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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 18 sierpnia 2009 r.

§ 1. Zasi∏ek dla bezrobotnych i stypendium sà
przyznawane przez starost´ na podstawie danych bezrobotnego zawartych w rejestrze bezrobotnych.

3. Przyznanie prawa dla bezrobotnych, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, nast´puje na podstawie odpowiednich zaÊwiadczeƒ wydanych w innych paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒstwach okreÊlonych w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c ustawy, zaÊwiadczenia wydanego przez powiatowy urzàd
pracy o rejestracji bezrobotnego oraz innych dokumentów majàcych wp∏yw na prawo do zasi∏ku przedstawionych przez osob´ ubiegajàcà si´ o przyznanie
prawa.

l.g

§ 2. 1. W przypadkach, o których mowa
w art. 67—71a rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 1408/71
z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia spo∏ecznego do pracowników
najemnych, osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek i do cz∏onków ich rodzin przemieszczajàcych si´ we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149
z 05.07.1971, str. 2, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 35, z póên. zm.),
marsza∏ek województwa rozstrzyga w drodze decyzji
administracyjnej o:

w drodze wydania zaÊwiadczenia, o którym mowa
w art. 83 rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia
21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporzàdzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia spo∏ecznego do pracowników
najemnych, osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek i do cz∏onków ich rodzin przemieszczajàcych si´ we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 74 z 27.03.1972,
str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 83, z póên. zm.).
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Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:
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w sprawie szczegó∏owego trybu przyznawania zasi∏ku dla bezrobotnych, stypendium
i dodatku aktywizacyjnego

1) przyznaniu bàdê odmowie przyznania zasi∏ku dla
bezrobotnych;

4. Stwierdzenie zachowania prawa dla bezrobotnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nast´puje na
podstawie odpowiednich zaÊwiadczeƒ wydanych
w innych paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej
lub paƒstwach okreÊlonych w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b
i c ustawy oraz zaÊwiadczenia wydanego przez powiatowy urzàd pracy o rejestracji poszukujàcego pracy.
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2) odmowie stwierdzenia zachowania prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych nabytego w Rzeczypospolitej Polskiej przez bezrobotnego udajàcego si´ do
innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
lub paƒstwa okreÊlonego w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b
i c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej
„ustawà”;
3) stwierdzeniu bàdê odmowie stwierdzenia zachowania prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych nabytego w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub paƒstwie
okreÊlonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c ustawy,
przez bezrobotnego poszukujàcego pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
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2. W przypadkach, o których mowa w art. 69 rozporzàdzenia, o którym mowa w ust. 1, marsza∏ek województwa stwierdza zachowanie prawa do zasi∏ku
dla bezrobotnych nabytego w Rzeczypospolitej Polskiej przez bezrobotnego udajàcego si´ do innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒstwa okreÊlonego w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c ustawy
———————
1)

2)

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 216,
poz. 1598).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595,
Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125,
poz. 1035 i Nr 127, poz. 1052.

5. Stwierdzenie zachowania prawa dla bezrobotnych, o którym mowa w ust. 2, nast´puje na podstawie zaÊwiadczenia wydanego przez powiatowy urzàd
pracy potwierdzajàcego posiadanie przez bezrobotnego prawa do zasi∏ku, okres, na jaki przys∏uguje zasi∏ek,
wysokoÊç zasi∏ku oraz wszelkie inne znane powiatowemu urz´dowi pracy okolicznoÊci wp∏ywajàce na
wyp∏at´ zasi∏ku.
6. Powiatowy urzàd pracy wydaje na wniosek wojewódzkiego urz´du pracy zaÊwiadczenia dotyczàce
danych bezrobotnego zawartych w rejestrze bezrobotnych, w szczególnoÊci zestawienie okresów
uprawniajàcych do zasi∏ku oraz informacje o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.
7. Powiatowy urzàd pracy niezw∏ocznie powiadamia wojewódzki urzàd pracy o utracie przez bezrobotnego statusu osoby bezrobotnej, je˝eli utrata statusu
nastàpi przed wydaniem przez marsza∏ka województwa decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1
pkt 1.
8. W okresie obowiàzywania decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, powiatowy urzàd
pracy niezw∏ocznie informuje wojewódzki urzàd pracy
o wystàpieniu w stosunku do poszukujàcego pracy
okolicznoÊci, o których mowa w art. 33 ust. 4 pkt 1,
3—4a i 7 ustawy.
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§ 3. 1. Stypendium za okres szkolenia, sta˝u lub
przygotowania zawodowego doros∏ych nie przys∏uguje za dni nieobecnoÊci na szkoleniu, sta˝u lub przygotowaniu zawodowym doros∏ych, z zastrze˝eniem
ust. 2 i § 7 ust. 1.
2. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, przys∏ugujà za dni nieobecnoÊci na szkoleniu, sta˝u lub przygotowaniu zawodowym doros∏ych w przypadku
usprawiedliwienia tej nieobecnoÊci obowiàzkiem stawiennictwa przed sàdem lub organem administracji
publicznej.
§ 4. Starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po
udokumentowaniu podj´cia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokoÊci
osiàganego wynagrodzenia, od dnia z∏o˝enia wniosku do:

§ 6. 1. Stypendium i dodatek aktywizacyjny wyp∏aca si´ z do∏u, za okresy miesi´czne, w terminach ustalonych przez powiatowy urzàd pracy, nie póêniej ni˝
w ciàgu 14 dni od dnia up∏ywu okresu, za który Êwiadczenie jest wyp∏acane.
2. Zasi∏ek dla bezrobotnych wyp∏acany jest stosownie do art. 72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez powiatowy urzàd pracy, nie póêniej ni˝
w ciàgu 14 dni od dnia up∏ywu okresu, za który Êwiadczenie jest wyp∏acane.

§ 7. 1. Bezrobotnemu uprawnionemu do zasi∏ku
dla bezrobotnych lub stypendium, w przypadku czasowej niezdolnoÊci do pracy z powodu choroby lub
pobytu w stacjonarnym zak∏adzie opieki zdrowotnej
lub koniecznoÊci osobistego sprawowania opieki nad
cz∏onkiem rodziny w przypadkach, o których mowa
w przepisach o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa,
powiatowy urzàd pracy wyp∏aca zasi∏ek lub stypendium po przedstawieniu odpowiedniego zaÊwiadczenia lekarskiego.

l.g

1) ostatniego dnia przys∏ugiwania zasi∏ku dla bezrobotnych, przypadajàcego w okresie zatrudnienia,
w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1
ustawy;

3. Do stypendium, o którym mowa w art. 41
ust. 3b oraz art. 42a ust. 5 ustawy, nie stosuje si´ metody proporcjonalnego obliczania jego kwoty stosownie do liczby godzin trwania szkolenia, o której mowa
w art. 41 ust. 3 ustawy.
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9. Wojewódzki urzàd pracy przekazuje w∏aÊciwemu powiatowemu urz´dowi pracy kopi´ wydanej decyzji w sprawie, o której mowa w ust. 1, w terminie
7 dni od dnia jej wydania.
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2. Bezrobotny zawiadamia powiatowy urzàd pracy
o niezdolnoÊci do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1,
oraz dostarcza to zaÊwiadczenie w terminie 7 dni od
dnia jego wystawienia.
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2) ostatniego dnia po∏owy okresu przys∏ugiwania zasi∏ku dla bezrobotnych, przypadajàcego w okresie
zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku, o którym mowa w art. 48
ust. 1 pkt 2 ustawy.
§ 5. 1. Dodatek aktywizacyjny, stypendium za
okres odbywania sta˝u oraz stypendium, o którym
mowa w art. 41 ust. 3b, art. 42a ust. 5 oraz art. 55 ustawy, za niepe∏ny miesiàc ustala si´, dzielàc kwot´ dodatku aktywizacyjnego lub stypendium przez 30
i mno˝àc przez liczb´ dni kalendarzowych przypadajàcych w okresie, za który Êwiadczenie przys∏uguje.
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2. Kwota stypendium z tytu∏u odbywania przygotowania zawodowego doros∏ych lub odbywania szkolenia, z wy∏àczeniem stypendium, o którym mowa
w art. 41 ust. 3b, ustalona zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy, jest wyp∏acana równie˝ za okres niepe∏nego miesiàca odbywania szkolenia lub przygotowania zawodowego doros∏ych. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´.

3. W uzasadnionych przypadkach starosta mo˝e
wyraziç zgod´ na dostarczenie zaÊwiadczenia z przekroczeniem terminu, o którym mowa w ust. 2.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: w z. J. Duda

———————

3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 paêdziernika
2004 r. w sprawie szczegó∏owego trybu przyznawania zasi∏ku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219, poz. 2222
oraz z 2005 r. Nr 210, poz. 1747), które traci moc z dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

