sàdy przeka-
zujà bezpoÊrednio na rachunek dysponenta

Funduszu Pracy, w trybie i terminach okreÊlo-
nych w przepisach dotyczàcych sposobu wy-
konywania bud˝etu paƒstwa.”;

51) po art. 150d dodaje si´ art. 150e w brzmieniu:

„Art. 150e. Udokumentowane okresy zatrudnienia
lub wykonywania innej pracy zarobko-
wej za granicà u pracodawców zagra-
nicznych w paƒstwach niewymienio-
nych w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a—c prze-
byte w okresie od dnia 1 listopada
2005 r. do dnia 25 sierpnia 2006 r. sà
zaliczane do okresu uprawniajàcego
do zasi∏ku pod warunkiem op∏acenia
sk∏adki na Fundusz Pracy. Przepisy
dotyczàce trybu op∏acania sk∏adek na
Fundusz Pracy przez osoby podejmu-
jàce zatrudnienie lub innà prac´ zarob-
kowà za granicà u pracodawcy zagra-
nicznego stosuje si´ odpowiednio.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póên. zm.6)) w art. 833 po § 1 dodaje si´
§ 11 w brzmieniu:
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6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55,
poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114,
poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r.
Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98,
poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368
i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26,
poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069
i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219,
poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360,
Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119,
poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199,
poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11,
poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891,
Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783,
Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135,
Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13,
poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024,
Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398,
Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178,
poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540,
Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662,
Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766, 769, Nr 115, poz. 794,
Nr 121, poz. 831 i Nr 123, poz. 849.



„§ 11. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do zasi∏-
ków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyj-
nych, stypendiów oraz dodatków szkolenio-
wych, wyp∏acanych na podstawie przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z póên. zm.7)) w art. 9 po
§ 1 dodaje si´ § 11 w brzmieniu:

„§ 11. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do zasi∏ków
dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych,
stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wy-
p∏acanych na podstawie przepisów o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”.

Art. 4. 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.8)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1 pkt 102 otrzymuje brzmienie:

„102) zwrot kosztów przejazdu bezrobotnego do
miejsca pracy lub miejsca odbywania sta˝u,
szkolenia, badaƒ lekarskich, do miejsca wy-
konywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych, za-
j´ç z zakresu poradnictwa zawodowego lub
przygotowania zawodowego w miejscu pra-
cy, oraz kosztów zakwaterowania bezrobot-
nego w miejscu pracy, odbywania sta˝u,
szkolenia lub przygotowania zawodowego
w miejscu pracy, otrzymane na podstawie

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.9)),”;

2) uchyla si´ art. 35a;

3) w art. 45b pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) deklaracji i informacji, o których mowa

w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a, art. 39 ust. 1 i 3,
art. 42 ust. 1a i 2, art. 42a, art. 42e ust. 5 i 6 oraz
art. 43 ust. 1,”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2 lit. za otrzymuje brzmienie:
„za) inne ni˝ powiatowe urz´dy pracy podmioty

kierujàce — w stosunku do osób pobierajà-
cych stypendium w okresie szkolenia, sta˝u
lub przygotowania zawodowego — którymi
sà:
— jednostki samorzàdu terytorialnego i ich

jednostki organizacyjne, z wyjàtkiem woje-
wódzkich 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 psychologicznego
— korzystajàce 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, z póên. zm.11)) albo ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia po-
lityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz
z 2007 r. Nr 140, poz. 984),”;
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———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381 oraz
z 2007 r. Nr 89, poz. 589 i Nr 115, poz. 794.

8) 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,
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, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353
i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658
i Nr 115, poz. 791 i 793.

———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149,
poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz
z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 120,
poz. 818 i Nr 176, poz. 1243.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21,
poz. 125, Nr 112, poz. 769 i Nr 115, poz. 791, 792 i 793.

11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.



2) w art. 6 w ust. 1 pkt 9a otrzymuje brzmienie:
„9a) osobami pobierajàcymi stypendium w okre-

sie odbywania szkolenia, sta˝u lub przygoto-
wania zawodowego w miejscu pracy, na któ-
re zosta∏y skierowane przez inne ni˝ powiato-
wy urzàd pracy podmioty kierujàce na szkole-
nie, sta˝ lub przygotowanie zawodowe, zwa-
nymi dalej „osobami pobierajàcymi stypen-
dium”,”;

3) w art. 16 ust. 9a otrzymuje brzmienie:
„9a. Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rento-

we osób pobierajàcych stypendium w okresie
szkolenia, sta˝u i przygotowania zawodowe-
go, kierowanych przez podmioty inne ni˝ po-
wiatowe urz´dy pracy, finansujà w ca∏oÊci,
z w∏asnych Êrodków, podmioty kierujàce.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên.
zm.12)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 66 w ust. 1 pkt 24a otrzymuje brzmienie:
„24a) osoby pobierajàce stypendium w okresie

odbywania szkolenia, sta˝u lub przygotowa-
nia zawodowego w miejscu pracy, na które
zosta∏y skierowane przez podmiot inny ni˝
powiatowy urzàd pracy, niepodlegajàce
obowiàzkowi ubezpieczenia zdrowotnego
z innego tytu∏u;”;

2) w art. 75 ust. 9a otrzymuje brzmienie:
„9a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1

pkt 24a, zg∏asza do ubezpieczenia zdrowotne-
go podmiot kierujàcy (beneficjent) na szkole-
nie, sta˝ lub przygotowanie 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 psychologicznego

— 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, z póên. zm.13)) albo ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia po-
lityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz
z 2007 r. Nr 140, poz. 984).”;

3) w art. 85 ust. 6a otrzymuje brzmienie:
„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 kierujàcy (beneficjent) na szkolenie,
sta˝ lub przygotowanie zawodowe w miejscu
pracy.”.

Art. 7. 1. Dodatki aktywizacyjne przyznane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy w kwocie do 30 % kwo-
ty zasi∏ku dla bezrobotnych sà wyp∏acane w dotych-
czasowej wysokoÊci, z uwzgl´dnieniem waloryzacji. 

2. Stypendia z tytu∏u odbywania sta˝u i przygoto-
wania zawodowego w miejscu pracy przyznane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy sà wyp∏acane w dotych-
czasowej wysokoÊci, z uwzgl´dnieniem waloryzacji.

3. Bezrobotnemu, który naby∏ prawo do zasi∏ku dla
bezrobotnych przed dniem 1 stycznia 2008 r., zasi∏ek
wyp∏aca si´ przez okres wynikajàcy z dotychczaso-
wych przepisów.

4. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, dotyczàcych odracza-
nia terminu p∏atnoÊci, rozk∏adania na raty oraz uma-
rzania kwot uzyskanych z Funduszu Pracy, stosuje si´
art. 76 ust. 7a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

5. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, dotyczàcych nienale˝-
nie pobranego Êwiadczenia, przepisy art. 76 ust. 2
pkt 3 oraz art. 78 ustawy, o której mowa w art. 1, sto-
suje si´ w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy. 

6. Do umów zawartych przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy na podstawie art. 61c ustawy wymienionej
w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

7. Osoba prowadzàca gospodarstwo domowe,
która przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zawar∏a
umow´ na podstawie art. 61c ustawy wymienionej
w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu, jest obowiàza-
na do poboru zaliczki na podatek dochodowy oraz
do sporzàdzania deklaracji i informacji, na zasadach
okreÊlonych w art. 35a ustawy wymienionej w art. 4
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, do koƒca obowiàzywania
tej umowy.
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12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169,
poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170,
poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249,
poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82,
poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166,
poz. 1172 i Nr 176, poz. 1243.

———————
13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251
oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.



8. Do zakoƒczenia spraw, rozpocz´tych na podsta-
wie wniosków z∏o˝onych do dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, dotyczàcych wydania lub przed∏u˝enia zezwolenia
na prac´ cudzoziemca, w zakresie wp∏aty, o której mo-
wa w art. 90a ustawy wymienionej w art. 1, stosuje si´
przepisy obowiàzujàce w dniu z∏o˝enia wniosku.

9. Do pobranej przez p∏atnika zaliczki na podatek
dochodowy majà zastosowanie deklaracje i informa-
cje okreÊlone przez ministra w∏aÊciwego do spraw 
finansów publicznych na podstawie art. 45b pkt 1
ustawy wymienionej w art. 4 w brzmieniu obowiàzu-
jàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

10. Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 46
ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obo-
wiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, zachowuje moc do czasu wejÊcia w ˝ycie aktu
wykonawczego wydanego na podstawie art. 46 ust. 6
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiàzu-
jàcym od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, oraz
mo˝e byç zmieniany.

11. Akt wykonawczy wydany na postawie art. 45b
pkt 1 ustawy wymienionej w art. 4 w brzmieniu obo-
wiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej

ustawy, zachowuje moc do czasu wejÊcia w ˝ycie aktu
wykonawczego wydanego na podstawie art. 45b pkt 1
ustawy wymienionej w art. 4 w brzmieniu obowiàzu-
jàcym od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 30 kwietnia 2008 r.

12. Dyrektorzy wojewódzkich urz´dów pracy oraz
dyrektorzy powiatowych urz´dów pracy pe∏niàcy
funkcje w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ z mo-
cy prawa odpowiednio dyrektorami wojewódzkich
urz´dów pracy oraz dyrektorami powiatowych urz´-
dów pracy w rozumieniu ustawy wymienionej w art. 1
w brzmieniu nadanym ustawà, bez koniecznoÊci ich
ponownego powo∏ania.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 46 i 47 lit. e, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 kwietnia 2007 r.; 

2) art. 1 pkt 5 lit. b—d, pkt 6, 28 lit. a, pkt 42, 47 lit. a i b
i pkt 48 lit. a i b, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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