1001
USTAWA
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1)
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zadania paƒstwa w zakresie promocji zatrudnienia, ∏agodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

1) pe∏nego i produktywnego zatrudnienia;
2) rozwoju zasobów ludzkich;
3) osiàgni´cia wysokiej jakoÊci pracy;
4) wzmacniania integracji oraz solidarnoÊci spo∏ecznej.
3. Ustawa ma zastosowanie do:

2. Zadania paƒstwa w zakresie promocji zatrudnienia, ∏agodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji
zawodowej sà realizowane przez instytucje rynku pracy dzia∏ajàce w celu:
———————
1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
— dyrektywy 68/360/EWG z dnia 15 paêdziernika 1968 r.
o zniesieniu restrykcji dotyczàcych przemieszczania si´
oraz pobytu we Wspólnocie pracowników z paƒstw
cz∏onkowskich oraz ich rodzin (Dz. Urz. EWG L 257,
z 19.10.1968 r.),
— dyrektywy 90/364/EWG z dnia 28 lipca 1990 r. o prawie
pobytu (Dz. Urz. EWG L 180 z 13.07.1990 r.),
— dyrektywy 90/365/EWG z dnia 28 lipca 1990 r. o prawie
pobytu pracowników i osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç
na w∏asny rachunek, którzy zakoƒczyli dzia∏alnoÊç zawodowà (Dz. Urz. EWG L 180 z 13.07.1990 r.),
— dyrektywy 93/96/WE z dnia 29 paêdziernika 1993 r. o prawie pobytu studentów (Dz. Urz. EWG L 317 z 18.12.1993 r.).
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

1) obywateli polskich poszukujàcych i podejmujàcych zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà za granicà u pracodawców zagranicznych;
2) cudzoziemców poszukujàcych i podejmujàcych zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
a) sà obywatelami paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
b) sà obywatelami paƒstw, z którymi Unia Europejska zawar∏a umowy o swobodzie przep∏ywu
osób,
c) posiadajà status uchodêcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadajà zezwolenie na osiedlenie si´ w Rzeczypospolitej Polskiej,
e) posiadajà zgod´ na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystajà z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
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3) cudzoziemców — cz∏onków rodzin cudzoziemców,
o których mowa w pkt 2 lit. a i b;
4) cudzoziemców — cz∏onków rodzin obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w pkt 2
lit. c—e, którzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemców, którym w∏aÊciwy organ udzieli∏ zezwolenia na prac´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. Na zasadach okreÊlonych w ustawie zasi∏ki i inne
Êwiadczenia z tytu∏u bezrobocia przys∏ugujà osobom,
o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a—d, oraz cudzoziemcom — cz∏onkom rodzin obywateli polskich.
Art. 2. 1. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) akademickim biurze karier — oznacza to jednostk´
dzia∏ajàcà na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szko∏y wy˝szej, prowadzonà
przez szko∏´ wy˝szà lub organizacj´ studenckà, do
której zadaƒ nale˝y w szczególnoÊci:
a) dostarczanie studentom i absolwentom szko∏y
wy˝szej informacji o rynku pracy i mo˝liwoÊciach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
b) zbieranie, klasyfikowanie i udost´pnianie ofert
pracy, sta˝y i praktyk zawodowych,
c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem
pracy,
d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy
oraz sta˝e zawodowe,
e) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
2) bezrobotnym — oznacza to osob´, o której mowa
w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a—d, 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 zawodzie lub s∏u˝bie albo innej pracy zarobkowej, bàdê, jeÊli jest osobà niepe∏nosprawnà,
zdolnà i gotowà do podj´cia zatrudnienia co najmniej w po∏owie tego wymiaru czasu pracy, nieuczàcà si´ w szkole, z wyjàtkiem szkó∏ dla doros∏ych lub szkó∏ wy˝szych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowanà we w∏aÊciwym dla miejsca zameldowania sta∏ego lub czasowego powiatowym urz´dzie pracy oraz poszukujàcà zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, je˝eli:
a) ukoƒczy∏a 18 lat,
b) nie ukoƒczy∏a 60 lat — kobieta lub 65 lat — m´˝czyzna,
c) nie naby∏a prawa do emerytury lub renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, renty szkoleniowej,
renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadze-
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nia pozarolniczej dzia∏alnoÊci, nie pobiera zasi∏ku przedemerytalnego, Êwiadczenia przedemerytalnego, Êwiadczenia rehabilitacyjnego, zasi∏ku chorobowego lub macierzyƒskiego,

d) nie jest w∏aÊcicielem lub posiadaczem samoistnym lub zale˝nym nieruchomoÊci rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z póên. zm.2)) o powierzchni u˝ytków rolnych
przekraczajàcej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytu∏u sta∏ej pracy jako wspó∏ma∏˝onek
lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni u˝ytków rolnych przekraczajàcej 2 ha
przeliczeniowe,
e) nie uzyskuje przychodów podlegajàcych opodatkowaniu podatkiem dochodowym z dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej, chyba ˝e dochód z dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla
ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokoÊci przeci´tnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym,
lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym z tytu∏u sta∏ej pracy jako wspó∏ma∏˝onek lub domownik w takim gospodarstwie,
f) nie podj´∏a pozarolniczej dzia∏alnoÊci od dnia
wskazanego w zg∏oszeniu do ewidencji do dnia
wyrejestrowania tej dzia∏alnoÊci albo nie podlega na podstawie odr´bnych przepisów obowiàzkowi ubezpieczenia spo∏ecznego, z wyjàtkiem ubezpieczenia spo∏ecznego rolników,
g) nie jest osobà tymczasowo aresztowanà lub nie
odbywa kary pozbawienia wolnoÊci,
h) nie uzyskuje miesi´cznie przychodu w wysokoÊci przekraczajàcej po∏ow´ minimalnego wynagrodzenia za prac´, z wy∏àczeniem przychodów
uzyskanych z tytu∏u odsetek lub innych przychodów od Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy
spo∏ecznej zasi∏ku sta∏ego,
———————
2) 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 i 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 oraz z 2004 r. Nr 91,
poz. 870 i Nr 96, poz. 959.
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j) nie pobiera, na podstawie przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych, Êwiadczenia piel´gnacyjnego lub dodatku do zasi∏ku rodzinnego z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka i utraty
prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych na skutek
up∏ywu ustawowego okresu jego pobierania,
k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia Êwiadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70
ust. 6;
3) bezrobotnym do 25 roku ˝ycia — oznacza to bezrobotnego, który w roku kalendarzowym zastosowania 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 roku kalendarzowym zastosowania wobec niego us∏ug lub instrumentów
rynku pracy ukoƒczy∏ co najmniej 50 lat ˝ycia;
5) bezrobotnym d∏ugotrwale — oznacza to bezrobotnego pozostajàcego w rejestrze powiatowego
urz´du pracy ∏àcznie przez okres ponad 12 miesi´cy w okresie ostatnich 2 lat;
6) bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych —
oznacza to bezrobotnego o wykszta∏ceniu gimnazjalnym lub ni˝szym oraz nieposiadajàcego kwalifikacji do wykonywania zawodu;
7) cudzoziemcu — oznacza to osob´ nieposiadajàcà
obywatelstwa polskiego;
8) cz∏onku rodziny — oznacza to:
a) osob´ pozostajàcà z obywatelem polskim lub
cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3
pkt 2, w zwiàzku ma∏˝eƒskim uznawanym przez
prawo Rzeczypospolitej Polskiej,
b) zst´pnego obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2, w wieku do 21 lat lub pozostajàcego na jego utrzymaniu;
9) dodatku aktywizacyjnym — oznacza to kwot´ wyp∏aconà osobie, która b´dàc bezrobotnym posiadajàcym prawo do zasi∏ku, podj´∏a samodzielnie
lub w wyniku skierowania przez powiatowy urzàd
pracy zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà;
10) dodatku szkoleniowym — oznacza to kwot´ wyp∏acanà bezrobotnemu w okresie szkolenia;
11) innej pracy zarobkowej — oznacza to wykonywanie pracy lub Êwiadczenie us∏ug na podstawie
umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy
o dzie∏o albo w okresie cz∏onkostwa w rolniczej
spó∏dzielni produkcyjnej, spó∏dzielni kó∏ek rolniczych lub spó∏dzielni us∏ug rolniczych;
12) koszcie szkolenia — oznacza to:
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c) koszty przejazdu, zakwaterowania i wy˝ywienia,
je˝eli szkolenie odbywa si´ w miejscowoÊci innej ni˝ miejsce zameldowania sta∏ego lub czasowego,
d) koszty badaƒ lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odr´bnych,
e) koszty egzaminów umo˝liwiajàcych uzyskanie
Êwiadectw, dyplomów, zaÊwiadczeƒ, okreÊlonych uprawnieƒ zawodowych lub tytu∏ów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezb´dnych do wykonywania danego zawodu;
13) nielegalnym zatrudnieniu lub nielegalnej innej
pracy zarobkowej — oznacza to:
a) zatrudnienie przez pracodawc´ osoby bez potwierdzenia na piÊmie w wymaganym terminie
rodzaju zawartej umowy i jej warunków,
b) niezg∏oszenie osoby zatrudnionej lub wykonujàcej innà prac´ zarobkowà do ubezpieczenia
spo∏ecznego,
c) podj´cie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub dzia∏alnoÊci bez powiadomienia o tym w∏aÊciwego powiatowego urz´du
pracy,
d) zatrudnienie lub powierzenie wykonywania innej pracy zarobkowej bezrobotnemu bez zawiadomienia w∏aÊciwego powiatowego urz´du
pracy,
e) powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadajàcemu zezwolenia na prac´ wydanego przez w∏aÊciwy organ, z wyjàtkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art. 87
z obowiàzku posiadania takiego zezwolenia, lub
powierzenie wykonywania pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach ni˝ okreÊlone
w zezwoleniu na prac´,
f) wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na prac´ wydanego przez w∏aÊciwy
organ, z wyjàtkiem cudzoziemców zwolnionych
na podstawie art. 87 z obowiàzku posiadania takiego zezwolenia, lub na innym stanowisku lub
na innych warunkach ni˝ okreÊlone w zezwoleniu na prac´;
14) nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca — oznacza to wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na prac´, z wyjàtkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art. 87
z obowiàzku posiadania takiego zezwolenia, lub
na innych warunkach lub na innym stanowisku ni˝
okreÊlone w zezwoleniu na prac´, niezgodnie z deklarowanym celem pobytu oraz bez zawarcia wymaganych umów o prac´ lub umów cywilnoprawnych;

a) uprzednio uzgodnionà nale˝noÊç przys∏ugujàcà
instytucji szkoleniowej,

15) nielegalnym prowadzeniu agencji zatrudnienia —
oznacza to:

b) koszt ubezpieczenia od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków,

a) prowadzenie agencji zatrudnienia bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
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b) pobieranie przez agencj´ zatrudnienia od osób,
dla których poszukuje ona zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, kwot innych ni˝ okreÊlone w art. 85 ust. 2 pkt 7;
16) odpowiedniej pracy — oznacza to zatrudnienie lub
innà prac´ zarobkowà, które podlegajà ubezpieczeniom spo∏ecznym i do wykonywania których
bezrobotny ma wystarczajàce kwalifikacje lub doÊwiadczenie zawodowe lub mo˝e je wykonywaç
po uprzednim szkoleniu, a stan zdrowia pozwala
mu na ich wykonywanie oraz ∏àczny czas dojazdu
do miejsca pracy i z powrotem Êrodkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin;
17) organach zatrudnienia — oznacza to ministra w∏aÊciwego do spraw pracy oraz wojewodów, marsza∏ków województw i starostów;
18) organizacji pozarzàdowej — oznacza to nieb´dàce
jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedzia∏ajàce w celu osiàgni´cia zysku osoby prawne
lub jednostki nieposiadajàce osobowoÊci prawnej,
utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym
fundacje i stowarzyszenia, z wyjàtkiem partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji;
19) osobie samotnie wychowujàcej dzieci — oznacza
to osob´ samotnie wychowujàcà co najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
20) osobie wspó∏pracujàcej — oznacza to osob´
wspó∏pracujàcà z osobami prowadzàcymi pozarolniczà dzia∏alnoÊç oraz zleceniobiorcami w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych;
21) osobie zale˝nej — oznacza to osob´ wymagajàcà
ze wzgl´du na stan zdrowia lub wiek sta∏ej opieki,
po∏àczonà wi´zami rodzinnymi lub powinowactwem z osobà obj´tà us∏ugami lub instrumentami
rynku pracy lub pozostajàcà z nià we wspólnym
gospodarstwie domowym;
22) poszukujàcym pracy — oznacza to osob´ niezatrudnionà, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2,
lub cudzoziemca, cz∏onka rodziny obywatela polskiego, poszukujàcà zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej oraz osob´ zatrudnionà zg∏aszajàcà
zamiar i gotowoÊç podj´cia innej pracy zarobkowej lub zatrudnienia w wy˝szym wymiarze czasu
pracy, dodatkowego albo innego zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej, zarejestrowanà w powiatowym urz´dzie pracy;
23) pozarolniczej dzia∏alnoÊci — oznacza to pozarolniczà dzia∏alnoÊç w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych;
24) przychodach — oznacza to przychody z tytu∏u innego ni˝ zasi∏ek lub inne Êwiadczenie wyp∏acane
z Funduszu Pracy, podlegajàce opodatkowaniu na
podstawie przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych;
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25) pracodawcy — oznacza to jednostk´ organizacyjnà, chocia˝by nie posiada∏a osobowoÊci prawnej,
a tak˝e osob´ fizycznà prowadzàcà dzia∏alnoÊç gospodarczà, które zatrudniajà lub majà zamiar zatrudniç co najmniej jednego pracownika;
26) pracach interwencyjnych — oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawc´, które nastàpi∏o w wyniku umowy zawartej ze starostà i ma na
celu wsparcie osób b´dàcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49;
27) po˝yczce szkoleniowej — oznacza to po˝yczk´
udzielonà bezrobotnemu na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania
powiatowego urz´du pracy na to szkolenie;
28) przeci´tnym wynagrodzeniu — oznacza to przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia
nast´pnego miesiàca po og∏oszeniu przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”;
29) przyczynach dotyczàcych zak∏adu pracy — oznacza to:
a) rozwiàzanie stosunku pracy lub stosunku s∏u˝bowego z przyczyn niedotyczàcych pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczàcych pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.3)), w przypadku rozwiàzania stosunku pracy lub stosunku
s∏u˝bowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniajàcego mniej ni˝ 20 pracowników,
b) rozwiàzanie stosunku pracy lub stosunku s∏u˝bowego z powodu og∏oszenia upad∏oÊci pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska
pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
c) wygaÊni´cie stosunku pracy lub stosunku s∏u˝bowego w przypadku Êmierci pracodawcy lub
gdy odr´bne przepisy przewidujà wygaÊni´cie
stosunku pracy lub stosunku s∏u˝bowego w wyniku przejÊcia zak∏adu pracy lub jego cz´Êci na
innego pracodawc´ i niezaproponowania przez
tego pracodawc´ nowych warunków pracy
i p∏acy;
30) przyrzeczeniu — oznacza to przyrzeczenie wydania
cudzoziemcowi zezwolenia na prac´ pod warun———————
3) Zmiany tekstu

jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.
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kiem uzyskania przez niego odpowiedniej wizy lub
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub
zezwolenia, o którym mowa w przepisach o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz
cz∏onków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
31) przygotowanie zawodowe w miejscu pracy —
oznacza to zdobywanie nowych kwalifikacji lub
umiej´tnoÊci zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadaƒ zawodowych na stanowisku
pracy wed∏ug ustalonego programu uzgodnionego pomi´dzy starostà, pracodawcà i bezrobotnym;
32) robotach publicznych — oznacza to zatrudnienie
bezrobotnego w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 12 miesi´cy przy wykonywaniu prac majàcych na celu reintegracj´ zawodowà i spo∏ecznà, okreÊlonà na
podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
organizowane przez oÊrodki pomocy spo∏ecznej
lub organizacje pozarzàdowe statutowo zajmujàce
si´ problematykà: ochrony Êrodowiska, kultury,
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 samorzàdu terytorialnego, bud˝etu paƒstwa, funduszy celowych,
organizacji pozarzàdowych, spó∏ek wodnych i ich
zwiàzków;
33) sieci EURES — oznacza to sieç europejskich s∏u˝b
zatrudnienia;
34) sta˝u — oznacza to nabywanie przez bezrobotnego
umiej´tnoÊci praktycznych do wykonywania pracy
przez wykonywanie zadaƒ w miejscu pracy bez nawiàzania stosunku pracy z pracodawcà;
35) stypendium — oznacza to kwot´ wyp∏acanà z Funduszu Pracy bezrobotnemu w okresie odbywania
przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub
w okresie odbywania szkolenia, sta˝u u pracodawcy
oraz w okresie nauki w szkole ponadpodstawowej,
ponadgimnazjalnej albo w szkole wy˝szej, do której
ucz´szcza w systemie wieczorowym lub zaocznym;
36) staroÊcie — oznacza to starost´ powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu, sprawujàcego
zwierzchnictwo nad powiatowym urz´dem pracy;
37) szkoleniu — oznacza to pozaszkolne zaj´cia edukacyjne majàce na celu uzyskanie lub uzupe∏nienie
umiej´tnoÊci i kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, w tym umiej´tnoÊci poszukiwania zatrudnienia;
38) sk∏adkach na ubezpieczenia spo∏eczne — oznacza
to sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe
i wypadkowe, finansowane z w∏asnych Êrodków
p∏atnika tych sk∏adek;
39) us∏ugach EURES — oznacza to us∏ugi rynku pracy
realizowane przez publiczne s∏u˝by zatrudnienia
oraz zwiàzki zawodowe i organizacje pracodaw-

Poz. 1001

ców, obejmujàce w szczególnoÊci poÊrednictwo
pracy wraz z doradztwem z zakresu mobilnoÊci na
rynku pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz paƒstw,
o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b;
40) wykonywaniu pracy przez cudzoziemca — oznacza
to zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pe∏nienie funkcji w zarzàdach osób
prawnych prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà;
41) zasi∏ku — oznacza to zasi∏ek dla bezrobotnych;
42) zaj´ciach aktywizacyjnych — oznacza to zaj´cia dla
bezrobotnych i poszukujàcych pracy, które majà
na celu przygotowanie ich do samodzielnego poszukiwania i podj´cia zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej;
43) zatrudnieniu — oznacza to wykonywanie pracy na
podstawie stosunku pracy, stosunku s∏u˝bowego
oraz umowy o prac´ nak∏adczà;
44) zwolnieniu monitorowanym — oznacza to rozwiàzanie stosunku pracy lub stosunku s∏u˝bowego
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy, w zwiàzku
z którym sà Êwiadczone us∏ugi rynku pracy dla
pracowników b´dàcych w okresie wypowiedzenia
stosunku pracy lub stosunku s∏u˝bowego, a tak˝e
zagro˝onych wypowiedzeniem;
45) ˝o∏nierzach rezerwy — oznacza to osoby zwolnione z zawodowej s∏u˝by wojskowej w wyniku restrukturyzacji Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które nie naby∏y uprawnieƒ do Êwiadczeƒ
emerytalnych lub rentowych w pe∏nej wysokoÊci;
status ˝o∏nierza rezerwy przys∏uguje przez okres
36 miesi´cy od dnia zwolnienia z zawodowej s∏u˝by wojskowej.
2. Wykonywanie przez wolontariuszy Êwiadczeƒ
odpowiadajàcych Êwiadczeniu pracy na zasadach
okreÊlonych w przepisach o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie nie stanowi przeszkody do
nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego, je˝eli
wolontariusz przedstawi w∏aÊciwemu powiatowemu
urz´dowi pracy porozumienie z korzystajàcym.
3. Badania lekarskie majàce na celu stwierdzenie
ogólnej zdolnoÊci bezrobotnego do wykonywania pracy przeprowadzajà, na wniosek powiatowego urz´du
pracy, lekarze ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Koszty tych badaƒ sà finansowane z Funduszu Pracy.
Rozdzia∏ 2
Polityka rynku pracy
Art. 3. 1. Zadania paƒstwa w zakresie promocji zatrudnienia, ∏agodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej sà realizowane na podstawie
uchwalanego przez Rad´ Ministrów Krajowego Planu
Dzia∏aƒ na Rzecz Zatrudnienia, zawierajàcego zasady
realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia, zwanego
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dalej „Krajowym Planem Dzia∏aƒ”, oraz w oparciu
o inicjatywy samorzàdu gminy, powiatu, województwa i partnerów spo∏ecznych.
2. Projekt Krajowego Planu Dzia∏aƒ przygotowuje
minister w∏aÊciwy do spraw pracy, wspó∏dzia∏ajàc
z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki, ministrem w∏aÊciwym do spraw oÊwiaty i wychowania
oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa wy˝szego, i przedstawia do zaopiniowania Naczelnej Radzie Zatrudnienia.
3. Krajowy Plan Dzia∏aƒ okreÊla:
1) cele i dzia∏ania zgodne z kierunkami i priorytetami
polityki paƒstwa w dziedzinie rynku pracy;
2) dzia∏ania i zak∏adane wyniki wdro˝enia priorytetów
i wytycznych Europejskiej Strategii Zatrudnienia;
3) zadania, programy i projekty, które mogà uzyskaç
wsparcie w ramach Krajowego Planu Dzia∏aƒ;
4) kryteria uzyskania wsparcia finansowego przez samorzàdy terytorialne;
5) przewidywane wydatki Funduszu Pracy oraz bud˝etu paƒstwa na dofinansowanie zadaƒ obj´tych
Krajowym Planem Dzia∏aƒ, z okreÊleniem wydatków w kolejnych latach bud˝etowych;
6) wskaêniki efektywnoÊci Krajowego Planu Dzia∏aƒ;
7) sposób monitorowania i koordynowania wykonywania zadaƒ.
4. Samorzàd województwa na podstawie Krajowego Planu Dzia∏aƒ, uwzgl´dniajàc strategi´ rozwoju województwa oraz strategi´ wojewódzkà w zakresie polityki spo∏ecznej, o których mowa w odr´bnych przepisach, przygotowuje corocznie regionalny plan dzia∏aƒ
na rzecz zatrudnienia, okreÊlajàcy preferowane programy regionalne, projekty lokalne, priorytetowe grupy
bezrobotnych i innych osób wymagajàcych wsparcia
— po zasi´gni´ciu opinii powiatowych jednostek samorzàdu terytorialnego oraz partnerów spo∏ecznych.
5. Rada Ministrów w ramach Krajowego Planu
Dzia∏aƒ mo˝e przyjàç rzàdowe programy promocji zatrudnienia i przeciwdzia∏ania bezrobociu, majàce na
celu aktywizacj´ zawodowà bezrobotnych.
6. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej przyj´ty Krajowy Plan Dzia∏aƒ oraz
sprawozdania z jego realizacji.
Art. 4. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy realizuje zadania na rzecz rynku pracy przez:

Poz. 1001

b) okreÊlanie instrumentów stymulujàcych rozwój
kszta∏cenia ustawicznego rozumianego jako
kszta∏cenie w szko∏ach dla doros∏ych, a tak˝e
uzyskiwanie i uzupe∏nianie wiedzy ogólnej,
umiej´tnoÊci i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujàcych pracy, pracowników i pracodawców,
c) tworzenie narz´dzi i metod na potrzeby poradnictwa zawodowego, poÊrednictwa pracy, organizacji szkoleƒ bezrobotnych, aktywizacji bezrobotnych i poszukujàcych pracy oraz us∏ug EURES,
d) realizowanie zadaƒ wynikajàcych z prawa swobodnego przep∏ywu pracowników mi´dzy paƒstwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2
lit. a i b, w szczególnoÊci przez realizowanie i koordynowanie dzia∏aƒ w województwach i powiatach w zakresie udzia∏u publicznych s∏u˝b
zatrudnienia w sieci EURES,
e) reprezentowanie publicznych s∏u˝b zatrudnienia wobec publicznych s∏u˝b zatrudnienia innych paƒstw,
f) realizowanie postanowieƒ i koordynowanie
dzia∏aƒ wynikajàcych z umów mi´dzynarodowych i innych porozumieƒ zawartych z partnerami zagranicznymi w zakresie przep∏ywu pracowników;
3) realizowanie zadaƒ 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 pe∏nienie funkcji instytucji ∏àcznikowej;
4) zapewnianie jednolitoÊci
w szczególnoÊci przez:

stosowania

prawa,

a) udzielanie wyjaÊnieƒ dotyczàcych stosowania
przepisów ustawy,
b) ustalanie standardów realizacji us∏ug rynku
pracy Êwiadczonych przez publiczne s∏u˝by zatrudnienia;
5) sporzàdzanie rocznych sprawozdaƒ z realizacji
Krajowego Planu Dzia∏aƒ;
6) planowanie i wykonywanie dzia∏aƒ wynikajàcych
z programów sektorowych, regionalnych i inicjatyw wspólnotowych, o których mowa w odr´bnych przepisach, wspó∏finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego;
7) dà˝enie do uzyskania wysokiego poziomu i rozwoju zasobów ludzkich, w szczególnoÊci przez:
a) prowadzenie badaƒ i analiz rynku pracy,

1) przygotowywanie i koordynacj´ realizacji Krajowego Planu Dzia∏aƒ;

b) ustalanie klasyfikacji zawodów i specjalnoÊci na
potrzeby rynku pracy,

2) koordynacj´ publicznych
w szczególnoÊci przez:

c) koordynowanie opracowywania standardów
kwalifikacji zawodowych dla zawodów wyst´pujàcych w klasyfikacji zawodów i specjalnoÊci
oraz prowadzenie baz danych o standardach
kwalifikacji,

s∏u˝b

zatrudnienia,

a) realizowanie zadaƒ wynikajàcych z funkcji dysponenta Funduszu Pracy,
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d) koordynowanie opracowywania i rekomendowanie modu∏owych programów szkoleƒ zawodowych dla bezrobotnych i poszukujàcych pracy, a tak˝e prowadzenie baz danych tych programów;
8) wprowadzanie i rozwijanie w publicznych s∏u˝bach
zatrudnienia systemów informatycznych zapewniajàcych spójny system obs∏ugi rynku pracy
przez ustalenie zasad i procedur homologacji systemów informatycznych stosowanych w tych s∏u˝bach.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, standardy wymagaƒ homologacyjnych i tryb homologacji systemów informatycznych stosowanych w urz´dach pracy przez wskazanie rodzajów oprogramowania obj´tych procedurami homologacji, zakresu wymagaƒ homologacyjnych,
sposobu og∏aszania wymagaƒ, warunków zg∏aszania
oprogramowania do homologacji, przebiegu procedury homologacji, majàc na uwadze jednorodnoÊç zakresu i rodzaju danych, która umo˝liwia ich scalanie
w zbiór centralny.
Art. 5. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy pe∏ni
funkcj´ koordynatora publicznych s∏u˝b zatrudnienia
przy pomocy Biura Koordynacji Publicznych S∏u˝b Zatrudnienia.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy zadania w zakresie udzia∏u publicznych s∏u˝b zatrudnienia w sieci
EURES realizuje za poÊrednictwem krajowego koordynatora EURES, dzia∏ajàcego w ramach urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw pracy.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze zarzàdzenia, szczegó∏owe zasady funkcjonowania Biura Koordynacji Publicznych S∏u˝b Zatrudnienia, w tym zasady wynagradzania pracowników Biura.
Rozdzia∏ 3
Instytucje rynku pracy
Art. 6. 1. Instytucjami rynku pracy realizujàcymi
zadania okreÊlone w ustawie sà:
1) publiczne s∏u˝by zatrudnienia;
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w szczególnoÊci m∏odzie˝y zagro˝onej wykluczeniem
spo∏ecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku ˝ycia.
4. Agencje zatrudnienia sà niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi Êwiadczàcymi us∏ugi w zakresie poÊrednictwa pracy, poÊrednictwa do pracy za
granicà u pracodawców zagranicznych, poradnictwa
zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.
5. Instytucjami szkoleniowymi sà publiczne i niepubliczne podmioty prowadzàce na podstawie odr´bnych przepisów edukacj´ pozaszkolnà.
6. Instytucjami dialogu spo∏ecznego na rynku pracy sà organizacje i instytucje zajmujàce si´ problematykà rynku pracy: organizacje zwiàzków zawodowych,
pracodawców i bezrobotnych oraz organizacje pozarzàdowe wspó∏pracujàce z publicznymi s∏u˝bami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie
realizacji zadaƒ okreÊlonych ustawà.
7. Instytucje partnerstwa lokalnego sà instytucjami
realizujàcymi inicjatywy partnerów rynku pracy, tworzonymi na rzecz realizacji zadaƒ okreÊlonych ustawà
i wspieranymi przez organy samorzàdu terytorialnego.
8. Publiczne s∏u˝by zatrudnienia mogà zlecaç jednostkom samorzàdu terytorialnego, organizacjom pozarzàdowym, instytucjom szkoleniowym, organizacjom zwiàzków zawodowych, organizacjom pracodawców oraz agencjom zatrudnienia niektóre zadania
okreÊlone w ustawie.
Art. 7. 1. Instytucje rynku pracy oraz jednostki naukowe, o których mowa w odr´bnych przepisach, mogà otrzymaç wsparcie ze Êrodków bud˝etu paƒstwa
lub ze Êrodków Funduszu Pracy na realizacj´ dzia∏aƒ
zwiàzanych z rozwojem us∏ug lub instrumentów rynku
pracy oraz na integracj´ spo∏ecznà.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje dzia∏aƒ realizowanych w ramach programów i projektów, które mogà otrzymaç
wsparcie ze Êrodków bud˝etu paƒstwa lub ze Êrodków
Funduszu Pracy na cele, o których mowa w ust. 1, tryb
tego wsparcia, w tym w systemie konkursów i przetargów, majàc na wzgl´dzie efektywnoÊç i skutecznoÊç
tych dzia∏aƒ oraz okreÊlone w art. 108 ust. 1 wydatki, na
które mogà byç przeznaczone Êrodki Funduszu Pracy.

2) Ochotnicze Hufce Pracy;
3) agencje zatrudnienia;
4) instytucje szkoleniowe;
5) instytucje dialogu spo∏ecznego;

3. W przypadku szkoleƒ dla pracowników wspó∏finansowanych z funduszy strukturalnych rodzaje programów i projektów, procedury ich przygotowania, podmioty uprawnione do zg∏aszania programów i projektów
oraz zakres przeznaczenia Êrodków na realizacj´ tych
programów i projektów okreÊlajà odr´bne przepisy.

6) instytucje partnerstwa lokalnego.
Rozdzia∏ 4
2. Publiczne s∏u˝by zatrudnienia tworzà organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urz´dami pracy, urz´dem obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw pracy oraz urz´dami wojewódzkimi,
realizujàcymi zadania okreÊlone ustawà.

Art. 8. 1. Do zadaƒ samorzàdu województwa w zakresie polityki rynku pracy nale˝y:

3. Ochotnicze Hufce Pracy sà paƒstwowà jednostkà
wyspecjalizowanà w dzia∏aniach na rzecz m∏odzie˝y,

1) okreÊlanie i koordynowanie regionalnej polityki
rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odnie-

Publiczne s∏u˝by zatrudnienia
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sieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizacj´ regionalnego planu dzia∏aƒ
na rzecz zatrudnienia;

nerami zagranicznymi w zakresie kierowania polskich obywateli do pracy za granicà u pracodawców zagranicznych;

2) podzia∏ posiadanych Êrodków Funduszu Pracy,
z uwzgl´dnieniem kierunków i priorytetów okreÊlonych w regionalnym planie dzia∏aƒ na rzecz zatrudnienia, na dzia∏ania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji
bezrobotnych;

11) organizowanie i koordynowanie us∏ug poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a tak˝e
ich rozwijanie na terenie województwa;

3) opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na prac´, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwy˝kowych;

12) opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie
i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa;
13) koordynowanie dzia∏aƒ w zakresie kszta∏cenia
ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujàcych pracy, w szczególnoÊci:

4) wspó∏dzia∏anie z wojewódzkà radà zatrudnienia
w okreÊlaniu i realizacji regionalnej polityki rynku
pracy i rozwoju zasobów ludzkich;

a) diagnozowanie potrzeb rynku pracy w zakresie
kszta∏cenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujàcych pracy,

5) badanie efektywnoÊci projektów lokalnych;

b) okreÊlanie i wdra˝anie instrumentów s∏u˝àcych
dostosowaniu kierunków kszta∏cenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy,

6) programowanie i wykonywanie zadaƒ realizowanych przy wspó∏finansowaniu Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego przez:

c) prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych,

a) opracowywanie, realizacj´ i finansowanie programów regionalnych i projektów lokalnych,
o których mowa w art. 63—66,

d) prowadzenie dialogu spo∏ecznego w zakresie
polityki zatrudnienia i kszta∏cenia ustawicznego
pracowników i poszukujàcych pracy;

b) wykonywanie innych zadaƒ wynikajàcych z programów sektorowych, o których mowa w odr´bnych przepisach;

14) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleƒ pracowników wojewódzkich i powiatowych
urz´dów pracy;

7) inicjowanie i realizowanie przedsi´wzi´ç majàcych
na celu rozwiàzanie lub z∏agodzenie problemów
zwiàzanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy;

15) okreÊlanie, po zasi´gni´ciu opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalnoÊci, o której mowa w art. 4 ust. 1
pkt 7 lit. b, wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe m∏odocianych pracowników
mo˝e byç dokonywana refundacja, o której mowa
w art. 12 ust. 2; wykaz zawodów podlega og∏oszeniu w wojewódzkim dzienniku urz´dowym;

8) realizowanie zadaƒ wynikajàcych z 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:
a) pe∏nienie funkcji instytucji w∏aÊciwej,
b) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaÊwiadczeƒ
w sprawach Êwiadczeƒ z tytu∏u bezrobocia,
c) wydawanie decyzji w sprawach Êwiadczeƒ z tytu∏u bezrobocia;
9) realizowanie zadaƒ wynikajàcych z prawa swobodnego przep∏ywu pracowników mi´dzy paƒstwami,
o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b,
w szczególnoÊci realizowanie zadaƒ z zakresu
udzia∏u w sieci EURES, w tym:
a) wspieranie i koordynowanie realizacji zadaƒ na
terenie województwa we wspó∏pracy z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy oraz samorzàdem powiatowym, zwiàzkami zawodowymi
i organizacjami pracodawców,
b) Êwiadczenie us∏ug EURES;
10) realizowanie zadaƒ wynikajàcych z umów mi´dzynarodowych i innych porozumieƒ zawartych z part-

16) wspó∏dzia∏anie z w∏aÊciwymi organami oÊwiatowymi w harmonizowaniu ustawicznego kszta∏cenia zawodowego z potrzebami rynku pracy.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 8
lit. c, organem odwo∏awczym od decyzji wydawanych
przez marsza∏ka województwa jest minister w∏aÊciwy
do spraw pracy.
3. Zadania, o których mowa w ust. 1, sà realizowane przez wojewódzki urzàd pracy b´dàcy jednostkà organizacyjnà samorzàdu województwa.
4. Zadania z zakresu udzia∏u w sieci EURES samorzàd województwa realizuje za poÊrednictwem dzia∏ajàcych w ramach wojewódzkiego urz´du pracy kierowników liniowych EURES, doradców EURES i asystentów EURES.
5. Marsza∏ek województwa mo˝e, w formie pisemnej, upowa˝niç dyrektora wojewódzkiego urz´du pracy lub na jego wniosek innych 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 administracyj-
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Poz. 1001

nym; w zakresie zadaƒ wynikajàcych z programów
sektorowych wspó∏finansowanych z Funduszu Pracy,
o których mowa w odr´bnych przepisach, w imieniu
marsza∏ka województwa zadania wykonuje dyrektor
wojewódzkiego urz´du pracy.

7) inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy;

6. Marsza∏ek województwa powo∏uje i odwo∏uje
dyrektora wojewódzkiego urz´du pracy wy∏onionego
w drodze konkursu spoÊród osób posiadajàcych wykszta∏cenie wy˝sze oraz co najmniej 3-letni sta˝ pracy
w publicznych s∏u˝bach zatrudnienia lub co najmniej
5-letni sta˝ pracy w innych instytucjach rynku pracy
lub u innego pracodawcy na stanowisku zwiàzanym
z zarzàdzaniem zasobami ludzkimi.

9) opracowywanie analiz i sprawozdaƒ, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych
i nadwy˝kowych, oraz dokonywanie ocen dotyczàcych rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;

7. Wicedyrektorów wojewódzkich urz´dów pracy
powo∏uje i odwo∏uje dyrektor wojewódzkiego urz´du
pracy.
8. W ramach wojewódzkiego urz´du pracy funkcjonuje centrum informacji i planowania kariery zawodowej b´dàce wyspecjalizowanà jednostkà organizacyjnà, która:
1) wspomaga powiatowe urz´dy pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez Êwiadczenie
wyspecjalizowanych us∏ug w zakresie planowania
kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujàcych pracy;
2) opracowuje, aktualizuje i upowszechnia informacje zawodowe na terenie województwa;

8) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych dzia∏aƒ na rzecz aktywizacji
bezrobotnych;

10) inicjowanie i realizowanie przedsi´wzi´ç majàcych
na celu rozwiàzanie lub z∏agodzenie problemów
zwiàzanych z planowanymi zwolnieniami grup
pracowników z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy;
11) wspó∏dzia∏anie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania Êrodków Funduszu Pracy;
12) wspó∏praca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o us∏ugach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odr´bnych przepisów;
13) przyznawanie i wyp∏acanie zasi∏ków oraz innych
Êwiadczeƒ z tytu∏u bezrobocia;
14) wydawanie decyzji o:

3) prowadzi zaj´cia aktywizacyjne na rzecz bezrobotnych i poszukujàcych pracy;

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za
bezrobotnà oraz utracie statusu bezrobotnego,

4) wspó∏pracuje przy Êwiadczeniu us∏ug EURES.

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu
wyp∏aty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do
zasi∏ku, dodatku szkoleniowego albo stypendium,

9. Sejmik województwa co najmniej raz w roku dokonuje oceny sytuacji na rynku pracy i realizacji zadaƒ
w zakresie polityki rynku pracy.
Art. 9. 1. Do zadaƒ samorzàdu powiatu w zakresie
polityki rynku pracy nale˝y:
1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
stanowiàcego cz´Êç powiatowej strategii rozwiàzywania problemów spo∏ecznych, o której mowa
w odr´bnych przepisach;
2) pozyskiwanie i gospodarowanie Êrodkami finansowymi na realizacj´ zadaƒ z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukujàcym
pracy w znalezieniu pracy, a tak˝e pracodawcom
w pozyskaniu pracowników przez poÊrednictwo
pracy i poradnictwo zawodowe;
4) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujàcych pracy;
5) inicjowanie i wdra˝anie instrumentów rynku pracy;
6) inicjowanie, organizowanie i finansowanie us∏ug
i instrumentów rynku pracy;

c) obowiàzku zwrotu nienale˝nie pobranego zasi∏ku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ lub
kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu
Pracy,
d) odroczeniu terminu sp∏aty, roz∏o˝eniu na raty
lub umorzeniu cz´Êci albo ca∏oÊci nienale˝nie
pobranego Êwiadczenia udzielonego z Funduszu Pracy;
15) realizowanie zadaƒ wynikajàcych z 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 tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt
8 lit. c;
16) realizowanie zadaƒ wynikajàcych z prawa swobodnego przep∏ywu pracowników mi´dzy paƒstwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2
lit. a i b, w szczególnoÊci realizowanie zadaƒ z zakresu udzia∏u w sieci EURES, w tym Êwiadczenie
us∏ug EURES we wspó∏pracy z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, samorzàdem województwa,
zwiàzkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;
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17) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku
pracy w zwiàzku z post´powaniem o wydanie zezwolenia na prac´ cudzoziemca;
18) organizowanie i finansowanie szkoleƒ pracowników powiatowego urz´du pracy.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, sà wykonywane przez powiatowe urz´dy pracy wchodzàce
w sk∏ad powiatowej administracji zespolonej.
3. Utworzenie, likwidacja lub zmiana obszaru dzia∏ania powiatowego urz´du pracy wymaga zgody ministra w∏aÊciwego do spraw pracy.
4. Zadania z zakresu udzia∏u w sieci EURES samorzàd powiatu realizuje za poÊrednictwem asystentów
EURES dzia∏ajàcych w ramach powiatowych urz´dów
pracy.

Poz. 1001

nà, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani
ze wzgl´du na przynale˝noÊç zwiàzkowà;
3) organizowanie i finansowanie szkoleƒ pracowników urz´du wojewódzkiego i powiatowych urz´dów pracy;
4) wydawanie licencji poÊrednikom pracy i doradcom zawodowym;
5) wydawanie przyrzeczeƒ i zezwoleƒ na prac´ cudzoziemców;
6) realizacja zadaƒ organu wy˝szego stopnia w post´powaniu administracyjnym w sprawach dotyczàcych Êwiadczeƒ z tytu∏u bezrobocia.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podlegajà og∏oszeniu w wojewódzkim dzienniku urz´dowym.

5. Starosta powo∏uje i odwo∏uje dyrektora powiatowego urz´du pracy, wy∏onionego w drodze konkursu,
spoÊród osób posiadajàcych wykszta∏cenie wy˝sze oraz
co najmniej 3-letni sta˝ pracy w publicznych s∏u˝bach
zatrudnienia lub co najmniej 5-letni sta˝ pracy w innych
instytucjach rynku pracy lub u pracodawcy na stanowisku zwiàzanym z zarzàdzaniem zasobami ludzkimi.

4. W post´powaniu administracyjnym w sprawach
zwiàzanych z wykonywaniem zadaƒ wynikajàcych
z ustawy, je˝eli ustawa nie stanowi inaczej:

6. Zast´pców dyrektora powiatowego urz´du pracy powo∏uje i odwo∏uje dyrektor powiatowego urz´du
pracy.

Rozdzia∏ 5

7. Starosta mo˝e, w formie pisemnej, upowa˝niç
dyrektora powiatowego urz´du pracy lub na jego
wniosek innych pracowników tego urz´du do za∏atwiania w imieniu starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowieƒ oraz zaÊwiadczeƒ w trybie
przepisów o post´powaniu administracyjnym.
Art. 10. 1. Do zadaƒ wojewody w zakresie polityki
rynku pracy nale˝y sprawowanie nadzoru nad dzia∏alnoÊcià samorzàdu powiatu i województwa, realizujàcego zadania przy pomocy odpowiednio powiatowego i wojewódzkiego urz´du pracy w zakresie:
1) wdra˝ania i stosowania standardów us∏ug rynku
pracy, o których mowa w art. 35 ust. 3;
2) spe∏niania wymogów kwalifikacyjnych okreÊlonych dla pracowników urz´dów pracy;
3) kontroli realizacji zadaƒ, wynikajàcych z przestrzegania przepisów ustawy, wykonywanych przez
jednostki samorzàdu terytorialnego.
2. Do zadaƒ wojewody nale˝y:
1) sprawowanie kontroli w zakresie okreÊlonym
w art. 116;
2) ustalanie, po zasi´gni´ciu opinii marsza∏ka województwa, kryteriów wydawania przyrzeczeƒ i zezwoleƒ na prac´ cudzoziemców; kryteria te nie
mogà zawieraç wymagaƒ dyskryminujàcych kandydatów ze wzgl´du na p∏eç, wiek, niepe∏nosprawnoÊç, ras´, narodowoÊç, orientacj´ seksual-

1) organem w∏aÊciwym jest starosta;
2) organem wy˝szego stopnia jest wojewoda.

Ochotnicze Hufce Pracy
Art. 11. 1. Ochotnicze Hufce Pracy sà paƒstwowà
jednostkà bud˝etowà.
2. Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw pracy.
3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, minister w∏aÊciwy do spraw pracy w szczególnoÊci akceptuje roczne plany pracy i sprawozdania z wykonania planu pracy Ochotniczych Hufców Pracy za rok poprzedni.
Art. 12. 1. Ochotnicze Hufce Pracy wykonujà zadania paƒstwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdzia∏ania marginalizacji i wykluczeniu spo∏ecznemu m∏odzie˝y, a tak˝e zadania w zakresie jej kszta∏cenia i wychowania.
2. W zakresie kszta∏cenia i wychowania m∏odzie˝y
Ochotnicze Hufce Pracy w szczególnoÊci prowadzà
dzia∏ania majàce na celu:
1) umo˝liwienie m∏odzie˝y, która nie ukoƒczy∏a szko∏y podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukoƒczeniu tych szkó∏, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz uzupe∏nienie wykszta∏cenia podstawowego lub gimnazjalnego;
2) umo˝liwienie m∏odzie˝y uzupe∏niania ponadgimnazjalnego wykszta∏cenia ogólnego i zawodowego.
3. Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie, o którym
mowa w ust. 2, organizujà rekrutacje m∏odzie˝y do
Ochotniczych Hufców Pracy, prowadzà dzia∏alnoÊç
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edukacyjno-szkoleniowà oraz w porozumieniu z kuratorami oÊwiaty i organami prowadzàcymi szko∏y kierujà uczestników Ochotniczych Hufców Pracy do szkó∏
i placówek, o których mowa w przepisach o systemie
oÊwiaty.
4. M∏odzie˝ obj´ta opiekà Ochotniczych Hufców
Pracy, która ukoƒczy∏a 15 lat najpóêniej w dniu rozpocz´cia zaj´ç dydaktyczno-wychowawczych, je˝eli:
1) ma opóênienie w cyklu kszta∏cenia i nie rokuje
ukoƒczenia szko∏y podstawowej lub gimnazjum
dla dzieci i m∏odzie˝y albo
2) ma uwarunkowania psychofizyczne lub trudnà sytuacj´ ˝yciowà ograniczajàcà mo˝liwoÊç nauki
w szkole
— mo˝e ucz´szczaç do szkó∏ dla doros∏ych.
5. W zakresie zatrudnienia oraz przeciwdzia∏ania
marginalizacji i wykluczeniu spo∏ecznemu m∏odzie˝y
Ochotnicze Hufce Pracy, w szczególnoÊci:
1) organizujà zatrudnianie:
a) m∏odzie˝y w wieku powy˝ej 15 lat, która nie
ukoƒczy∏a szko∏y podstawowej lub gimnazjum
albo nie kontynuuje nauki po ukoƒczeniu tych
szkó∏,
b) bezrobotnych do 25 roku ˝ycia,
c) uczniów i studentów;
2) prowadzà poradnictwo zawodowe dla m∏odzie˝y
oraz mobilne centra informacji zawodowej;

Poz. 1001

8. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb
refundowania pracodawcom ze Êrodków Funduszu
Pracy wynagrodzeƒ wyp∏acanych m∏odocianym pracownikom oraz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
od refundowanych wynagrodzeƒ, w szczególnoÊci:
1) elementy wniosku o zawarcie umowy o refundacj´, terminy sk∏adania i kryteria rozpatrywania
wniosku, podmioty uprawnione do zawarcia umowy o refundacj´, elementy umowy o refundacj´
i wniosku o zwrot poniesionych kosztów przez pracodawc´,
2) wymiar dopuszczalnej refundacji w granicach
okreÊlonych
w
przepisach
rozporzàdzenia
nr 68/2001 Komisji Europejskiej z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE
do pomocy publicznej udzielanej na szkolenia
(Dz. Urz. WE L 10, z 13.01.2001 r., s. 20)
— majàc na wzgl´dzie zapewnienie m∏odocianym
pracownikom w∏aÊciwych warunków odbywania
przygotowania zawodowego.
Art. 13. Wspó∏dzia∏anie Ochotniczych Hufców Pracy z jednostkami samorzàdu terytorialnego odbywa
si´ na warunkach okreÊlonych w zawieranych umowach lub porozumieniach, okreÊlajàcych cele, zadania
do realizacji na rzecz m∏odzie˝y oraz wzajemne zobowiàzania organizacyjne i finansowe w tym zakresie.
Art. 14. 1. Zadania, o których mowa w art. 12
ust. 1 i 2, sà realizowane przez Komendanta G∏ównego Ochotniczych Hufców Pracy, w szczególnoÊci przy
pomocy:

3) inicjujà mi´dzynarodowà wspó∏prac´ i wymian´
m∏odzie˝y;

1) Komendy G∏ównej Ochotniczych Hufców Pracy;

4) prowadzà agencje zatrudnienia bez koniecznoÊci
uzyskania wpisu do rejestru zatrudnienia;

2) wojewódzkich komendantów Ochotniczych Hufców Pracy;

5) refundujà koszty poniesione przez pracodawc´ na
wynagrodzenia i sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne m∏odocianych pracowników, zatrudnionych na
podstawie umowy o prac´ w celu przygotowania
zawodowego w ramach szkoleƒ ogólnych w rozumieniu przepisów o dopuszczalnoÊci pomocy publicznej dla przedsi´biorców.

3) dyrektorów centrów kszta∏cenia i wychowania.

6. Ochotnicze Hufce Pracy mogà dokonywaç zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawc´ na wynagrodzenia i sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne m∏odocianych pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o prac´ w celu przygotowania zawodowego
z uwzgl´dnieniem wykazu zawodów, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 15, do wysokoÊci najni˝szych stawek, okreÊlonych w odr´bnych przepisach obowiàzujàcych w okresie, za który jest dokonywana refundacja
na podstawie umowy zawartej z pracodawcà lub organizacjà zrzeszajàcà pracodawców.
7. Ochotnicze Hufce Pracy wspó∏pracujà w szczególnoÊci z jednostkami administracji rzàdowej, z publicznymi s∏u˝bami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku
pracy oraz jednostkami samorzàdu terytorialnego.

2. Komendanta G∏ównego Ochotniczych Hufców
Pracy powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do
spraw pracy.
Art. 15. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, w zakresie zadaƒ,
o których mowa w art. 12, programy i projekty na
rzecz m∏odzie˝y wspó∏finansowane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa i funduszy Unii Europejskiej, okreÊlajàc
sposób dofinansowania ich realizacji ze Êrodków bud˝etowych, majàc na wzgl´dzie efektywnoÊç i skutecznoÊç tych projektów.
Art. 16. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zadania i organizacj´ Ochotniczych Hufców Pracy, majàc na wzgl´dzie zapewnienie efektywnoÊci i skutecznoÊci realizacji zadaƒ przez Ochotnicze Hufce Pracy.
Art. 17. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób organizacji uzupe∏nienia wykszta∏cenia ogólnego m∏odzie˝y w Ochotniczych Hufcach
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Pracy oraz zdobywania przez nià kwalifikacji zawodowych, majàc na wzgl´dzie szczególne potrzeby w tym
zakresie m∏odzie˝y rekrutowanej do Ochotniczych
Hufców Pracy.
Rozdzia∏ 6
Agencje zatrudnienia
Art. 18. 1. Podmioty, które zamierzajà prowadziç
us∏ugi w zakresie:
1) poÊrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej,
2) poÊrednictwa do pracy za granicà u pracodawców
zagranicznych obywateli polskich,
3) doradztwa personalnego,
4) poradnictwa zawodowego,
5) pracy tymczasowej
— mogà je Êwiadczyç na zasadach okreÊlonych
w ustawie, po uzyskaniu wpisu do rejestru agencji
zatrudnienia.
2. Podmioty prowadzàce us∏ugi, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, zwane sà dalej „agencjami poÊrednictwa pracy”.
3. Podmioty prowadzàce us∏ugi, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, zwane sà dalej „agencjami doradztwa
personalnego”.
4. Doradztwo personalne polega w szczególnoÊci
na:
1) prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców,
okreÊlaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezb´dnych do wykonywania okreÊlonej pracy;
2) wskazywaniu êróde∏ i metod pozyskania kandydatów na okreÊlone stanowiska pracy;
3) weryfikacji kandydatów pod wzgl´dem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, z zastosowaniem
narz´dzi i metod psychologicznych.
5. Podmioty prowadzàce us∏ugi, o których mowa
w ust. 1 pkt 4, zwane sà dalej „agencjami poradnictwa
zawodowego”.
6. Poradnictwo zawodowe polega w szczególnoÊci na:
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7. Podmioty prowadzàce us∏ugi, o których mowa
w ust. 1 pkt 5, zwane dalej „agencjami pracy tymczasowej”, kierujà pracowników do pracodawcy u˝ytkownika, którym mo˝e byç pracodawca w rozumieniu
niniejszej ustawy. Pracodawca u˝ytkownik wyznacza
pracownikowi agencji pracy tymczasowej zadania
i kontroluje ich wykonywanie. Us∏ugi w zakresie zatrudnienia pracowników wykonujà wy∏àcznie agencje
pracy tymczasowej, b´dàce podmiotami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà.
Art. 19. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy prowadzi rejestr agencji zatrudnienia.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy na wniosek
podmiotu okreÊlonego w art. 18 dokonuje wpisu do
rejestru agencji zatrudnienia; dokonanie wpisu potwierdza wydaniem certyfikatu.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e wykreÊliç agencj´ zatrudnienia z rejestru, o którym mowa
w ust. 1, je˝eli agencja zatrudnienia nie przestrzega zasad okreÊlonych w ustawie.
4. Agencja zatrudnienia ma obowiàzek informowania ministra w∏aÊciwego do spraw pracy o ka˝dej zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddzia∏ów lub filii, zaprzestaniu dzia∏alnoÊci, a tak˝e okolicznoÊci faktycznej
lub prawnej majàcej znaczenie dla jej dzia∏alnoÊci.
5. Przetwarzanie danych przez agencj´ zatrudnienia odbywa si´ zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
6. Agencja zatrudnienia nie mo˝e dyskryminowaç
ze wzgl´du na p∏eç, wiek, niepe∏nosprawnoÊç, ras´,
pochodzenie etniczne, narodowoÊç, orientacj´ seksualnà, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani
ze wzgl´du na przynale˝noÊç zwiàzkowà osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
7. Agencja zatrudnienia od osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
którym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego
zawodu i miejsca zatrudnienia, nie mo˝e pobieraç
kwot innych ni˝ okreÊlone w art. 85 ust. 2 pkt 7.
8. Agencja zatrudnienia ma obowiàzek przedstawiania ministrowi w∏aÊciwemu do spraw pracy oraz
marsza∏kowi województwa i wojewodzie informacji
o dzia∏alnoÊci w okresach rocznych, w terminie do
dnia 31 stycznia.
9. Agencja zatrudnienia ma obowiàzek wspó∏pracowaç z organami zatrudnienia w zakresie realizacji
polityki rynku pracy.

2) udzielaniu informacji zawodowych;

10. Nie wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia gromadzenie w postaci elektronicznej i udost´pnianie informacji o wolnych i poszukiwanych
miejscach pracy za poÊrednictwem Internetu i innych
sieci telekomunikacyjnych.

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

11. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy przez okres
roku odmawia dokonania wpisu do rejestru agencji
zatrudnienia w przypadku stwierdzenia prawomoc-

1) udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia;
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nym wyrokiem nielegalnego prowadzenia przez podmiot agencji zatrudnienia.
12. W dokumentach, og∏oszeniach i ofertach agencja zatrudnienia podaje numer wpisu do rejestru,
a agencja pracy tymczasowej podaje ponadto okreÊlenie „agencja pracy tymczasowej”. Oferty pracy og∏aszane przez agencj´ pracy tymczasowej sà oznaczane
jako oferty pracy tymczasowej.
13. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb dokonywania wpisu do
rejestru agencji zatrudnienia, odmowy dokonania
wpisu, a tak˝e przypadki wykreÊlenia z rejestru, wzór
wniosku o wpis i wzór certyfikatu, rodzaje dokumentów wymaganych do uzyskania wpisu, zakres sk∏adanych informacji oraz wzory formularzy sk∏adanych informacji, a tak˝e warunki uznawania upowa˝nieƒ do
Êwiadczenia us∏ug w zakresie, o którym mowa
w art. 18 ust. 1, posiadanych przez podmioty z paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, majàc na wzgl´dzie
tworzenie warunków do rozwoju poÊrednictwa pracy.
Rozdzia∏ 7
Instytucje szkoleniowe
Art. 20. 1. Instytucja szkoleniowa oferujàca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujàcych pracy mo˝e uzyskaç zlecenie finansowane ze Êrodków publicznych na
prowadzenie tych szkoleƒ po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki
urzàd pracy w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ instytucji szkoleniowej.
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6. Wojewódzki urzàd pracy wykreÊla instytucj´
szkoleniowà z rejestru instytucji szkoleniowych:
1) na wniosek instytucji szkoleniowej;
2) w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów ustawy;
3) w przypadku zakoƒczenia dzia∏alnoÊci przez instytucj´ szkoleniowà.
7. Instytucja szkoleniowa ma obowiàzek informowaç wojewódzki urzàd pracy o zmianie siedziby,
otwarciu i likwidacji oddzia∏ów lub filii oraz o kontynuowaniu dzia∏alnoÊci szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy gromadzi informacje o instytucjach szkoleniowych przekazane
przez wojewódzkie urz´dy pracy.
9. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb dokonywania i wykreÊlania wpisu w rejestrze instytucji szkoleniowych oraz
uaktualniania danych w rejestrze, wzór wniosku
o wpis oraz wymagane dokumenty, majàc na wzgl´dzie efektywne wydatkowanie Êrodków publicznych
na szkolenia dla bezrobotnych i poszukujàcych pracy
oraz zasad´ wzajemnoÊci w stosunku do podmiotów
z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej zamierzajàcych uzyskaç zlecenie finansowane ze Êrodków publicznych na prowadzenie szkoleƒ.
Rozdzia∏ 8
Dialog spo∏eczny i partnerstwo na rynku pracy

2. Instytucja szkoleniowa, która posiada akredytacj´ wydanà przez kuratora oÊwiaty na podstawie przepisów o systemie oÊwiaty, uzyskuje na swój wniosek
wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
3. Instytucja szkoleniowa mo˝e ubiegaç si´ o wpis
do rejestru instytucji szkoleniowych po z∏o˝eniu wniosku o wpis wraz z informacjà o:
1) tematyce prowadzonych szkoleƒ;
2) kadrze prowadzàcej szkolenia;
3) bazie lokalowej, jej wyposa˝eniu i Êrodkach dydaktycznych;
4) metodach oceny jakoÊci szkoleƒ;
5) liczbie bezrobotnych i poszukujàcych pracy obj´tych szkoleniami w okresie ostatniego roku;
6) udzielanej pomocy w uzyskaniu zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej po ukoƒczeniu szkolenia.
4. Wojewódzki urzàd pracy potwierdza dokonanie
wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych i wydaje
zaÊwiadczenie o wpisie do rejestru oraz przekazuje informacj´ o dokonanym wpisie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw pracy.
5. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest
bezp∏atny.

Art. 21. Polityka rynku pracy realizowana przez
w∏adze publiczne opiera si´ na dialogu i wspó∏pracy
z partnerami spo∏ecznymi, w szczególnoÊci w ramach:
1) dzia∏alnoÊci rad zatrudnienia;
2) partnerstwa lokalnego;
3) uzupe∏niania i rozszerzania oferty us∏ug publicznych s∏u˝b zatrudnienia przez partnerów spo∏ecznych i agencje zatrudnienia.
Art. 22. 1. Naczelna Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym ministra w∏aÊciwego
do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy.
2. Wojewódzkie rady zatrudnienia sà organami
opiniodawczo-doradczymi marsza∏ka województwa
w sprawach polityki rynku pracy.
3. Powiatowe rady zatrudnienia sà organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki
rynku pracy.
4. Do zakresu dzia∏ania Naczelnej Rady Zatrudnienia nale˝y w szczególnoÊci:
1) inspirowanie przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do pe∏nego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich;
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2) opiniowanie projektów Krajowego Planu Dzia∏aƒ
i regionalnego planu dzia∏aƒ na rzecz zatrudnienia;
3) opiniowanie rocznych sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci
Funduszu Pracy, a tak˝e ocena racjonalnoÊci gospodarki Êrodkami tego funduszu;
4) opiniowanie okresowych sprawozdaƒ z realizacji
Krajowego Planu Dzia∏aƒ;
5) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczàcych problematyki zatrudnienia.
5. Do zakresu dzia∏ania wojewódzkich rad zatrudnienia nale˝y w szczególnoÊci:
1) inspirowanie przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do pe∏nego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
2) ocena racjonalnoÊci gospodarki Êrodkami Funduszu Pracy;
3) opiniowanie kryteriów podzia∏u Êrodków Funduszu Pracy dla samorzàdów powiatowych danego
województwa na finansowanie programów dotyczàcych promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadaƒ oraz opiniowanie
opracowanych przez wojewódzkie urz´dy pracy
propozycji przeznaczenia Êrodków Funduszu Pracy
b´dàcych w dyspozycji samorzàdu województwa
i sprawozdaƒ z ich wykorzystania;
4) sk∏adanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczàcych kierunków kszta∏cenia, szkolenia
zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
5) ocenianie okresowych sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci
wojewódzkich urz´dów pracy oraz przedstawianie
Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdaƒ i wniosków w sprawach zatrudnienia;
6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej po∏owie sk∏adu
komisji dokonujàcej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urz´du pracy;
7) opiniowanie wniosków o odwo∏anie lub wnioskowanie o odwo∏anie dyrektora wojewódzkiego
urz´du pracy;
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poz. 1080, z póên. zm.4)), zwanej dalej „ustawà
o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych”;
2) ogólnopolskich organizacji jednostek samorzàdu
terytorialnego reprezentowanych w Komisji
Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego;
3) wojewódzkich rad zatrudnienia;
4) organizacji pozarzàdowych o zasi´gu krajowym
zajmujàcych si´ statutowo problematykà rynku
pracy;
5) nauki — delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Spo∏ecznej Polskiej Akademii Nauk.
2. W sk∏ad wojewódzkiej rady zatrudnienia wchodzà osoby powo∏ywane przez marsza∏ka województwa spoÊród dzia∏ajàcych na terenie województwa:
1) wojewódzkich struktur ka˝dej organizacji zwiàzkowej
reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych,
2) wojewódzkich struktur ka˝dej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy
o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych,
3) spo∏eczno-zawodowych
organizacji
rolników,
w tym zwiàzków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
4) powiatowych rad zatrudnienia,
5) organizacji pozarzàdowych zajmujàcych si´ statutowo problematykà rynku pracy,
6) przedstawicieli nauki — delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Spo∏ecznej Polskiej
Akademii Nauk
oraz przedstawiciel wojewody.
3. W sk∏ad powiatowej rady zatrudnienia wchodzà
osoby powo∏ywane przez starost´ spoÊród dzia∏ajàcych na terenie powiatu:

8) delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady
Zatrudnienia.

1) terenowych struktur ka˝dej reprezentatywnej organizacji zwiàzkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych;

6. Do zakresu dzia∏ania powiatowych rad zatrudnienia stosuje si´ odpowiednio przepisy ust. 5. Powiatowe rady zatrudnienia opiniujà refundowanie z Funduszu Pracy kosztów szkoleƒ, o których mowa w art. 69.

2) terenowych struktur ka˝dej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych;

Art. 23. 1. W sk∏ad Naczelnej Rady Zatrudnienia
wchodzà osoby powo∏ywane przez ministra w∏aÊciwego do spraw pracy spoÊród przedstawicieli:

3) spo∏eczno-zawodowych
organizacji
rolników,
w tym zwiàzków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;

1) organizacji zwiàzkowych i organizacji 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,

4) jednostek samorzàdu terytorialnego;
———————
4) Zmiany wymienionej

ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10,
poz. 89 i Nr 240, poz. 2056.
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5) organizacji pozarzàdowych zajmujàcych si´ statutowo problematykà rynku pracy.
4. Cz∏onków Naczelnej Rady Zatrudnienia powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw pracy, cz∏onków wojewódzkich rad zatrudnienia — marsza∏ek województwa,
a cz∏onków powiatowych rad zatrudnienia — starosta,
spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez organy i organizacje, o których mowa odpowiednio w ust. 1—3.
5. Cz∏onek rady zatrudnienia mo˝e zostaç odwo∏any:
1) na wniosek organu lub organizacji, które zg∏osi∏y
jego kandydatur´ na cz∏onka rady;
2) z inicjatywy odpowiednio ministra w∏aÊciwego do
spraw pracy, marsza∏ka województwa oraz starosty, po zasi´gni´ciu opinii organu lub organizacji,
które zg∏osi∏y jego kandydatur´ na cz∏onka rady.
6. Kadencja rad zatrudnienia trwa 4 lata.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ oraz tryb dzia∏ania rad zatrudnienia, a tak˝e warunki, na jakich mogà
uczestniczyç w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach, oraz tryb finansowania kosztów szkoleƒ cz∏onków rad, majàc na wzgl´dzie zapewnienie efektywnego dialogu spo∏ecznego.
8. Pracodawca jest obowiàzany zwolniç pracownika od pracy w celu wzi´cia udzia∏u w posiedzeniach
rady zatrudnienia. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego wed∏ug zasad obowiàzujàcych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
9. Na wniosek cz∏onków rady zatrudnienia zamieszka∏ych poza miejscem obrad rady koszty przejazdów
Êrodkami transportu zbiorowego sà refundowane ze
Êrodków Funduszu Pracy odpowiednio przez ministra
w∏aÊciwego do spraw pracy, marsza∏ka województwa
albo starost´, w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych
w przepisach odr´bnych dla pracownika zatrudnionego
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.
Art. 24. 1. Marsza∏ek województwa lub starosta
mogà zlecaç realizacj´ zadaƒ z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, poszukujàcych pracy i osób zagro˝onych zwolnieniem
z pracy:
1) jednostkom samorzàdu terytorialnego;
2) organizacjom pozarzàdowym statutowo zajmujàcym si´ problematykà rynku pracy;
3) zwiàzkom zawodowym;
4) organizacjom pracodawców;
5) instytucjom szkoleniowym;
6) agencjom zatrudnienia.
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2. Zlecanie realizacji zadaƒ mo˝e byç dokonywane
w ramach posiadanych na ich realizacj´ Êrodków
w formie:
1) powierzenia wykonywania zadaƒ;
2) wspierania realizacji zadaƒ.
3. Powierzanie wykonywania zadaƒ i wspieranie
realizacji zadaƒ odbywa si´ po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert.
4. Powierzenie wykonywania zadaƒ mo˝e nastàpiç
w innym trybie ni˝ okreÊlony w ust. 3, je˝eli okreÊlone
zadanie mo˝na zrealizowaç efektywniej, przez zakup
us∏ug na zasadach i w trybie okreÊlonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
5. Zlecanie realizacji zadaƒ nie mo˝e dotyczyç
spraw podlegajàcych rozstrzygni´ciu w drodze decyzji
administracyjnej.
6. Wolontariusze mogà wykonywaç Êwiadczenia
w zakresie realizacji zadaƒ obejmujàcych us∏ugi rynku
pracy na rzecz podmiotów okreÊlonych w ust. 1
pkt 1—4 na zasadach okreÊlonych w przepisach o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki zlecania realizacji
zadaƒ z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz tryb przekazywania Êrodków finansowych na ten cel, uwzgl´dniajàc sytuacj´ na lokalnych
rynkach pracy oraz racjonalnà gospodark´ Êrodkami
publicznymi.
Art. 25. Otwarty konkurs ofert realizacji zadaƒ z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
odbywa si´ przy uwzgl´dnieniu zasady pomocniczoÊci, efektywnoÊci, uczciwej konkurencji i jawnoÊci.
Art. 26. 1. Podmioty, o których mowa w art. 24
ust. 1, mogà z w∏asnej inicjatywy wystàpiç z ofertà realizacji zadania, zwanà dalej „ofertà”.
2. Marsza∏ek województwa lub starosta w terminie
nieprzekraczajàcym 2 miesi´cy od dnia z∏o˝enia oferty:
1) rozpatruje celowoÊç zlecenia okreÊlonego zadania, bioràc pod uwag´ stopieƒ, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadaƒ z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej i daje gwarancj´ realizacji zadaƒ zgodnie z obowiàzujàcymi
standardami, oraz posiadane Êrodki na realizacj´
tych zadaƒ;
2) podejmuje decyzj´ w przedmiocie celowoÊci zlecenia realizacji tego zadania, a w przypadku
stwierdzenia tej celowoÊci, informuje sk∏adajàcego ofert´ o przybli˝onym terminie wszcz´cia konkursu ofert.
Art. 27. 1. Marsza∏ek województwa lub starosta zamierzajàcy zleciç realizacj´ zadania og∏asza otwarty
konkurs ofert z terminem sk∏adania ofert nie krótszym
ni˝ 30 dni.
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2. Og∏oszenie otwartego konkursu ofert powinno
zawieraç informacje o:
1) rodzaju zadania;
2) wysokoÊci Êrodków finansowych na realizacj´ zadania;
3) warunkach przekazywania Êrodków finansowych
na realizacj´ zadania;
4) terminie i warunkach realizacji zadania;
5) terminie sk∏adania ofert;
6) terminie i trybie wyboru oferty oraz kryteriach stosowanych przy wyborze oferty.
3. Og∏oszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza si´, w zale˝noÊci od rodzaju zadania, w dzienniku
o zasi´gu ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak równie˝ na tablicy og∏oszeƒ w siedzibie organu zlecajàcego realizacj´ zadania
w miejscu przeznaczonym na og∏oszenia. Og∏oszenie
mo˝e byç ponadto rozpowszechniane w inny sposób
zapewniajàcy dost´p do informacji potencjalnym oferentom, 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 proponowanego do
realizacji zadania;
2) termin i miejsce realizacji zadania;
3) kalkulacj´ przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych zapewniajàcych realizacj´ zadania;
5) informacje o wysokoÊci Êrodków finansowych
w∏asnych albo pozyskanych z innych êróde∏ na realizacj´ danego zadania;
6) informacj´ o wczeÊniejszej dzia∏alnoÊci podmiotu
sk∏adajàcego ofert´ w zakresie, którego dotyczy
zadanie.
2. Marsza∏ek województwa lub starosta og∏aszajàcy otwarty konkurs ofert mo˝e uzale˝niç rozpatrzenie
oferty od z∏o˝enia, w wyznaczonym terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, dost´pnych uprawnionemu podmiotowi sk∏adajàcemu ofert´.
Art. 29. 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1) zamieszczenie w ofercie precyzyjnie sporzàdzonego opisu planowanego dzia∏ania;
2) do∏àczenie aktualnego odpisu potwierdzajàcego
wpis do w∏aÊciwej ewidencji lub rejestru, dotyczàcego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej
przez niego dzia∏alnoÊci;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z dzia∏alnoÊci podmiotu za ubieg∏y
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rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej dzia∏alnoÊci — za okres tej dzia∏alnoÊci.
2. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje si´ do jednostek samorzàdu terytorialnego.
Art. 30. 1. Marsza∏ek województwa lub starosta
przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwag´:
1) zg∏oszone mo˝liwoÊci realizacji zadania;
2) przedstawionà we wniosku kalkulacj´ kosztów realizacji zadania, uwzgl´dniajàc relacj´ przedstawionych kosztów do zakresu rzeczowego zadania;
3) zadeklarowany udzia∏ Êrodków finansowych w∏asnych albo pozyskanych z innych êróde∏ na realizacj´ zadania;
4) analiz´ i ocen´ realizacji zadaƒ zleconych w okresie poprzednim, z uwzgl´dnieniem rzetelnoÊci
i terminowoÊci ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel Êrodków;
5) wysokoÊç Êrodków finansowych niezb´dnych do
realizacji zadania.
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 niekompletne pozostajà bez rozpatrzenia.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki
zlecenia realizacji zadania podaje si´ do wiadomoÊci
publicznej.
3. Wy∏oniony w drodze otwartego konkursu ofert
podmiot zawiera umow´ o realizacj´ zadania.
Art. 32. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 24
ust. 1, przyjmujàcy zlecenie realizacji zadania zobowiàzuje si´ do wykonania zadania w zakresie i na warunkach okreÊlonych w umowie o realizacj´ zadania,
a marsza∏ek województwa lub starosta zlecajàcy realizacj´ zadania — do przekazania okreÊlonych Êrodków
finansowych w formie dotacji celowej.
2. Umowa o realizacj´ zadania jest sporzàdzana
w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci i powinna okreÊlaç w szczególnoÊci:
1) szczegó∏owy opis zadania i termin jego realizacji;
2) wysokoÊç dotacji, tryb i terminy jej przekazywania;
3) tryb sprawdzania sposobu realizacji zadania;
4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i warunki
zwrotu niewykorzystanej cz´Êci dotacji;
5) konsekwencje niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji lub niedotrzymania innych warunków umowy.
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3. Umow´ o realizacj´ zadania zawiera si´ na czas
okreÊlony, uzale˝niony od rodzaju zleconego zadania,
nie d∏u˝szy jednak ni˝ 3 lata.
4. Podmiot przyjmujàcy zlecenie jest obowiàzany
do wyodr´bnienia w ewidencji ksi´gowej Êrodków
otrzymanych na realizacj´ umowy.
5. WysokoÊç dotacji, o której mowa w ust. 1, nie
mo˝e przewy˝szaç kwoty koniecznej do pokrycia kosztów poniesionych na realizacj´ zadaƒ, o których mowa w art. 24 ust. 1.
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5. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb rejestracji i sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujàcych pracy, wzór karty rejestracyjnej, a tak˝e dokumenty niezb´dne do ustalenia statusu bezrobotnego i uprawnieƒ rejestrowanych osób, majàc na wzgl´dzie pozyskanie wszystkich koniecznych informacji majàcych
wp∏yw na uprawnienia rejestrowanych osób.
Art. 34. Powiatowe urz´dy pracy prowadzà poÊrednictwo pracy dla zarejestrowanych osób, a w razie braku mo˝liwoÊci zapewnienia odpowiedniego zatrudnienia:

Rozdzia∏ 9
1) Êwiadczà us∏ug´ poradnictwa zawodowego;
Rejestracja bezrobotnych i poszukujàcych pracy
oraz formy udzielanego wsparcia
Art. 33. 1. Powiatowe urz´dy pracy rejestrujà bezrobotnych i poszukujàcych pracy oraz prowadzà rejestr tych osób.
2. Rejestracja bezrobotnych i poszukujàcych pracy
nast´puje po przedstawieniu przez te osoby dokumentów niezb´dnych do ustalenia ich statusu i uprawnieƒ.
3. Bezrobotni majà obowiàzek zg∏aszania si´ do
w∏aÊciwego powiatowego urz´du pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowoÊci do podj´cia pracy i uzyskania informacji o mo˝liwoÊciach zatrudnienia lub szkolenia.
4. Starosta, z zastrze˝eniem art. 75 ust. 3, pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego, który:
1) nie spe∏nia warunków, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 2;
2) otrzyma∏ po˝yczk´ z Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych lub instytucji
z udzia∏em Êrodków publicznych na podj´cie dzia∏alnoÊci pozarolniczej lub rolniczej;
3) odmówi∏ bez uzasadnionej przyczyny przyj´cia
propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych albo udzia∏u w szkoleniu, sta˝u, przygotowaniu zawodowym w miejscu
pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego nast´puje na okres 90 dni;
4) nie stawi∏ si´ w powiatowym urz´dzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomi∏ w okresie
do 5 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego
nast´puje na okres 3 miesi´cy od dnia niestawienia si´ w powiatowym urz´dzie pracy;
5) odmówi∏ poddania si´ badaniom lekarskim lub
psychologicznym majàcym na celu ustalenie zdolnoÊci do pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego nast´puje na okres 3 miesi´cy od dnia tej odmowy;
6) z∏o˝y∏ wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.

2) umo˝liwiajà udzia∏ w zaj´ciach klubu pracy;
3) inicjujà, organizujà i finansujà szkolenia bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz przyznajà
i wyp∏acajà dodatki szkoleniowe lub stypendia;
4) inicjujà i dofinansowujà tworzenie dodatkowych
miejsc pracy;
5) inicjujà oraz finansujà w zakresie okreÊlonym
w ustawie inne instrumenty rynku pracy;
6) inicjujà i realizujà projekty lokalne;
7) przyznajà i wyp∏acajà zasi∏ki i inne Êwiadczenia
z tytu∏u bezrobocia.
Rozdzia∏ 10
Us∏ugi rynku pracy
Art. 35. 1. Podstawowymi us∏ugami rynku pracy sà:
1) poÊrednictwo pracy;
2) us∏ugi EURES;
3) poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa;
4) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
5) organizacja szkoleƒ.
2. Us∏ugi rynku pracy wykonywane na podstawie
przepisów ustawy przez publiczne s∏u˝by zatrudnienia
oraz agencje zatrudnienia sà realizowane zgodnie ze
standardami us∏ug rynku pracy.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, standardy us∏ug rynku pracy realizowanych przez publiczne s∏u˝by zatrudnienia
oraz agencje zatrudnienia, a tak˝e terminy dostosowania tych s∏u˝b i agencji do wymaganych standardów,
uwzgl´dniajàc zakres us∏ug, miejsce i sposób ich realizacji oraz koniecznoÊç zapewnienia respektowania
praw osób korzystajàcych z us∏ug.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki prowadzenia przez publiczne s∏u˝by zatrudnienia us∏ug
poÊrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i orga-
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nizowania szkoleƒ oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, majàc na uwadze ujednolicenie procedur
us∏ug rynku pracy realizowanych przez publiczne s∏u˝by zatrudnienia oraz koniecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci udzielania pomocy publicznej dla przedsi´biorców z warunkami jej dopuszczalnoÊci.
Art. 36. 1. PoÊrednictwo pracy polega w szczególnoÊci na:
1) udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukujàcym
pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników
o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
2) pozyskiwaniu ofert pracy;
3) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach
do pracy, w zwiàzku ze zg∏oszonà ofertà pracy;
4) informowaniu bezrobotnych i poszukujàcych pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
5) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujàcych pracy z pracodawcami;
6) wspó∏dzia∏aniu powiatowych urz´dów pracy w zakresie wymiany informacji o mo˝liwoÊciach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich dzia∏ania;
7) informowaniu bezrobotnych o przys∏ugujàcych im
prawach i obowiàzkach.
2. Nie stanowi poÊrednictwa pracy:
1) kierowanie za granic´ do pracodawców zagranicznych w∏asnych pracowników, je˝eli wynika to
z umów mi´dzynarodowych, których stronà jest
Rzeczpospolita Polska;
2) kierowanie za granic´ do zatrudnienia polegajàcego 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. 19 ust. 7 i art. 85 ust. 2 stosuje
si´ odpowiednio.
3. PoÊrednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej lub poÊrednictwo do pracy za granicà prowadzà powiatowe i wojewódzkie urz´dy pracy, agencje
poÊrednictwa pracy i Ochotnicze Hufce Pracy.
4. PoÊrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujàcych pracy realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urz´dy pracy jest prowadzone nieodp∏atnie,
zgodnie z zasadami:
1) dost´pnoÊci us∏ug poÊrednictwa pracy dla poszukujàcych pracy oraz dla pracodawców;
2) dobrowolnoÊci — oznaczajàcej wolne od przymusu korzystanie z us∏ug poÊrednictwa pracy przez
poszukujàcych pracy;
3) równoÊci — oznaczajàcej obowiàzek udzielania
wszystkim poszukujàcym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez
wzgl´du na p∏eç, wiek, niepe∏nosprawnoÊç, ras´,
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pochodzenie etniczne, narodowoÊç, orientacj´
seksualnà, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynale˝noÊç zwiàzkowà;
4) jawnoÊci — oznaczajàcej, ˝e ka˝de wolne miejsce
pracy zg∏oszone do urz´du pracy jest podawane do
wiadomoÊci bezrobotnym i poszukujàcym pracy.
5. Pracodawcy sà obowiàzani na bie˝àco informowaç powiatowe urz´dy pracy w∏aÊciwe ze wzgl´du na
siedzib´ pracodawcy o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego. Informujàc o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego, pracodawcy nie
mogà formu∏owaç wymagaƒ dyskryminujàcych kandydatów ze wzgl´du na p∏eç, wiek, niepe∏nosprawnoÊç, ras´, pochodzenie etniczne, narodowoÊç, orientacj´ seksualnà, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze wzgl´du na przynale˝noÊç zwiàzkowà.
6. Pracodawca przed zatrudnieniem osoby lub powierzeniem jej innej pracy zarobkowej jest obowiàzany uzyskaç od niej pisemne oÊwiadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych
i poszukujàcych pracy, a osoba podejmujàca prac´
jest obowiàzana z∏o˝yç takie oÊwiadczenie.
7. Pracodawca jest obowiàzany zawiadomiç w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, w∏aÊciwy powiatowy urzàd pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej
jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, klasyfikacj´ zawodów i specjalnoÊci na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania, uwzgl´dniajàc zawody i specjalnoÊci wyst´pujàce na rynku pracy oraz potrzeby poÊrednictwa
i poradnictwa zawodowego.
Art. 37. 1. Us∏ugi EURES sà realizowane na terenie
paƒstw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b,
i polegajà w szczególnoÊci na:
1) udzielaniu bezrobotnym i poszukujàcym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
zgodnie z prawem swobodnego przep∏ywu pracowników w Unii Europejskiej;
2) udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu
pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
3) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujàcych pracy z pracodawcami;
4) informowaniu o sytuacji na rynkach pracy,
z uwzgl´dnieniem wyst´pujàcych tam zawodów
deficytowych i nadwy˝kowych;
5) przeciwdzia∏aniu i zwalczaniu pojawiajàcych si´
przeszkód w mobilnoÊci w dziedzinie zatrudnienia;
6) informowaniu pracowników publicznych s∏u˝b zatrudnienia oraz zwiàzków zawodowych i organizacji pracodawców o us∏ugach EURES;
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7) inicjowaniu projektów o zasi´gu mi´dzynarodowym i zarzàdzaniu nimi.
2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób realizacji przez organy zatrudnienia zadaƒ wynikajàcych z udzia∏u publicznych
s∏u˝b zatrudnienia w sieci EURES, w tym zwiàzanych z:
1) planowaniem krajowej dzia∏alnoÊci sieci EURES,
2) procedurami, trybem i warunkami finansowania
z Funduszu Pracy kosztów poniesionych na realizacj´ dzia∏alnoÊci krajowej, okreÊlonych w odr´bnych procedurach finansowych paƒstw Unii Europejskiej,
3) okreÊleniem sposobu wyznaczania i szkolenia krajowego koordynatora EURES, kierowników liniowych EURES, doradców EURES i asystentów
EURES oraz zakresem, formami, warunkami i trybem wspó∏pracy mi´dzy nimi,
4) przekazywaniem informacji mi´dzy publicznymi
s∏u˝bami zatrudnienia a publicznymi s∏u˝bami zatrudnienia paƒstw, o których mowa w art. 1 ust. 3
pkt 2 lit. a i b, oraz trybem i zakresem tego przekazywania,
5) procedurà wymiany ofert pracy mi´dzy publicznymi s∏u˝bami zatrudnienia a publicznymi s∏u˝bami
zatrudnienia paƒstw, o których mowa w art. 1
ust. 3 pkt 2 lit. a i b,
6) wspó∏pracà transgranicznà w ramach sieci EURES
oraz jej zakresem, trybem, warunkami i formami,
7) monitorowaniem i ocenà krajowej dzia∏alnoÊci
sieci EURES
— uwzgl´dniajàc procedury i standardy obowiàzujàce paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej.
Art. 38. 1. Poradnictwo zawodowe polega na
udzielaniu bezrobotnym i poszukujàcym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca
zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagajàce szczególnych predyspozycji psychofizycznych, w szczególnoÊci na:
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5) udzielaniu informacji i doradztwie pracodawcom
w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagajàce szczególnych predyspozycji
psychofizycznych.
2. Poradnictwo zawodowe prowadzone przez powiatowe urz´dy pracy oraz centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urz´dów pracy jest realizowane zgodnie z zasadami:
1) dost´pnoÊci us∏ug poradnictwa zawodowego dla
bezrobotnych i poszukujàcych pracy oraz dla pracodawców;
2) dobrowolnoÊci korzystania z us∏ug poradnictwa
zawodowego;
3) równoÊci w korzystaniu z us∏ug poradnictwa zawodowego, bez wzgl´du na p∏eç, wiek, niepe∏nosprawnoÊç, ras´, pochodzenie etniczne, narodowoÊç, orientacj´ seksualnà, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynale˝noÊç zwiàzkowà;
4) swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
5) bezp∏atnoÊci us∏ug poradnictwa zawodowego;
6) poufnoÊci i ochrony danych osobowych bezrobotnych i poszukujàcych pracy korzystajàcych z us∏ug
poradnictwa zawodowego.
3. Poradnictwo zawodowe jest Êwiadczone w formie porad indywidualnych i grupowych.
4. Porady indywidualne mogà byç poprzedzone
specjalistycznymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi. Koszty badaƒ sà finansowane z Funduszu
Pracy.
5. Przeprowadzenie badaƒ, o których mowa
w ust. 4, mo˝e nastàpiç wy∏àcznie za zgodà bezrobotnego lub poszukujàcego pracy.
Art. 39. 1. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowywaniu bezrobotnych i poszukujàcych pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, w szczególnoÊci
przez:

1) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy
oraz mo˝liwoÊciach szkolenia i kszta∏cenia;

1) uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiej´tnoÊci
poszukiwania pracy;

2) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod u∏atwiajàcych wybór zawodu, zmian´
kwalifikacji, podj´cie lub zmian´ zatrudnienia,
w tym badaniu zainteresowaƒ i uzdolnieƒ zawodowych;

2) uczestnictwo w zaj´ciach aktywizacyjnych;

3) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umo˝liwiajàce wydawanie opinii
o przydatnoÊci zawodowej do pracy i zawodu albo
kierunku szkolenia;
4) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujàcych pracy;

3) dost´p do informacji i elektronicznych baz danych
s∏u˝àcych uzyskaniu umiej´tnoÊci poszukiwania
pracy i samozatrudnienia.
2. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest przeznaczona dla bezrobotnych i poszukujàcych pracy. Z pomocy okreÊlonej w ust. 1 pkt 3 mogà korzystaç wszyscy zainteresowani.
3. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest
udzielana przez powiatowe urz´dy pracy w ramach
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klubów pracy oraz przez centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urz´dów pracy.

mo˝e byç poprzedzone skierowaniem na badania specjalistyczne finansowane z Funduszu Pracy.

4. Koszty utworzenia klubu pracy i prowadzonych
w nim dzia∏aƒ sà finansowane ze Êrodków przeznaczonych na funkcjonowanie powiatowego urz´du pracy
oraz ze Êrodków Funduszu Pracy w zakresie wyposa˝enia klubu pracy oraz kosztów prowadzenia zaj´ç
przez osoby nieb´dàce pracownikami powiatowego
urz´du pracy.

6. Przy kierowaniu na szkolenie obowiàzuje zasada
równoÊci w korzystaniu ze szkoleƒ bez wzgl´du na
p∏eç, wiek, niepe∏nosprawnoÊç, ras´, pochodzenie etniczne, narodowoÊç, orientacj´ seksualnà, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynale˝noÊç
zwiàzkowà.

5. Starosta inicjuje i wspiera tworzenie klubów
pracy przez instytucje lub organizacje, udzielajàc im
pomocy organizacyjnej i metodologicznej.
Art. 40. 1. Starosta inicjuje, organizuje i finansuje
z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, osób pobierajàcych rent´ szkoleniowà i ˝o∏nierzy rezerwy w celu
zwi´kszenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej, podwy˝szenia kwalifikacji zawodowych lub zwi´kszenia aktywnoÊci zawodowej,
w szczególnoÊci w przypadku:
1) braku kwalifikacji zawodowych;
2) koniecznoÊci zmiany lub uzupe∏nienia kwalifikacji
w zwiàzku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy;
3) utraty zdolnoÊci do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
4) braku umiej´tnoÊci aktywnego poszukiwania pracy.
2. Starosta organizuje szkolenie bezrobotnych
w szczególnoÊci z wykorzystaniem umów szkoleniowych, zawieranych pomi´dzy starostà, pracodawcà
i instytucjà szkoleniowà. W umowach tych sà ustalane
w szczególnoÊci kwalifikacje wymagane przez pracodawc´ od kandydatów do pracy i kwalifikacje te powinny byç uwzgl´dniane w programie szkolenia.
3. Starosta kieruje bezrobotnego, osob´ pobierajàcà rent´ szkoleniowà i ˝o∏nierza rezerwy na wskazane
przez niego szkolenie, je˝eli uprawdopodobni, ˝e szkolenie to zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy, koszt
tego szkolenia nie przekroczy 200 % przeci´tnego wynagrodzenia, a tak˝e jest spe∏niony przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w ust. 1.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1:
1) w pkt 1 — szkolenie mo˝e trwaç do 12 miesi´cy,
a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie — nie d∏u˝ej ni˝ 24 miesiàce;
2) w pkt 2 i 3 — szkolenie mo˝e trwaç do 6 miesi´cy,
a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie — nie d∏u˝ej ni˝ 12 miesi´cy.
5. Skierowanie na szkolenie bezrobotnego, osoby
pobierajàcej rent´ szkoleniowà i ˝o∏nierza rezerwy powinno byç poprzedzone okreÊleniem przez doradc´
zawodowego powiatowego urz´du pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który uzyskajà w wyniku
szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie

7. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw oÊwiaty
i wychowania, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, tryb opracowywania standardów kwalifikacji zawodowych i ich wykaz, uwzgl´dniajàc potrzeby kszta∏cenia i szkolenia zawodowego.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, tryb opracowywania
modu∏owych programów szkoleƒ zawodowych i ich
wykaz, uwzgl´dniajàc sposób ich wykorzystania na
rynku pracy.
Art. 41. 1. Bezrobotnemu w okresie odbywania
szkolenia, na które zosta∏ skierowany przez starost´,
przys∏uguje dodatek szkoleniowy, z zastrze˝eniem
art. 52.
2. Dodatek szkoleniowy nie przys∏uguje bezrobotnemu, je˝eli w okresie odbywania szkolenia przys∏uguje mu z tego tytu∏u stypendium, dieta lub innego rodzaju Êwiadczenie pieni´˝ne w wysokoÊci równej lub
wy˝szej ni˝ dodatek szkoleniowy.
3. WysokoÊç dodatku szkoleniowego wynosi miesi´cznie 20 % zasi∏ku, o którym mowa w art. 72 ust. 1.
4. W przypadku skierowania bezrobotnego lub ˝o∏nierza rezerwy na szkolenie koszty tego szkolenia sà finansowane z Funduszu Pracy.
5. Starosta, na wniosek bezrobotnego, mo˝e wyraziç zgod´ na cz´Êciowe sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia, je˝eli skierowanie na to szkolenie nastàpi∏o na proÊb´ bezrobotnego albo organizacji lub instytucji pokrywajàcej cz´Êç kosztów tego
szkolenia. Przepisy art. 40 stosuje si´ odpowiednio.
6. Osoba, która z w∏asnej winy nie ukoƒczy∏a szkolenia, jest obowiàzana do zwrotu kosztów szkolenia,
chyba ˝e powodem nieukoƒczenia szkolenia by∏o podj´cie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
7. Osobom skierowanym na szkolenie przez starost´, z wyjàtkiem osób posiadajàcych z tego tytu∏u prawo do stypendium, przys∏uguje odszkodowanie z tytu∏u ubezpieczenia od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków powsta∏ych w zwiàzku ze szkoleniem oraz
w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wyp∏acane przez instytucj´ ubezpieczeniowà, w której osoby
te zosta∏y ubezpieczone.
8. Instytucja szkoleniowa jest obowiàzana ubezpieczyç osob´, o której mowa w ust. 7, od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków.
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9. Starosta mo˝e w umowie zawartej z instytucjà
szkoleniowà przewidzieç przyznanie tej instytucji
z Funduszu Pracy jednorazowej kwoty w wysokoÊci do
50 % minimalnego wynagrodzenia za prac´ za ka˝dego skierowanego bezrobotnego uczestniczàcego
w szkoleniu, który wskutek dzia∏aƒ tej instytucji szkoleniowej podjà∏ w ciàgu 30 dni od dnia ukoƒczenia
szkolenia zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà i wykonuje je co najmniej przez okres 6 miesi´cy.
Art. 42. 1. Starosta mo˝e, na wniosek bezrobotnego lub ˝o∏nierza rezerwy, udzieliç po˝yczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokoÊci 400 % przeci´tnego wynagrodzenia obowiàzujàcego w dniu podpisania umowy po˝yczki, w celu umo˝liwienia podj´cia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagajàcych szczególnych kwalifikacji.
2. Po˝yczka, o której mowa w ust. 1, jest nieoprocentowana, a okres jej sp∏aty nie mo˝e przekroczyç
18 miesi´cy od ustalonego w umowie dnia zakoƒczenia szkolenia.

Poz. 1001

prac´ zarobkowà, sta˝, przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem sta∏ego zamieszkania, w przypadku skierowania przez
powiatowy urzàd pracy;
3) dofinansowanie wyposa˝enia miejsca pracy, podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej, kosztów pomocy
prawnej, konsultacji i doradztwa;
4) refundowanie kosztów poniesionych z tytu∏u op∏aconych sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne w zwiàzku
z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;
5) finansowanie dodatków aktywizacyjnych.
Art. 45. 1. Starosta mo˝e dokonywaç z Funduszu
Pracy przez okres do 12 miesi´cy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania
u pracodawcy sta˝u, przygotowania zawodowego
w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zaj´ç z zakresu poradnictwa zawodowego osobie, która spe∏nia
∏àcznie nast´pujàce warunki:

3. W przypadku wykorzystania po˝yczki na cele inne ni˝ okreÊlone w umowie, niepodj´cia lub nieukoƒczenia szkolenia po˝yczka podlega bezzw∏ocznemu
zwrotowi w ca∏oÊci, wraz z odsetkami ustawowymi.
Odsetki ustawowe ustala si´ tak˝e od kwoty po˝yczki
niesp∏aconej w terminie.

1) na podstawie skierowania powiatowego urz´du
pracy podj´∏a zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
szkolenie, sta˝ lub zosta∏a skierowana na zaj´cia
z zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania;

Art. 43. Starosta mo˝e sfinansowaç z Funduszu
Pracy koszty szkolenia poszukujàcego pracy skierowanego na szkolenie, który:

2) uzyskuje wynagrodzenie w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 200 % minimalnego wynagrodzenia za
prac´.

1) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub
stosunku s∏u˝bowego z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy;

2. Starosta mo˝e dokonywaç przez okres do
12 miesi´cy zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie, która spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce
warunki:

2) jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego
og∏oszono upad∏oÊç lub który jest w stanie likwidacji, z wy∏àczeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
3) otrzymuje Êwiadczenie socjalne przys∏ugujàce na
urlopie górniczym lub górniczy zasi∏ek socjalny,
okreÊlone w odr´bnych przepisach;
4) uczestniczy w indywidualnym programie integracji,
o którym mowa w przepisach o pomocy spo∏ecznej.
Rozdzia∏ 11
Instrumenty rynku pracy
Art. 44. Instrumentami rynku pracy wspierajàcymi
podstawowe us∏ugi rynku pracy sà:

1) na podstawie skierowania powiatowego urz´du
pracy podj´∏a zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà, sta˝, przygotowanie zawodowe w miejscu
pracy lub szkolenie poza miejscem zamieszkania
w miejscowoÊci, do której czas dojazdu i powrotu
do miejsca sta∏ego zamieszkania wynosi ∏àcznie
ponad 3 godziny dziennie;
2) mieszka w hotelu lub wynaj´tym mieszkaniu
w miejscowoÊci, w której jest zatrudniona, wykonuje innà prac´ zarobkowà, odbywa sta˝ lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w pobli˝u
tej miejscowoÊci;
3) uzyskuje wynagrodzenie w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 200 % minimalnego wynagrodzenia za
prac´ obowiàzujàcego w miesiàcu, za który jest
dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

1) finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy
zg∏aszajàcego ofert´ pracy lub do miejsca pracy,
odbywania sta˝u, przygotowania zawodowego
w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zaj´ç
w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem sta∏ego zamieszkania w zwiàzku ze skierowaniem przez powiatowy urzàd pracy;

3. Starosta finansuje z Funduszu Pracy koszty zakwaterowania i wy˝ywienia bezrobotnego lub innej
uprawnionej osoby, skierowanych na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, je˝eli wynika to
z umowy zawartej z instytucjà szkoleniowà.

2) finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu
pracy osobie, która podj´∏a zatrudnienie lub innà

4. Starosta mo˝e zwróciç bezrobotnemu koszt
przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca za-
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mieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zg∏osi∏ ofert´ pracy, je˝eli siedziba tego
pracodawcy znajduje si´ poza miejscem zamieszkania
bezrobotnego.
Art. 46. 1. Starosta ze Êrodków Funduszu Pracy
mo˝e:
1) refundowaç koszty wyposa˝enia i doposa˝enia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
w wysokoÊci okreÊlonej w umowie;
2) przyznaç bezrobotnemu jednorazowo Êrodki na
podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej;
3) refundowaç koszty pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa dotyczàcych podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której mowa w pkt 2.
2. Pracodawcy, który poniós∏ koszty wyposa˝enia
lub doposa˝enia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego, pod warunkiem jego zatrudnienia
przez okres co najmniej 12 miesi´cy w pe∏nym wymiarze czasu pracy, mo˝e byç dokonana refundacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokoÊci okreÊlonej
w umowie, nie wy˝szej jednak ni˝ 300 % przeci´tnego
wynagrodzenia.
3. Bezrobotnemu mogà byç przyznawane Êrodki,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, w wysokoÊci okreÊlonej w umowie, nieprzekraczajàcej jednak 500 % przeci´tnego wynagrodzenia. W przypadku gdy dzia∏alnoÊç jest podejmowana na zasadach okreÊlonych dla
spó∏dzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa
spó∏dzielczego, wysokoÊç przyznanych bezrobotnemu
Êrodków nie mo˝e przekraczaç 300 % przeci´tnego
wynagrodzenia na jednego cz∏onka za∏o˝yciela spó∏dzielni oraz 200 % przeci´tnego wynagrodzenia na
jednego cz∏onka przyst´pujàcego do niej po za∏o˝eniu
spó∏dzielni.
4. Bezrobotnemu mogà byç zrefundowane koszty,
o których mowa w ust. 1 pkt 3, do wysokoÊci
80 % udokumentowanych kosztów pomocy prawnej,
konsultacji lub doradztwa, nie wy˝szej jednak ni˝ przeci´tne wynagrodzenie.
5. WysokoÊç przeci´tnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2—4, jest przyjmowana na dzieƒ zawarcia umowy.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki realizacji instrumentów rynku pracy, w tym:
1) warunki i tryb refundacji, o której mowa w ust. 1
pkt 1 i 3,
2) warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu jednorazowo Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci, o której
mowa w ust. 1 pkt 2,
3) wymiar dopuszczalnej pomocy w granicach okreÊlonych w przepisach rozporzàdzenia Nr 2204/2002
Komisji WE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do po-
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mocy paƒstwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz.
WE Nr L 337, 13/12/2002 r., s. 3)
— majàc na wzgl´dzie zwi´kszenie mobilnoÊci bezrobotnych i poszukujàcych pracy oraz racjonalne gospodarowanie Êrodkami Funduszu Pracy, a tak˝e koniecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci udzielania pomocy publicznej dla przedsi´biorców z warunkami jej
dopuszczalnoÊci.
Art. 47. 1. Starosta mo˝e zawrzeç z pracodawcà
umow´ przewidujàcà jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytu∏u op∏aconych sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne w zwiàzku z zatrudnieniem
skierowanego bezrobotnego.
2. Refundacja mo˝e nastàpiç w przypadku, gdy:
1) pracodawca zatrudnia∏ skierowanego bezrobotnego w pe∏nym wymiarze czasu pracy przez okres co
najmniej 12 miesi´cy oraz
2) po up∏ywie 12 miesi´cy zatrudnienia skierowany
bezrobotny jest nadal zatrudniony.
3. Kwota refundowanych sk∏adek, o których mowa
w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç 300 % wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia za prac´ obowiàzujàcego
w dniu spe∏nienia warunków okreÊlonych w ust. 2.
Art. 48. 1. Bezrobotnemu posiadajàcemu prawo
do zasi∏ku przys∏uguje dodatek aktywizacyjny, je˝eli:
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urzàd pracy podjà∏ zatrudnienie w niepe∏nym wymiarze czasu pracy obowiàzujàcym w danym zawodzie lub
s∏u˝bie i otrzymuje wynagrodzenie ni˝sze od minimalnego wynagrodzenia za prac´;
2) z w∏asnej inicjatywy podjà∏ zatrudnienie lub innà
prac´ zarobkowà.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dodatek aktywizacyjny przys∏uguje w wysokoÊci stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy minimalnym wynagrodzeniem
za prac´ a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie wi´kszej jednak ni˝ 50 % zasi∏ku, o którym mowa w art. 72
ust. 1, przez okres, w jakim przys∏ugiwa∏by bezrobotnemu zasi∏ek.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dodatek aktywizacyjny przys∏uguje w wysokoÊci do
30 % zasi∏ku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez po∏ow´ okresu, w jakim przys∏ugiwa∏by bezrobotnemu
zasi∏ek.
Art. 49. W stosunku do:
1) bezrobotnych do 25 roku ˝ycia,
2) bezrobotnych d∏ugotrwale,
3) bezrobotnych powy˝ej 50 roku ˝ycia,
4) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,
5) bezrobotnych samotnie wychowujàcych co najmniej jedno dziecko do 7 roku ˝ycia,
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6) bezrobotnych niepe∏nosprawnych
— zwanych dalej „osobami b´dàcymi w szczególnej
sytuacji na rynku pracy”, mogà byç dodatkowo stosowane dzia∏ania okreÊlone w art. 50—61.
Art. 50. 1. Bezrobotnym, o których mowa w art. 49
pkt 1 i 3, powiatowy urzàd pracy w okresie do 6 miesi´cy od dnia rejestracji powinien przedstawiç propozycj´ zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, sta˝u, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub
robót publicznych.
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6 miesi´cy zatrudnia∏ skierowanego bezrobotnego
przez okres dalszych 6 miesi´cy i po up∏ywie tego
okresu dalej go zatrudnia w pe∏nym wymiarze czasu
pracy, starosta mo˝e przyznaç pracodawcy jednorazowà refundacj´ wynagrodzenia w wysokoÊci uprzednio
uzgodnionej, nie wy˝szej jednak ni˝ 150 % przeci´tnego wynagrodzenia obowiàzujàcego w dniu spe∏nienia
tego warunku.
5. Starosta, kierujàc bezrobotnego do prac interwencyjnych, ma obowiàzek wziàç pod uwag´ jego
wiek, stan zdrowia oraz rodzaje uprzednio wykonywanej pracy.

2. Bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 2,
którzy pobierajà Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej lub
realizujà indywidualny program usamodzielnienia na
podstawie przepisów o pomocy spo∏ecznej, powiatowy urzàd pracy w okresie 6 miesi´cy od dnia utraty
prawa do zasi∏ku z powodu up∏ywu okresu jego pobierania powinien przedstawiç propozycj´ zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej, sta˝u, odbycia przygotowania
zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Art. 52. Bezrobotnemu do 25 roku ˝ycia skierowanemu przez starost´ na szkolenie przys∏uguje w okresie
jego odbywania stypendium w wysokoÊci 40 % kwoty
zasi∏ku, o którym mowa w art. 72 ust. 1; przepisy art. 41
ust. 6 oraz art. 80 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 51. 1. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudni∏ w ramach prac interwencyjnych na okres do
6 miesi´cy skierowanych bezrobotnych, o których mowa w art. 49, cz´Êç kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne skierowanych bezrobotnych w wysokoÊci
uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajàcej jednak
kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych
w miesiàcu w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasi∏ku okreÊlonej w art. 72 ust. 1, obowiàzujàcej w ostatnim dniu zatrudnienia ka˝dego rozliczanego miesiàca i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne od refundowanego wynagrodzenia.

2. Do osoby zarejestrowanej jako bezrobotna
w okresie do up∏ywu 12 miesi´cy od dnia okreÊlonego
w dyplomie, Êwiadectwie lub innym dokumencie poÊwiadczajàcym ukoƒczenie szko∏y wy˝szej, która nie
ukoƒczy∏a 27 roku ˝ycia, ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

2. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudni∏
w ramach prac interwencyjnych co najmniej w po∏owie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesi´cy skierowanych bezrobotnych, o których mowa w art. 49,
cz´Êç kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne skierowanych bezrobotnych w wysokoÊci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajàcej jednak kwoty po∏owy minimalnego wynagrodzenia za prac´ i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne od refundowanego wynagrodzenia za ka˝dà osob´ bezrobotnà.

4. Sta˝ i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy odbywajà si´ na podstawie umowy zawartej przez
starost´ z pracodawcà, wed∏ug programu okreÊlonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny byç
uwzgl´dnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykszta∏cenia oraz dotychczasowe
kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Program powinien okreÊlaç:

3. Starosta mo˝e dokonywaç, w zakresie i na zasadach okreÊlonych w ust. 1, zwrotu poniesionych przez
pracodawc´ kosztów z tytu∏u zatrudnienia na okres do
12 miesi´cy skierowanych bezrobotnych, o których
mowa w art. 49, w ramach prac interwencyjnych,
w wysokoÊci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajàcej jednak minimalnego wynagrodzenia za prac´
i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne od refundowanego wynagrodzenia za ka˝dego bezrobotnego, je˝eli
refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi
miesiàc ich zatrudnienia.

2) zakres zadaƒ wykonywanych przez bezrobotnego;

4. Je˝eli pracodawca bezpoÊrednio po zakoƒczeniu prac interwencyjnych trwajàcych co najmniej

Art. 53. 1. Bezrobotnego, o którym mowa w art. 49
pkt 1, starosta na wniosek lub za zgodà tego bezrobotnego mo˝e skierowaç do odbycia u pracodawcy sta˝u
przez okres nieprzekraczajàcy 12 miesi´cy.

3. Starosta mo˝e skierowaç na okres do 6 miesi´cy bezrobotnych, o których mowa w art. 49 pkt 1 i 4,
a za ich zgodà tak˝e bezrobotnych, o których mowa
w art. 49 pkt 2, 3, 5 i 6, do odbycia przygotowania do
wykonywania zawodu u pracodawcy, bez nawiàzywania stosunku pracy.

1) nazw´ zawodu lub specjalnoÊci, której program
dotyczy;

3) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiej´tnoÊci
zawodowych;
4) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub
umiej´tnoÊci zawodowych;
5) opiekuna osoby obj´tej programem przygotowania zawodowego i sta˝u.
5. Nadzór nad odbywaniem sta˝u i przygotowania
zawodowego w miejscu pracy przez bezrobotnego
sprawuje starosta. Pracodawca po zakoƒczeniu realizacji programu, o którym mowa w ust. 4, wydaje opi-
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ni´ zawierajàcà informacje o zadaniach realizowanych
przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiej´tnoÊciach zawodowych pozyskanych w procesie przygotowania zawodowego. Starosta wydaje bezrobotnemu zaÊwiadczenie o odbyciu przygotowania zawodowego i sta˝u.
6. Bezrobotnemu w okresie odbywania sta˝u lub
przygotowania zawodowego w miejscu pracy do wykonywania zawodu przys∏uguje stypendium w wysokoÊci zasi∏ku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, wyp∏acane przez starost´; przepisy art. 41 ust. 6 oraz art. 80
stosuje si´ odpowiednio. Za okres, za który przys∏uguje stypendium, zasi∏ek nie przys∏uguje.
7. Na wniosek bezrobotnego odbywajàcego sta˝
lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, pracodawca jest obowiàzany do udzielenia dni wolnych
w wymiarze 2 dni za ka˝de 30 dni odbywania sta˝u lub
przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Za dni
wolne przys∏uguje stypendium.
8. Przepisy ust. 1—7 stosuje si´ odpowiednio do
organizacji pozarzàdowych.
9. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki odbywania sta˝u oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy, majàc na uwadze zapewnienie w∏aÊciwych
warunków nabywania umiej´tnoÊci.
Art. 54. Starosta ustala i op∏aca w wysokoÊci i na
zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od stypendiów wyp∏aconych na podstawie art. 52
i art. 53 ust. 6.
Art. 55. 1. Bezrobotnemu, o którym mowa w art. 49
pkt 1 i 4, który w okresie 6 miesi´cy od dnia zarejestrowania w powiatowym urz´dzie pracy podjà∏ dalszà nauk´ w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla doros∏ych albo w szkole wy˝szej w systemie
studiów wieczorowych lub zaocznych, starosta, na
wniosek bezrobotnego, przyznaje stypendium w wysokoÊci 40 % kwoty zasi∏ku, o którym mowa w art. 72
ust. 1, wyp∏acane przez okres 12 miesi´cy.
2. Starosta mo˝e podjàç decyzj´ o kontynuacji wyp∏acania stypendium do ukoƒczenia nauki zgodnie
z programem nauczania.
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.
4. Podstawà wyp∏aty stypendium jest zaÊwiadczenie wystawione przez szko∏´, potwierdzajàce kontynuowanie nauki.
5. Stypendium nie przys∏uguje w przypadku przerwania nauki lub utraty statusu bezrobotnego.
Art. 56. 1. Starosta mo˝e dokonywaç z Funduszu
Pracy przez okres do 12 miesi´cy zwrotu poniesionych
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przez pracodawc´ z tytu∏u zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych w pe∏nym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, o którym mowa w art. 49
pkt 1, 2 i 6, kosztów wyp∏aconego mu wynagrodzenia,
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, obowiàzujàcej w ostatnim dniu ka˝dego rozliczanego miesiàca i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne od refundowanego wynagrodzenia.
2. Starosta mo˝e dokonywaç z Funduszu Pracy
przez okres do 18 miesi´cy zwrotu poniesionych przez
pracodawc´ z tytu∏u zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pe∏nym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, o którym mowa w art. 49
pkt 1, 2 i 6, kosztów wyp∏aconego mu wynagrodzenia,
nagród oraz op∏aconych sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne w wysokoÊci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajàcej jednak minimalnego wynagrodzenia
za prac´ i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne od tego
wynagrodzenia, je˝eli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiàc.
Art. 57. 1. Starosta zwraca organizatorowi robót
publicznych, który zatrudnia∏ skierowanych bezrobotnych, o których mowa w art. 49 pkt 2, 3 i 5, przez okres
do 6 miesi´cy, cz´Êç kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne bezrobotnych w wysokoÊci uprzednio
uzgodnionej, nieprzekraczajàcej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiàcu
w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy oraz
50 % przeci´tnego wynagrodzenia obowiàzujàcego
w ostatnim dniu zatrudnienia ka˝dego rozliczanego
miesiàca i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne od refundowanego wynagrodzenia.
2. Starosta mo˝e dokonywaç, w zakresie i na zasadach okreÊlonych w ust. 1, zwrotu poniesionych przez
organizatora robót publicznych kosztów z tytu∏u zatrudnienia na okres do 12 miesi´cy skierowanych bezrobotnych, o których mowa w art. 49 pkt 2, 3 i 5, w wysokoÊci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajàcej
jednak przeci´tnego wynagrodzenia i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne od refundowanego wynagrodzenia za ka˝dego bezrobotnego, je˝eli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiàc ich zatrudnienia.
3. Na wniosek organizatora robót publicznych starosta mo˝e przyznawaç zaliczki ze Êrodków Funduszu
Pracy na poczet wyp∏at wynagrodzeƒ oraz op∏acenia
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne.
4. Bezrobotni, o których mowa w art. 49 pkt 1 i 2,
na swój wniosek lub za ich zgodà, mogà zostaç skierowani przez starost´, na zasadach dotyczàcych robót
publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesi´cy pracy niezwiàzanej z wyuczonym zawodem,
w wymiarze nieprzekraczajàcym po∏owy wymiaru czasu pracy, w instytucjach u˝ytecznoÊci publicznej oraz
organizacjach zajmujàcych si´ problematykà kultury,
oÊwiaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy spo∏ecznej.
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5. Skierowanie, o którym mowa w ust. 4, powinno
dotyczyç w szczególnoÊci bezrobotnych zobowiàzanych do alimentów na mocy odr´bnych przepisów.
6. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudni∏
bezrobotnych skierowanych do prac, o których mowa
w ust. 4, cz´Êç poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne
w wysokoÊci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajàcej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych i po∏owy minimalnego wynagrodzenia za prac´ obowiàzujàcego w ostatnim dniu
zatrudnienia ka˝dego rozliczanego miesiàca, ∏àcznie
ze sk∏adkà na ubezpieczenia spo∏eczne od refundowanego wynagrodzenia.
Art. 58. Bezrobotni, o których mowa w art. 49
pkt 3, po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia zarejestrowania
w powiatowym urz´dzie pracy mogà ubiegaç si´
o przyznanie prawa do Êwiadczenia przedemerytalnego, je˝eli spe∏niajà warunki do nabycia tego Êwiadczenia, okreÊlone w odr´bnych przepisach.
Art. 59. 1. Starosta mo˝e skierowaç bezrobotnych,
o których mowa w art. 49 pkt 3, do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do
24 miesi´cy oraz dokonywaç refundacji poniesionych
przez pracodawc´ kosztów na wynagrodzenia i sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne.
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refundacji kosztów z tytu∏u op∏aconych sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne poniesionych w zwiàzku
z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
treÊç wniosku o organizowanie robót publicznych,
prac interwencyjnych oraz tryb i warunki zawieranych umów z uprawnionymi pracodawcami,
2) wymiar dopuszczalnej pomocy w granicach okreÊlonych w przepisach rozporzàdzenia Nr 2204/2002
Komisji WE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy paƒstwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz.
WE Nr L 337, 13/12/2002 r., s. 3)
— majàc na uwadze prawid∏owoÊç wydatkowania
Êrodków z Funduszu Pracy.
Art. 61. 1. Bezrobotnym, o których mowa w art. 49
pkt 5, starosta mo˝e, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundowaç koszty opieki nad dzieckiem do lat 7, w wysokoÊci uzgodnionej, nie wy˝szej
jednak ni˝ po∏owa zasi∏ku, o którym mowa w art. 72
ust. 1, je˝eli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà lub zostanie skierowany na sta˝,
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie oraz pod warunkiem nieprzekroczenia wysokoÊci
kryterium dochodowego na osob´ w rodzinie, w rozumieniu przepisów o pomocy spo∏ecznej.
2. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do
lat 7 nast´puje:

2. Starosta mo˝e skierowaç bezrobotnych, o których mowa w ust. 1, do wykonywania pracy w ramach
prac interwencyjnych u pracodawcy przez okres do
4 lat i dokonywaç refundacji poniesionych przez pracodawc´ kosztów wynagrodzeƒ i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, je˝eli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiàc ich zatrudnienia.

1) na okres do 3 miesi´cy, je˝eli bezrobotny podjà∏
zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà na okres co
najmniej 6 miesi´cy;

3. Starosta, kierujàc bezrobotnych do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych, o których
mowa w ust. 1 i 2, mo˝e przyznaç pracodawcy dofinansowanie na wyposa˝enie nowego stanowiska pracy
w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ 400 % przeci´tnego wynagrodzenia, na warunkach okreÊlonych w umowie.

3. W przypadku skierowania na sta˝, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 nast´puje na
okres odbywania sta˝u, przygotowania zawodowego
w miejscu pracy lub szkolenia.

4. Je˝eli do pracy w ramach prac interwencyjnych
sà kierowani bezrobotni, którzy:
1) spe∏niajà warunki konieczne do nabycia prawa do
Êwiadczenia przedemerytalnego — refundacja jest
przyznawana w wysokoÊci do 80 % minimalnego
wynagrodzenia za prac´ i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne od refundowanego wynagrodzenia;
2) nie spe∏niajà warunków koniecznych do uzyskania
Êwiadczenia przedemerytalnego — refundacja jest
przyznawana w wysokoÊci do 50 % minimalnego
wynagrodzenia za prac´ i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne od refundowanego wynagrodzenia.
Art. 60. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owy sposób i tryb organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych, jednorazowej

2) na okres do 6 miesi´cy, je˝eli bezrobotny podjà∏
zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà na okres co
najmniej 12 miesi´cy.

4. Na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, starosta mo˝e wyp∏aciç zaliczk´ na refundacj´ kosztów
opieki nad dzieckiem.
5. Na zasadach okreÊlonych w ust. 1—4 mo˝e nastàpiç równie˝ refundacja kosztów opieki nad osobà
zale˝nà.
Rozdzia∏ 12
Âwiadczenia przys∏ugujàce rolnikom
zwalnianym z pracy
Art. 62. 1. Osobie podlegajàcej ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników, z którà stosunek pracy lub stosunek
s∏u˝bowy zosta∏ rozwiàzany z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy i która nie jest uprawniona do zasi∏ku:
1) przys∏uguje:
a) pokrycie sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
rolników w okresie pierwszych czterech kwarta-
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∏ów po rozwiàzaniu stosunku pracy lub stosunku s∏u˝bowego,

3. Projekty lokalne mogà stanowiç dzia∏ania samodzielne powiatu lub element programów regionalnych.

b) dodatek szkoleniowy okreÊlony w art. 41 ust. 1,

4. Projekty lokalne sà przygotowywane i realizowane na zasadzie partnerstwa, polegajàcego w szczególnoÊci na stworzeniu odpowiednich warunków organizacyjnych dla realizacji projektów z udzia∏em partnerów spo∏ecznych oraz na zapewnieniu wsparcia finansowego.

c) odszkodowanie z tytu∏u ubezpieczenia od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków powsta∏ych
w zwiàzku z odbywaniem szkolenia, na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych;
2) starosta mo˝e:
a) sfinansowaç koszty szkolenia w celu podj´cia
zatrudnienia lub pozarolniczej dzia∏alnoÊci poza
gospodarstwem rolnym; przepis art. 41 ust. 6
stosuje si´ odpowiednio,
b) przyznaç jednorazowo Êrodki, o których mowa
w art. 46 ust. 1 pkt 2, na podj´cie pozarolniczej
dzia∏alnoÊci lub na zakup ziemi, nie wy∏àczajàc
dzia∏alnoÊci wytwórczej lub us∏ugowej zwiàzanej z rolnictwem.
2. Âwiadczenia przyznaje si´ osobie, o której mowa w ust. 1, je˝eli:
1) w okresie 18 miesi´cy poprzedzajàcych dzieƒ zg∏oszenia wniosku o przyznanie Êwiadczenia pozostawa∏a w stosunku pracy lub stosunku s∏u˝bowym
i osiàga∏a wynagrodzenie stanowiàce podstaw´
wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
i Fundusz Pracy, wynoszàce co najmniej minimalne wynagrodzenie za prac´ przez okres 365 dni,
i stosunek ten zosta∏ rozwiàzany z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy;
2) podatek z gospodarstwa rolnego lub dzia∏u specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego
z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na
1 cz∏onka gospodarstwa domowego niemajàcego
sta∏ych pozarolniczych êróde∏ dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.
3. Pokrycie sk∏adek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
lit. a, polega na przekazaniu z Funduszu Pracy na odpowiednie fundusze ubezpieczenia spo∏ecznego rolników, na podstawie decyzji w∏aÊciwego starosty wydanej na wniosek rolnika obowiàzanego do zap∏acenia
sk∏adek, kwot nale˝noÊci z tytu∏u poszczególnych rat
kwartalnych. Âwiadczenie to przys∏uguje poczàwszy
od najbli˝szej raty kwartalnej, której wymagalnoÊç
przypada po dniu rozwiàzania stosunku pracy lub stosunku s∏u˝bowego.
Rozdzia∏ 13
Wspieranie lokalnych i regionalnych rynków pracy
Art. 63. 1. Starosta, samodzielnie lub we wspó∏pracy z innymi organami, organizacjami i podmiotami
zajmujàcymi si´ problematykà rynku pracy, w celu
promocji zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych i poszukujàcych pracy, inicjuje i realizuje projekty lokalne.
2. Projekty lokalne stanowià zespó∏ dzia∏aƒ ∏àczàcych us∏ugi rynku pracy oraz instrumenty rynku pracy.

Art. 64. 1. Projekty lokalne przygotowuje si´ na
podstawie:
1) regionalnego planu dzia∏aƒ na rzecz zatrudnienia;
2) badaƒ i analiz lokalnego rynku pracy, w tym sytuacji osób b´dàcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
3) analiz i informacji oÊrodków pomocy spo∏ecznej
i innych organów, organizacji i podmiotów zajmujàcych si´ problematykà rynku pracy.
2. Projekty lokalne sà realizowane przez powiatowy urzàd pracy lub przez wykonawców wy∏onionych
w drodze otwartego konkursu ofert na zasadach,
o których mowa w art. 25—32, albo w trybie okreÊlonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
3. Projekty lokalne sà wspó∏finansowane, w zakresie i na zasadach okreÊlonych w ustawie, ze Êrodków
Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie zadaƒ
realizowanych w województwie lub w powiecie.
4. Projekty lokalne realizowane w ramach programu regionalnego mogà obejmowaç okres d∏u˝szy ni˝
rok bud˝etowy.
Art. 65. 1. Marsza∏ek województwa, samodzielnie
lub we wspó∏pracy z samorzàdami powiatowymi, na
podstawie regionalnego planu dzia∏aƒ na rzecz zatrudnienia, inicjuje tworzenie programów regionalnych
majàcych na celu:
1) utrzymanie i tworzenie miejsc pracy;
2) zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia;
3) wsparcie przebiegu restrukturyzacji zatrudnienia
w przedsi´biorstwach;
4) rozwój zasobów ludzkich;
5) wzmocnienie równych szans na rynku pracy.
2. Programy regionalne mogà sk∏adaç si´ z:
1) projektów lokalnych lub
2) inicjatyw samorzàdu województwa.
3. Programy regionalne sà przygotowywane i realizowane na zasadzie partnerstwa, polegajàcego
w szczególnoÊci na stworzeniu odpowiednich warunków organizacyjnych dla realizacji projektów z udzia∏em partnerów spo∏ecznych oraz na zapewnieniu
wsparcia finansowego.
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Art. 66. 1. Programy regionalne mogà byç wspó∏finansowane ze Êrodków Funduszu Pracy przyznanych
na finansowanie zadaƒ w województwie lub w powiecie oraz z innych êróde∏ okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.
2. Programy regionalne mogà obejmowaç okres
d∏u˝szy ni˝ rok bud˝etowy.
3. Na realizacj´ programów regionalnych, na
wniosek marsza∏ka województwa, mogà byç przyznane dodatkowe Êrodki Funduszu Pracy, z rezerwy b´dàcej w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw pracy,
w przypadku gdy realizacja programu jest szczególnie
istotna dla realizacji Krajowego Planu Dzia∏aƒ.
4. Realizacja zadaƒ przewidzianych w programach
regionalnych nast´puje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zasadach, o których mowa
w art. 25—32, albo w trybie okreÊlonym w przepisach
o zamówieniach publicznych.
5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb przygotowywania programów regionalnych
i projektów lokalnych,
2) rodzaje wydatków, jakie mogà byç wspó∏finansowane ze Êrodków Funduszu Pracy,
3) szczegó∏owe warunki, zakres i tryb wspierania ze
Êrodków Funduszu Pracy realizacji programów regionalnych
— uwzgl´dniajàc uzasadnione potrzeby rynku pracy
oraz procedury i standardy obowiàzujàce paƒstwa
cz∏onkowskie Unii Europejskiej.
Rozdzia∏ 14
Instrumenty dotyczàce rozwoju zasobów ludzkich
Art. 67. 1. Pracodawcy, w ramach posiadanych
Êrodków, mogà tworzyç zak∏adowy fundusz szkoleniowy, zwany dalej „funduszem szkoleniowym”.
2. Fundusz szkoleniowy jest przeznaczony na finansowanie lub wspó∏finansowanie kosztów kszta∏cenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
3. Fundusz szkoleniowy mo˝e byç tworzony przez
wi´cej ni˝ jednego pracodawc´ na zasadzie porozumienia.
4. Utworzenie, funkcjonowanie i likwidacj´ funduszu szkoleniowego reguluje uk∏ad zbiorowy pracy lub
regulamin funduszu szkoleniowego.
Art. 68. 1. Dochodami funduszu szkoleniowego sà:
1) wp∏aty pracodawców, zgodnie z postanowieniami
uk∏adu zbiorowego pracy lub regulaminu funduszu szkoleniowego, w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝
0,25 % funduszu p∏ac;
2) inne wp∏ywy.
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2. Wydatkowanie Êrodków funduszu szkoleniowego nast´puje na podstawie planu szkoleƒ uzgadnianego przez pracodawc´ z zak∏adowà organizacjà zwiàzkowà. Pracodawca, u którego nie dzia∏a zak∏adowa organizacja zwiàzkowa, plan szkoleƒ uzgadnia z pracownikiem wybranym przez za∏og´ do reprezentowania jej
interesów.
3. W przypadku nieuzgodnienia planu szkoleƒ
w ustalonym przez strony terminie, nie d∏u˝szym ni˝
30 dni, plan szkoleƒ jest realizowany zgodnie z propozycjami pracodawcy.
4. Plan szkoleƒ powinien zawieraç:
1) diagnoz´ potrzeb szkoleniowych;
2) liczb´ osób przewidzianych do szkolenia;
3) zakres szkoleƒ;
4) sposób monitorowania efektów szkoleƒ;
5) nak∏ady przewidziane na realizacj´ szkoleƒ.
Art. 69. 1. Na wniosek pracodawcy, który utworzy∏
fundusz szkoleniowy, starosta mo˝e refundowaç
z Funduszu Pracy, na warunkach okreÊlonych w umowie, koszty szkolenia specjalistycznego pracowników
zagro˝onych zwolnieniem z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy, w wysokoÊci do 50 %, nie wi´cej jednak
ni˝ do wysokoÊci przeci´tnego wynagrodzenia obowiàzujàcego w dniu zawarcia umowy, na jednà osob´,
je˝eli po ukoƒczeniu szkolenia pracownicy ci zostanà
zatrudnieni zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia,
przez tego pracodawc´, na innych stanowiskach pracy
co najmniej przez okres 12 miesi´cy.
2. Na wniosek pracodawcy, który skieruje pracownika na trwajàce co najmniej 22 dni robocze szkolenie
w wymiarze równym czasowi pracy skierowanego
pracownika i udzieli mu na ten okres p∏atnego urlopu
szkoleniowego, a na okres szkolenia tego pracownika
zatrudni bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urzàd pracy, starosta mo˝e zrefundowaç z Funduszu Pracy:
1) koszty szkolenia — w wysokoÊci do 80 % przeci´tnego wynagrodzenia obowiàzujàcego w dniu rozpocz´cia szkolenia, na jednego pracownika;
2) wynagrodzenie, wraz ze sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏eczne od tego wynagrodzenia, w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 40 % przeci´tnego wynagrodzenia obowiàzujàcego w dniu rozpocz´cia
szkolenia, za ka˝dego skierowanego bezrobotnego.
3. Zasady wspó∏finansowania z bud˝etu paƒstwa
kszta∏cenia ustawicznego pracowników i pracodawców w oparciu o zak∏adowe plany szkoleƒ sà regulowane w odr´bnych przepisach.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki refundacji kosztów szkoleƒ oraz wynagrodzeƒ i sk∏adek na
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ubezpieczenia spo∏eczne, o których mowa w ust. 1 i 2,
w granicach okreÊlonych w przepisach rozporzàdzenia
nr 68/2001 Komisji Europejskiej z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do
pomocy publicznej udzielanej na szkolenia (Dz. Urz.
WE L 10, z 13.01.2001 r., s. 20), majàc na uwadze prawid∏owoÊç wydatkowania Êrodków.
Art. 70. 1. Pracodawca zamierzajàcy zwolniç co
najmniej 100 pracowników w okresie 3 miesi´cy jest
obowiàzany uzgodniç z powiatowym urz´dem pracy
w∏aÊciwym dla siedziby tego pracodawcy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w szczególnoÊci:
1) poÊrednictwa pracy;
2) poradnictwa zawodowego;
3) szkoleƒ;
4) pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
2. W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiàzany podjàç dzia∏ania polegajàce
na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do
zwolnienia lub b´dàcym w trakcie wypowiedzenia lub
w okresie 6 miesi´cy po rozwiàzaniu stosunku pracy
lub stosunku s∏u˝bowego us∏ug rynku pracy realizowanych w formie programu.
3. Program mo˝e byç realizowany przez powiatowy urzàd pracy, agencj´ zatrudnienia lub instytucj´
szkoleniowà.
4. Program mo˝e byç finansowany:
1) przez pracodawc´;
2) przez pracodawc´ i odpowiednie jednostki administracji publicznej;
3) na podstawie porozumienia organizacji i osób
prawnych z udzia∏em pracodawcy.
5. Pracodawcy, którzy utworzyli fundusz szkoleniowy, w ramach programu, o którym mowa w ust. 2,
mogà na wniosek pracownika finansowaç ze Êrodków
funduszu szkoleniowego Êwiadczenie szkoleniowe.
6. Âwiadczenie szkoleniowe jest przyznawane
przez pracodawc´ na wniosek pracownika i przys∏uguje po rozwiàzaniu stosunku pracy lub stosunku s∏u˝bowego na czas udzia∏u pracownika w szkoleniach,
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 6 miesi´cy.
7. W okresie korzystania ze Êwiadczenia szkoleniowego zwolnionemu pracownikowi przys∏uguje pomoc
w zakresie poradnictwa zawodowego. Pracownik ten
mo˝e byç skierowany na jednorazowe szkolenie organizowane i finansowane przez powiatowy urzàd pracy,
na zasadach okreÊlonych w ustawie.
8. Po przyznaniu przez pracodawc´ Êwiadczenia
szkoleniowego powiatowy urzàd pracy refunduje pracodawcy sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
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we finansowane ze Êrodków w∏asnych pracodawcy,
w wysokoÊci okreÊlonej w odr´bnych przepisach.
9. Pracodawca wyp∏aca co miesiàc zwolnionemu
pracownikowi, na podstawie zawartej z nim umowy,
poczàwszy od miesiàca, w którym pracownik rozpoczà∏ szkolenie, Êwiadczenie szkoleniowe w wysokoÊci
równej wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak
za urlop wypoczynkowy, nie wy˝szej jednak ni˝
200 % minimalnego wynagrodzenia za prac´.
Rozdzia∏ 15
Âwiadczenia dla bezrobotnych
Art. 71. 1. Prawo do zasi∏ku przys∏uguje bezrobotnemu za ka˝dy dzieƒ kalendarzowy po up∏ywie 7 dni
od dnia zarejestrowania si´ we w∏aÊciwym powiatowym urz´dzie pracy, z zastrze˝eniem art. 75, je˝eli:
1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy,
propozycji szkolenia, sta˝u, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych
lub robót publicznych oraz
2) w okresie 18 miesi´cy poprzedzajàcych dzieƒ zarejestrowania, ∏àcznie przez okres co najmniej
365 dni:
a) by∏ zatrudniony i osiàga∏ wynagrodzenie
w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prac´, od którego istnieje obowiàzek
op∏acania sk∏adki na Fundusz Pracy, z wyjàtkiem
obowiàzku op∏acania sk∏adek za niepe∏nosprawnych, o których mowa w art. 104; w okresie tym
nie uwzgl´dnia si´ okresów urlopów bezp∏atnych trwajàcych ∏àcznie d∏u˝ej ni˝ 30 dni,
b) wykonywa∏ prac´ na podstawie umowy o prac´ nak∏adczà i osiàga∏ z tego tytu∏u dochód
w wysokoÊci co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prac´,
c) Êwiadczy∏ us∏ugi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy
o Êwiadczenie us∏ug, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny stosuje 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 najmniej minimalnego
wynagrodzenia za prac´,
d) op∏aca∏ sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne z tytu∏u prowadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci lub
wspó∏pracy, przy czym podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne i Fundusz Pracy stanowi∏a kwota wynoszàca co najmniej minimalne wynagrodzenie za prac´,
e) wykonywa∏ prac´ w okresie tymczasowego
aresztowania lub odbywania kary pozbawienia
wolnoÊci, przy czym podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne i Fundusz Pracy stanowi∏a kwota co najmniej po∏owy minimalnego wynagrodzenia za prac´,
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f) wykonywa∏ prac´ w rolniczej spó∏dzielni produkcyjnej, spó∏dzielni kó∏ek rolniczych lub spó∏dzielni us∏ug rolniczych, b´dàc cz∏onkiem tej
spó∏dzielni, przy czym podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne i Fundusz Pracy stanowi∏a kwota co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za prac´,
g) op∏aca∏ sk∏adk´ na Fundusz Pracy w zwiàzku
z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicà u pracodawcy zagranicznego w paƒstwie niewymienionym w art. 1
ust. 3 pkt 2 lit. a i b,
h) by∏ zatrudniony za granicà przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesi´cy przed zarejestrowaniem si´ w powiatowym urz´dzie
pracy, i przyby∏ do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
i) by∏ zatrudniony lub wykonywa∏ innà prac´ zarobkowà i osiàga∏ wynagrodzenie lub dochód,
od którego istnieje obowiàzek op∏acania sk∏adki
na Fundusz Pracy.
2. Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza si´ równie˝ okresy:
1) zasadniczej s∏u˝by wojskowej, nadterminowej zasadniczej s∏u˝by wojskowej, zawodowej s∏u˝by
wojskowej pe∏nionej na podstawie kontraktu na
pe∏nienie s∏u˝by terminowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkó∏ wy˝szych, s∏u˝by
wojskowej pe∏nionej w charakterze kandydata na
˝o∏nierza zawodowego, çwiczeƒ wojskowych,
okresowej s∏u˝by wojskowej oraz zasadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej i s∏u˝by zast´pczej;
2) urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odr´bnych przepisów;
3) pobierania renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy,
renty szkoleniowej oraz przypadajàce po ustaniu
zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej
dzia∏alnoÊci, okresy pobierania zasi∏ku chorobowego, macierzyƒskiego lub Êwiadczenia rehabilitacyjnego, je˝eli podstaw´ wymiaru tych zasi∏ków
i Êwiadczenia stanowi∏a kwota wynoszàca co najmniej minimalne wynagrodzenie za prac´, po odliczeniu kwoty sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
nale˝ne od pracownika;
4) niewymienione w ust. 1 pkt 2, za które by∏y op∏acane sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne i Fundusz
Pracy, je˝eli podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi∏a
kwota wynoszàca co najmniej minimalne wynagrodzenie za prac´;
5) za które przyznano odszkodowanie z tytu∏u niezgodnego z przepisami rozwiàzania przez pracodawc´ stosunku pracy lub stosunku s∏u˝bowego,
oraz okres, za który wyp∏acono pracownikowi odszkodowanie z tytu∏u skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o prac´.
3. Prawo do zasi∏ku przys∏uguje bezrobotnym
zwolnionym z zak∏adów karnych i aresztów Êledczych,
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zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia,
je˝eli suma okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i ust. 2, przypadajàcych w okresie 18 miesi´cy przed
ostatnim pozbawieniem wolnoÊci oraz wykonywania
pracy w okresie pozbawienia wolnoÊci wynosi∏a co
najmniej 365 dni, przy czym podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne i Fundusz Pracy stanowi∏a kwota w wysokoÊci co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za prac´ przed pozbawieniem wolnoÊci oraz 50 % minimalnego wynagrodzenia za prac´
w okresie pozbawienia wolnoÊci. W przypadku pozbawienia wolnoÊci w okresie pobierania zasi∏ku, po
zwolnieniu z zak∏adu karnego lub aresztu Êledczego
przys∏uguje prawo do zasi∏ku na okres skrócony
o okres pobierania zasi∏ku przed pozbawieniem wolnoÊci i w trakcie przerw w odbywaniu kary.
4. Prawo do zasi∏ku przys∏uguje bezrobotnym
zwolnionym po odbyciu zasadniczej s∏u˝by wojskowej, je˝eli okres jej odbywania wynosi∏ co najmniej
240 dni i przypada∏ w okresie 18 miesi´cy poprzedzajàcych dzieƒ zarejestrowania si´ w powiatowym urz´dzie pracy.
5. W razie równoczesnego spe∏nienia kilku warunków uprawniajàcych do zasi∏ku bezrobotnemu przys∏uguje wybór podstawy jego przyznania.
6. W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniajàcego do zasi∏ku po up∏ywie
7 dni od dnia zarejestrowania si´ w powiatowym urz´dzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasi∏ku przys∏uguje od dnia udokumentowania tego prawa na okres, o którym mowa
w art. 73 ust. 1.
7. Do okresu wymaganego do nabycia prawa do
zasi∏ku zalicza si´ tak˝e okresy zatrudnienia w paƒstwach, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b,
na zasadach okreÊlonych przepisami o koordynacji
systemów zabezpieczenia spo∏ecznego paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
Art. 72. 1. WysokoÊç zasi∏ku wynosi 504,20 z∏ miesi´cznie.
2. Bezrobotnemu, którego ∏àczne okresy wymienione w art. 71 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz
ust. 7, zwane dalej „okresem uprawniajàcym do zasi∏ku”, wynoszà mniej ni˝ 5 lat, przys∏uguje zasi∏ek w wysokoÊci 80 % kwoty zasi∏ku okreÊlonego w ust. 1.
3. Bezrobotnemu, którego okres uprawniajàcy do
zasi∏ku wynosi co najmniej 20 lat, przys∏uguje zasi∏ek
w wysokoÊci 120 % kwoty zasi∏ku okreÊlonego w ust. 1.
4. Do okresu uprawniajàcego do zasi∏ku, od którego zale˝y wysokoÊç i okres pobierania zasi∏ku, zalicza
si´ równie˝ okresy pobierania gwarantowanego zasi∏ku okresowego, okresy zatrudnienia na podstawie
umowy o prac´ w celu przygotowania zawodowego
m∏odocianych pracowników, okres zatrudnienia za
granicà osoby, która przesiedli∏a si´ do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o repatriacji, oraz okresy urlopu bezp∏atnego udzielonego na
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podstawie przepisów w sprawie bezp∏atnych urlopów
dla matek pracujàcych, opiekujàcych si´ ma∏ymi
dzieçmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezp∏atnych, a tak˝e okresy niewykonywania pracy przed
dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiàce przerw´ w zatrudnieniu spowodowanà opiekà nad dzieckiem:
1) w wieku do 4 lat — w granicach do 3 lat na ka˝de
dziecko oraz ∏àcznie z okresami, o których mowa
w art. 71 ust. 2 pkt 2, bez wzgl´du na liczb´ dzieci
— do 6 lat;
2) na które, ze wzgl´du na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny, przys∏uguje zasi∏ek
piel´gnacyjny — dodatkowo do 3 lat na ka˝de
dziecko.
5. Do okresu uprawniajàcego do zasi∏ku, od którego zale˝y wysokoÊç i okres pobierania zasi∏ku, zalicza
si´ równie˝ okresy zatrudnienia, o których mowa
w art. 89, a tak˝e okresy podlegania zaopatrzeniu emerytalnemu.
6. Zasi∏ki podlegajà waloryzacji z dniem 1 czerwca
o wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em w poprzednim roku. Zasi∏ki nie podlegajà waloryzacji w przypadku, gdy wskaênik wzrostu cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em nie uleg∏
zmianie lub by∏ ujemny.
7. Przepis ust. 6 stosuje si´ odpowiednio do dodatków szkoleniowych i stypendiów.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, og∏asza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, kwoty zasi∏ków po waloryzacji.
9. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego og∏asza, w formie komunikatu w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do dnia
20 kwietnia, wskaênik cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em w poprzednim roku.
10. Zasi∏ki wyp∏aca si´ w okresach miesi´cznych
z do∏u. Zasi∏ek za niepe∏ny miesiàc ustala si´, dzielàc
kwot´ przys∏ugujàcego zasi∏ku przez 30 i mno˝àc przez
liczb´ dni kalendarzowych przypadajàcych w okresie,
za który przys∏uguje zasi∏ek.
11. Do obliczania okresów przys∏ugiwania zasi∏ku
nie stosuje si´ przepisów o post´powaniu administracyjnym dotyczàcych terminów.
12. Uprawnionym do zasi∏ku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych Êwiadczeƒ wyp∏acanych
z Funduszu Pracy przys∏ugujà odsetki ustawowe, je˝eli powiatowy urzàd pracy z przyczyn niezale˝nych od
uprawnionych osób nie dokona∏ ich wyp∏aty w terminie.
13. Starosta ustala i op∏aca, na zasadach i w wysokoÊci okreÊlonych w odr´bnych przepisach, sk∏adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasi∏ków wyp∏aconych bezrobotnym.
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Art. 73. 1. Okres pobierania zasi∏ku wynosi:
1) 6 miesi´cy — dla bezrobotnych zamieszka∏ych
w okresie pobierania zasi∏ku na obszarze dzia∏ania
powiatowego urz´du pracy, je˝eli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzajàcego dzieƒ nabycia prawa do zasi∏ku nie
przekracza∏a 125 % przeci´tnej stopy bezrobocia
w kraju;
2) 12 miesi´cy — dla bezrobotnych:
a) zamieszka∏ych w okresie pobierania zasi∏ku na
obszarze dzia∏ania powiatowego urz´du pracy,
je˝eli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu
30 czerwca roku poprzedzajàcego dzieƒ nabycia
prawa do zasi∏ku przekracza∏a 125 % przeci´tnej stopy bezrobocia w kraju, lub
b) sà bezrobotnymi powy˝ej 50 roku ˝ycia oraz posiadajàcych 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 pobierania na obszarze
dzia∏ania powiatowego urz´du pracy, je˝eli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu
30 czerwca roku poprzedzajàcego dzieƒ nabycia
prawa do zasi∏ku przekracza∏a 2-krotnie przeci´tnà stop´ bezrobocia w kraju, oraz posiadajàcych 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 bezrobotny i utraci∏ prawo do
zasi∏ku z powodu up∏ywu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasi∏ku przez tego
bezrobotnego.
2. Okres pobierania zasi∏ku przez bezrobotnych zamieszka∏ych w miejscowoÊciach, które w okresie pobierania zasi∏ku przez bezrobotnego zosta∏y obj´te obszarem dzia∏ania innego powiatowego urz´du pracy,
nie ulega zmianie.
3. W razie urodzenia dziecka przez kobiet´ pobierajàcà zasi∏ek w okresie, o którym mowa w ust. 1, lub
w ciàgu miesiàca po jego zakoƒczeniu, okres ten ulega
przed∏u˝eniu o czas, przez który przys∏ugiwa∏by jej,
zgodnie z odr´bnymi przepisami, zasi∏ek macierzyƒski.
4. Okres pobierania zasi∏ku, o którym mowa
w ust. 1 i 3, ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz
o okres odbywania sta˝u lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przypadajàcych na okres, w którym przys∏ugiwa∏by zasi∏ek, oraz o okresy nieprzys∏ugiwania zasi∏ku, o których mowa w art. 75 ust. 1 i 2.
5. Bezrobotny, który utraci∏ status bezrobotnego na
okres krótszy ni˝ 365 dni z powodu podj´cia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej dzia∏alnoÊci
lub uzyskiwania przychodu w wysokoÊci przekraczajàcej po∏ow´ minimalnego wynagrodzenia za prac´ mie-
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si´cznie i zarejestrowa∏ si´ w powiatowym urz´dzie
pracy jako bezrobotny w okresie 7 dni od dnia ustania
zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy
zarobkowej, prowadzenia 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 na
okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasi∏ku oraz o okresy, o których mowa w ust. 4.
6. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio w przypadku:
1) powo∏ania i zwolnienia z zasadniczej s∏u˝by wojskowej, nadterminowej zasadniczej s∏u˝by wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów
szkó∏ wy˝szych, s∏u˝by wojskowej pe∏nionej
w charakterze kandydata na ˝o∏nierza zawodowego, çwiczeƒ wojskowych, okresowej s∏u˝by wojskowej oraz zasadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej
i s∏u˝by zast´pczej;
2) bezrobotnych odbywajàcych szkolenia lub sta˝e
organizowane przez inny podmiot ni˝ powiatowy
urzàd pracy.
7. Osoba, która utraci∏a na okres nie d∏u˝szy ni˝
365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestracji spe∏nia warunki okreÊlone w art. 71, uzyskuje
prawo do zasi∏ku na okres pomniejszony o poprzedni
okres pobierania zasi∏ku oraz o okresy, o których mowa w ust. 4.
8. Okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej,
pozarolniczej dzia∏alnoÊci oraz uzyskiwania przychodu, o którym mowa w ust. 5, wlicza si´ do okresów,
o których mowa w art. 75 ust. 2.
Art. 74. Bezrobotny jest obowiàzany zawiadomiç
w ciàgu 7 dni powiatowy urzàd pracy o podj´ciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej
dzia∏alnoÊci oraz zaistnienia innych okolicznoÊci powodujàcych utrat´ statusu bezrobotnego albo utrat´
prawa do zasi∏ku.
Art. 75. 1. Prawo do zasi∏ku nie przys∏uguje bezrobotnemu, który:
1) odmówi∏ bez uzasadnionej przyczyny przyj´cia
propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, sta˝u, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac
interwencyjnych lub robót publicznych;
2) w okresie 6 miesi´cy przed zarejestrowaniem
w powiatowym urz´dzie pracy rozwiàza∏ stosunek
pracy lub stosunek s∏u˝bowy za wypowiedzeniem
albo na mocy porozumienia stron, chyba ˝e porozumienie stron nastàpi∏o z powodu upad∏oÊci, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy albo rozwiàzanie stosunku pracy lub stosunku s∏u˝bowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastàpi∏o z powodu zmiany miejsca zamieszkania;
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3) w okresie 6 miesi´cy przed zarejestrowaniem si´
w powiatowym urz´dzie pracy spowodowa∏ rozwiàzanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku s∏u˝bowego bez wypowiedzenia;
4) otrzyma∏ przewidziane w odr´bnych przepisach
Êwiadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieni´˝nego za urlop górniczy, jednorazowej
odprawy socjalnej, zasi∏kowej, pieni´˝nej po zasi∏ku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej
lub odprawy pieni´˝nej bezwarunkowej;
5) otrzyma∏ odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o prac´;
6) pobiera po ustaniu zatrudnienia Êwiadczenie szkoleniowe.
2. Bezrobotnemu, o którym mowa w ust. 1, spe∏niajàcemu warunki okreÊlone w art. 71, zasi∏ek przys∏uguje:
1) po okresie 90 dni — w przypadku wymienionym
w ust. 1 pkt 1;
2) po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania si´
w powiatowym urz´dzie pracy — w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 2;
3) po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania si´
w powiatowym urz´dzie pracy — w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 3;
4) po up∏ywie okresu, za który otrzyma∏ ekwiwalent,
odpraw´, odszkodowanie lub Êwiadczenie szkoleniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4—6.
3. Bezrobotny, który w okresie krótszym ni˝ 30 dni
przebywa za granicà lub pozostaje w innej sytuacji powodujàcej brak gotowoÊci do podj´cia zatrudnienia,
nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, je˝eli
o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji
powodujàcej brak gotowoÊci do podj´cia zatrudnienia
zawiadomi∏ powiatowy urzàd pracy. Zasi∏ek za ten
okres nie przys∏uguje.
4. Bezrobotny, który naby∏ w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do Êwiadczeƒ z tytu∏u bezrobocia i udaje
si´ do innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒstwa okreÊlonego w art. 1 ust. 3 pkt 2
lit. b w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do
tych Êwiadczeƒ.
5. Âwiadczenia przys∏ugujàce bezrobotnemu,
o którym mowa w ust. 4, sà wyp∏acane na zasadach
okreÊlonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego paƒstw, o których mowa
w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b.
6. Bezrobotny jest obowiàzany do sk∏adania lub
przesy∏ania powiatowemu urz´dowi pracy co miesiàc
pisemnego oÊwiadczenia o przychodach oraz innych
dokumentów niezb´dnych do ustalenia jego uprawnieƒ do Êwiadczeƒ przewidzianych w ustawie. 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.
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Art. 76. 1. Osoba, która pobra∏a nienale˝ne Êwiadczenie pieni´˝ne, jest obowiàzana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia decyzji, kwoty otrzymanego Êwiadczenia wraz z przekazanà od tego Êwiadczenia zaliczkà na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sk∏adkà na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Za nienale˝nie pobrane Êwiadczenie pieni´˝ne
uwa˝a si´:
1) Êwiadczenie pieni´˝ne wyp∏acone mimo zaistnienia okolicznoÊci powodujàcych ustanie prawa do
jego pobierania, je˝eli pobierajàcy to Êwiadczenie
by∏ pouczony o tych okolicznoÊciach;
2) Êwiadczenie pieni´˝ne wyp∏acone na podstawie
nieprawdziwych oÊwiadczeƒ lub sfa∏szowanych
dokumentów albo w innych przypadkach Êwiadomego wprowadzenia w b∏àd powiatowego urz´du
pracy przez osob´ pobierajàcà to Êwiadczenie;
3) zasi∏ek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne Êwiadczenie pieni´˝ne finansowane z Funduszu Pracy wyp∏acone osobie za okres, za który naby∏a prawo do emerytury, renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej,
renty socjalnej, zasi∏ku chorobowego lub Êwiadczenia rehabilitacyjnego, je˝eli organ rentowy,
który przyzna∏ Êwiadczenie, nie dokona∏ jego pomniejszenia na zasadach okreÊlonych w art. 78;
4) koszty szkolenia,
w art. 41 ust. 6;

w

przypadku

okreÊlonym

5) zasi∏ek wyp∏acony za okres, za który, w zwiàzku
z orzeczeniem sàdu, wyp∏acono wynagrodzenie za
czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie
z tytu∏u wadliwego wypowiedzenia umowy o prac´;
6) Êwiadczenie pieni´˝ne wyp∏acone z Funduszu Pracy za okres po Êmierci uprawnionego.
3. Roszczenia z tytu∏u zasi∏ków, dodatków szkoleniowych, stypendiów i innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych
finansowanych z Funduszu Pracy ulegajà przedawnieniu z up∏ywem 3 lat od dnia spe∏nienia warunków do
ich nabycia przez uprawnionà osob´, a roszczenia powiatowego urz´du pracy ulegajà przedawnieniu
z up∏ywem 3 lat od dnia ich wyp∏aty.
4. Roszczenia pracodawców z tytu∏u refundacji
z Funduszu Pracy nale˝nych Êwiadczeƒ ulegajà
przedawnieniu z up∏ywem 12 miesi´cy od dnia, w którym roszczenie sta∏o si´ wymagalne.
5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny dotyczàce przerwania
biegu terminu przedawnienia.
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∏oÊç lub cz´Êç nienale˝nie pobranego Êwiadczenia, na
zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.
Art. 77. Âwiadczenia z tytu∏u bezrobocia przys∏ugujàce bezrobotnym i innym uprawnionym osobom
stanowià ich prawa majàtkowe i przechodzà po ich
Êmierci, w równych cz´Êciach, na ma∏˝onka oraz inne
osoby spe∏niajàce warunki wymagane do uzyskania
renty rodzinnej w myÊl przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzà do spadku.
Art. 78. 1. W przypadku przyznania bezrobotnemu
lub innej uprawnionej osobie prawa do emerytury,
renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasi∏ku chorobowego, Êwiadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej w wysokoÊci
przekraczajàcej po∏ow´ minimalnego wynagrodzenia
za prac´ za okres, za który pobiera∏a zasi∏ek, dodatek
szkoleniowy, stypendium albo inne Êwiadczenie pieni´˝ne z tytu∏u pozostawania bez pracy, pobrane z tego tytu∏u kwoty w wysokoÊci uwzgl´dniajàcej zaliczk´
na podatek dochodowy od osób fizycznych i sk∏adk´
na ubezpieczenie zdrowotne zalicza 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 Êwiadczenia nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ ustalona za poszczególne miesiàce okresu, o którym mowa w ust. 1, kwota emerytury, renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasi∏ku chorobowego,
Êwiadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej.
3. Organ rentowy przekazuje kwot´ zaliczonà na
poczet przyznanego Êwiadczenia, o której mowa
w ust. 1, na rachunek bankowy Funduszu Pracy powiatowego urz´du pracy, który wyp∏aci∏ zasi∏ek, dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne Êwiadczenie
pieni´˝ne z tytu∏u pozostawania bez pracy.
Art. 79. 1. Okresy pobierania zasi∏ku i stypendium
przyznanych na podstawie art. 52 i art. 53 ust. 6 wlicza
si´ do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnieƒ pracowniczych oraz okresów
sk∏adkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
2. Okresów pobierania zasi∏ku i stypendium nie
wlicza si´ jednak do:
1) okresów wymaganych do nabycia prawa i d∏ugoÊci okresu pobierania zasi∏ku;
2) okresu zatrudnienia, od którego zale˝y nabycie
prawa do urlopu wypoczynkowego;

6. Kwoty nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ podlegajà Êciàgni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.

3) sta˝u pracy okreÊlonego w odr´bnych przepisach,
wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

7. Starosta mo˝e w szczególnie uzasadnionych
przypadkach odroczyç, roz∏o˝yç na raty, umorzyç ca-

3. Przepisy ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio do okresu pobierania Êwiadczeƒ socjalnych
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przys∏ugujàcych na urlopie górniczym, górniczych zasi∏ków socjalnych, okresu uprawnienia do Êwiadczenia
górniczego lub okresu pobierania stypendium na przekwalifikowanie, okreÊlonych w odr´bnych przepisach.
Art. 80. Bezrobotny zachowuje prawo do zasi∏ku
lub stypendium za okres udokumentowanej niezdolnoÊci do pracy, za który na podstawie odr´bnych przepisów pracownicy zachowujà prawo do wynagrodzenia lub przys∏ugujà im zasi∏ki z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby lub macierzyƒstwa.
Art. 81. Kwoty zasi∏ków, dodatków szkoleniowych,
stypendiów i innych Êwiadczeƒ z tytu∏u bezrobocia finansowanych z Funduszu Pracy za nale˝ny okres zaokràgla si´ w gór´ do 10 groszy.
Art. 82. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego
w terminie do dnia 30 wrzeÊnia ka˝dego roku og∏asza,
w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przeci´tnà
stop´ bezrobocia w kraju oraz na obszarze dzia∏ania
powiatowych urz´dów pracy wed∏ug stanu na dzieƒ
30 czerwca danego roku.
Art. 83. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb przyznawania zasi∏ku, dodatku szkoleniowego, stypendium
i dodatku aktywizacyjnego, majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owego przyznawania Êwiadczeƒ oraz racjonalnego wydatkowania Êrodków Funduszu Pracy.
Rozdzia∏ 16
Podejmowanie przez obywateli polskich pracy
za granicà u pracodawców zagranicznych
oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców
w Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 84. Obywatele polscy mogà podejmowaç prac´ za granicà u pracodawców zagranicznych w trybie
i na zasadach obowiàzujàcych w paƒstwie zatrudnienia oraz okreÊlonych w umowach mi´dzynarodowych.
Art. 85. 1. Podejmowanie pracy za granicà nast´puje w drodze bezpoÊrednich uzgodnieƒ dokonywanych przez obywateli polskich z pracodawcami zagranicznymi lub za poÊrednictwem publicznych s∏u˝b zatrudnienia, a tak˝e agencji poÊrednictwa pracy Êwiadczàcych us∏ugi, o których mowa w art. 36 ust. 1.
2. Kierowanie do pracy za granicà u pracodawców
zagranicznych za poÊrednictwem agencji poÊrednictwa pracy odbywa si´ na podstawie umowy zawieranej przez te agencje z obywatelami polskimi. Umowa
ta powinna okreÊlaç w szczególnoÊci:
1) pracodawc´ zagranicznego;
2) okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
3) rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a tak˝e przys∏ugujàce osobie kierowanej do pracy
Êwiadczenia socjalne;
4) warunki ubezpieczenia spo∏ecznego oraz od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków i chorób tropikalnych;
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5) obowiàzki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji poÊrednictwa pracy;
6) zakres odpowiedzialnoÊci cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienale˝ytego wykonania
umowy zawartej mi´dzy agencjà poÊrednictwa
pracy a obywatelem polskim, w tym stron´ pokrywajàcà koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiàzania si´ pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz
tryb dochodzenia zwiàzanych z tym roszczeƒ;
7) kwot´ nale˝nà agencji poÊrednictwa pracy z tytu∏u
faktycznie poniesionych kosztów zwiàzanych ze
skierowaniem do pracy za granicà;
8) informacj´ o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w paƒstwie wykonywania pracy;
9) inne zobowiàzania stron.
3. Agencja poÊrednictwa pracy ma obowiàzek zawierania z pracodawcà zagranicznym, do którego zamierza kierowaç obywateli polskich do pracy za granicà, umowy okreÊlajàcej w szczególnoÊci:
1) liczb´ miejsc pracy;
2) okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
3) rodzaj oraz warunki pracy, zasady wynagradzania,
a tak˝e przys∏ugujàce osobom podejmujàcym prac´ Êwiadczenia socjalne;
4) zakres odpowiedzialnoÊci cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienale˝ytego wykonania
umowy zawartej mi´dzy pracownikiem a pracodawcà, w tym stron´ pokrywajàcà koszty dojazdu
i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiàzania si´ pracodawcy zagranicznego
z warunków umowy oraz tryb dochodzenia zwiàzanych z tym roszczeƒ.
4. Agencja poÊrednictwa pracy ma obowiàzek poinformowaç osob´ kierowanà do pracy za granicà
o przys∏ugujàcych jej uprawnieniach, o których mowa
w art. 86.
5. Agencja poÊrednictwa pracy jest obowiàzana do
przestrzegania mi´dzynarodowych umów, porozumieƒ i programów dotyczàcych zatrudnienia wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà oraz obowiàzujàcych
w paƒstwie zatrudnienia przepisów o zatrudnieniu.
Art. 86. 1. Je˝eli umowy mi´dzynarodowe nie stanowià inaczej, udokumentowane okresy zatrudnienia
obywateli polskich za granicà u pracodawców zagranicznych sà zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnieƒ pracowniczych,
pod warunkiem op∏acania sk∏adek na Fundusz Pracy.
2. Udokumentowane okresy zatrudnienia za granicà repatriantów oraz osób uznanych za repatriantów
sà zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnieƒ pracowniczych.
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3. Okres zatrudnienia obywateli polskich oraz wykonywania przez nich innej pracy zarobkowej za granicà jest traktowany jak okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1, od dnia zawiadomienia w∏aÊciwego terytorialnie powiatowego urz´du pracy o podj´ciu pracy
za granicà i przystàpienia do op∏acania sk∏adek na
Fundusz Pracy w wysokoÊci 9,75 % przeci´tnego wynagrodzenia za ka˝dy miesiàc tego zatrudnienia; je˝eli zawiadomienie i przystàpienie do op∏acania sk∏adek
nast´puje w ciàgu miesiàca, podstaw´ wymiaru
sk∏adki dzieli si´ przez 30 i mno˝y przez liczb´ dni, za
które sk∏adka ma byç op∏acona.

7) zwolnieni z obowiàzku posiadania zezwolenia na
prac´ na podstawie odr´bnych przepisów;

4. Sk∏adki, o których mowa w ust. 3, nie mogà byç
op∏acone za okres wsteczny i nie podlegajà zwrotowi,
chyba ˝e zosta∏y wp∏acone w wy˝szej od okreÊlonej
w tym przepisie wysokoÊci.

c) cz∏onkowie rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt a i b, który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje prac´ lub prowadzi
dzia∏alnoÊç gospodarczà,

5. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb dokonywania wp∏at
sk∏adek, o których mowa w ust. 3, na Fundusz Pracy,
uwzgl´dniajàc zasady obowiàzujàce przy op∏acaniu
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagane dokumenty, tryb
i kryteria rozdzia∏u limitu zatrudnienia pracowników
polskich za granicà w celu realizacji umów o dzie∏o
przez polskich pracodawców, je˝eli zosta∏ on ustanowiony w umowie mi´dzynarodowej, majàc na wzgl´dzie istniejàce potrzeby w tym zakresie.
Art. 87. Cudzoziemiec mo˝e wykonywaç prac´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli posiada zezwolenie na prac´ wydane przez wojewod´ w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ pracodawcy. Z obowiàzku
tego sà zwolnieni cudzoziemcy:
1) posiadajàcy status uchodêcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiadajàcy zezwolenie na osiedlenie si´ w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) posiadajàcy zgod´ na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) korzystajàcy z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cz∏onkowie rodziny obywatela polskiego:
a) b´dàcy obywatelami paƒstwa, o którym mowa
w art. 1 ust. 3, pkt 2 lit. a i b,
b) nieb´dàcy obywatelami paƒstwa, o którym
mowa w art. 1 ust. 3, pkt. 2, lit. a i b, i posiadajàcy zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
udzielone w zwiàzku z zawarciem zwiàzku ma∏˝eƒskiego;
6) cz∏onkowie rodziny cudzoziemca, o którym mowa
w pkt 1—4, posiadajàcy zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w zwiàzku z zawarciem
zwiàzku ma∏˝eƒskiego;

8) cudzoziemcy — z mo˝liwoÊcià zastosowania wobec nich zasady wzajemnoÊci z u˝yciem Êrodków
równowa˝nych lub ograniczeƒ, o których mowa
w Za∏àczniku XII, pkt 2, ust. 11 Traktatu o przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej:
a) obywatele paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej;
b) obywatele paƒstw, z którymi Unia Europejska
zawar∏a umowy o swobodzie przep∏ywu osób;

d) cz∏onkowie rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt a i b, który przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów:
— o prawie pobytu obowiàzujàcych paƒstwa
cz∏onkowskie Unii Europejskiej,
— o prawie pobytu pracowników i osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek,
które zakoƒczy∏y dzia∏alnoÊç zawodowà,
obowiàzujàcych paƒstwa cz∏onkowskie Unii
Europejskiej,
— dotyczàcych prawa pobytu studentów, obowiàzujàcych paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej.
Art. 88. 1. Zezwolenie na prac´ jest wymagane, je˝eli cudzoziemiec:
1) wykonuje prac´ w podmiocie majàcym siedzib´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wykonuje prac´ u pracodawcy zagranicznego
i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu realizacji us∏ugi eksportowej;
3) wykonuje prac´ u pracodawcy zagranicznego
i jest delegowany przez niego do podmiotu majàcego siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczajàcy 30 dni w roku w celu
wykonania zadania okreÊlonego przez delegujàcego w innym trybie ni˝ realizacja us∏ugi eksportowej; przepis ten nie narusza przepisów, o których
mowa w art. 90 ust. 2, dotyczàcych trybu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji us∏ug eksportowych Êwiadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Warunkiem wydania zezwolenia na prac´ jest
wczeÊniejsze uzyskanie przez pracodawc´ przyrzeczenia i uzyskanie przez cudzoziemca odpowiedniej wizy
lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenia,
o którym mowa w przepisach o zasadach i warunkach
wjazdu i pobytu obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej oraz cz∏onków ich rodzin na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
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3. W przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednià wiz´ lub zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wojewoda wydaje decyzj´ w sprawie zezwolenia na
prac´. Wojewoda wydaje decyzj´ w sprawie zezwolenia na prac´ tak˝e na podstawie dokumentu podró˝y
lub zezwoleƒ, o których mowa w przepisach o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz cz∏onków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ w przypadku,
gdy pracodawca powierza cudzoziemcowi wykonywanie pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. O zezwolenie na prac´ cudzoziemców:
1) pe∏niàcych funkcj´ w zarzàdach — wyst´puje podmiot upowa˝niony do reprezentacji;
2) o których mowa w ust. 1 pkt 2 — wyst´puje pracodawca zagraniczny; decyzj´ w sprawie przyrzeczenia i zezwolenia na prac´ wydaje wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce realizacji us∏ugi eksportowej;
3) o których mowa w ust. 1 pkt 3 — wyst´puje pracodawca zagraniczny lub podmiot, u którego b´dzie
wykonywane zadanie okreÊlone przez delegujàcego; decyzj´ w sprawie przyrzeczenia i zezwolenia
na prac´ wydaje wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du
na siedzib´ podmiotu, u którego b´dzie wykonywane zadanie.
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skiej lub zezwolenia, o którym mowa w przepisach
o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz cz∏onków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy wydane zosta∏o przyrzeczenie,
zezwolenie wydaje si´ po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia pracodawcy o dacie rozpocz´cia wykonywania pracy przez cudzoziemca. Data rozpocz´cia wykonywania przez cudzoziemca pracy nie mo˝e byç
wczeÊniejsza ni˝ data wydania decyzji w sprawie zezwolenia na prac´. Na wniosek pracodawcy wojewoda mo˝e przed∏u˝yç przyrzeczenie i zezwolenie na prac´ cudzoziemca.
9. Na wniosek w∏aÊciwego urz´du skarbowego lub
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych wojewoda przekazuje kopie wydanych decyzji.
10. Je˝eli odr´bne przepisy nie stanowià inaczej,
pracodawca zatrudnia cudzoziemca lub zawiera z nim
umow´ o wykonywanie innej pracy zarobkowej na
czas udzielonego zezwolenia na prac´.
11. Je˝eli odr´bne przepisy uzale˝niajà mo˝liwoÊç
zajmowania okreÊlonego stanowiska, wykonywania
zawodu lub prowadzenia innej dzia∏alnoÊci od uzyskania zgody w∏aÊciwego organu, pracodawca przed wystàpieniem do wojewody jest obowiàzany uzyskaç takà zgod´.
12. Przyrzeczenie lub zezwolenie na prac´ podlegajà uchyleniu przez wojewod´, je˝eli:
1) cudzoziemiec wykonuje prac´ nielegalnie;

6. Przyrzeczenie i zezwolenie na prac´ cudzoziemca w jednostkach podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw kultury fizycznej
i sportu, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw nauki, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw turystyki, ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw szkolnictwa wy˝szego, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia, ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw oÊwiaty i wychowania oraz
Prezesowi Polskiej Akademii Nauk wydaje wojewoda,
je˝eli zosta∏y spe∏nione warunki okreÊlone w przepisach ustawy oraz w odr´bnych przepisach.
7. Przyrzeczenie i zezwolenie na prac´ wydaje pracodawcy wojewoda, uwzgl´dniajàc sytuacj´ na lokalnym rynku pracy oraz kryteria, o których mowa
w art. 10 ust. 2 pkt 2. Wojewoda mo˝e, w przypadkach
uzasadnionych sytuacjà na rynku pracy, ograniczyç
rodzaj pracy do czynnoÊci zarzàdzajàcych i reprezentacji podmiotu. Wojewoda mo˝e tak˝e uwzgl´dniç przydatnoÊç podmiotu dla rynku pracy i gospodarki.
8. Przyrzeczenie i zezwolenie na prac´ cudzoziemca sà wydawane na wniosek pracodawcy, na czas
okreÊlony, dla okreÊlonego cudzoziemca i pracodawcy, na okreÊlone stanowisko lub rodzaj wykonywanej
pracy. Zezwolenie jest wydawane na warunkach okreÊlonych w przyrzeczeniu, na okres nie d∏u˝szy ni˝ czas
pobytu okreÊlony w odpowiedniej wizie lub nie d∏u˝szy ni˝ okres wa˝noÊci zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

2) cudzoziemiec utraci∏ uprawnienia do wykonywania pracy;
3) uleg∏y zmianie okolicznoÊci lub dowody odnoszàce si´ do wydanej decyzji;
4) usta∏a przyczyna, dla której zosta∏o udzielone zezwolenie na prac´;
5) cudzoziemiec wykonujàcy za pracodawc´ b´dàcego jednostkà organizacyjnà czynnoÊci w sprawach
z zakresu prawa pracy narusza to prawo; uchylenie przyrzeczenia lub zezwolenia na prac´ w przypadku naruszenia przepisów prawa pracy nast´puje na wniosek w∏aÊciwego inspektora pracy.
13. Uchylenie przyrzeczenia lub zezwolenia na prac´ zobowiàzuje pracodawc´ do niezw∏ocznego rozwiàzania umowy z cudzoziemcem. W przypadku cudzoziemca delegowanego pracodawca jest obowiàzany do niezw∏ocznego odwo∏ania go z delegacji.
14. Pracodawca sk∏ada wniosek o wydanie zezwolenia na prac´ cudzoziemca po dokonaniu jednorazowej wp∏aty w wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia
za prac´, za ka˝dà osob´, stanowiàcej dochód bud˝etu paƒstwa. W przypadku ubiegania si´ o przed∏u˝enie
zezwolenia na prac´ wp∏ata wynosi po∏ow´ minimalnego wynagrodzenia za prac´.
15. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy i wojewoda
gromadzà i przetwarzajà dane dotyczàce cudzoziem-
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ców, wydawania zezwoleƒ na prac´, kontroli przestrzegania przepisów ustawy i toczàcych si´ w tych
sprawach post´powaƒ, w zakresie niezb´dnym do realizacji przepisów ustawy.
16. Przepisy ust. 1—15 stosuje si´ odpowiednio do
osoby fizycznej zamierzajàcej powierzyç cudzoziemcowi wykonywanie pracy.
Art. 89. 1. Okresy zatrudnienia obywateli polskich
w by∏ej Niemieckiej Republice Demokratycznej i by∏ej
Czechos∏owackiej Republice Socjalistycznej na podstawie umów i porozumieƒ mi´dzynarodowych przypadajàce przed dniem 1 grudnia 1991 r. sà traktowane
jak okresy zatrudnienia w Paƒstwie Polskim w zakresie
uprawnieƒ pracowniczych.
2. Okres urlopu bezp∏atnego udzielonego pracownikowi na okres skierowania do pracy za granicà na
podstawie rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiàzków pracowników skierowanych do pracy za granicà w celu realizacji budownictwa eksportowego
i us∏ug zwiàzanych z eksportem (Dz. U. z 1990 r. Nr 44,
poz. 259, z 1991 r. Nr 78, poz. 346 oraz z 1993 r. Nr 99,
poz. 452), a tak˝e przypadajàcy bezpoÊrednio po zakoƒczeniu tego urlopu okres niezdolnoÊci do pracy
z powodu choroby lub odosobnienia w zwiàzku z chorobà zakaênà — wlicza si´ do okresu pracy, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze, je˝eli pracownik
podjà∏ zatrudnienie u macierzystego pracodawcy
w terminie przewidzianym w tym rozporzàdzeniu.
3. Okres zatrudnienia za granicà pracownika, który
nie pozostawa∏ w stosunku pracy przed skierowaniem
do pracy za granicà na podstawie rozporzàdzenia,
o którym mowa w ust. 2, jest traktowany jak okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
uprawnieƒ pracowniczych. Dotyczy to tak˝e pracownika, któremu udzielono urlopu bezp∏atnego na okres
skierowania do pracy za granicà, a który nie podjà∏
pracy u macierzystego pracodawcy po zakoƒczeniu
pracy za granicà lub podjà∏ prac´ u macierzystego pracodawcy, lecz po up∏ywie terminu przewidzianego
w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 2.
Art. 90. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb i warunki wydawania lub przed∏u˝ania przyrzeczeƒ lub zezwoleƒ na prac´ cudzoziemców,
2) tryb i warunki odmowy wydania lub przed∏u˝enia
przyrzeczeƒ i zezwoleƒ na prac´ cudzoziemców,
3) wzory wniosku o wydanie zezwolenia na prac´,
przed∏u˝enie zezwolenia na prac´ oraz zezwoleƒ
i przyrzeczeƒ, które mogà zawieraç dane osobowe
cudzoziemca
— majàc na uwadze potrzeby rynku pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie w∏aÊciwej organizacji wydawania i odmowy wydawania przyrzeczeƒ
i zezwoleƒ na prac´.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
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1) tryb i warunki wydawania lub przed∏u˝ania, a tak˝e odmowy wydawania lub przed∏u˝ania przyrzeczeƒ lub zezwoleƒ na prac´ cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji us∏ug eksportowych Êwiadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wzory wniosku o wydanie zezwolenia na prac´,
przed∏u˝enie zezwolenia na prac´ oraz zezwoleƒ
i przyrzeczeƒ, które mogà zawieraç dane osobowe
cudzoziemca
— majàc na uwadze potrzeby rynku pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie w∏aÊciwej organizacji wydawania i odmowy wydawania przyrzeczeƒ
i zezwoleƒ na prac´.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, warunki wykonywania pracy przez cudzoziemców w ramach Êwiadczenia us∏ug
artystycznych, kwalifikacje i umiej´tnoÊci, jakie powinien posiadaç cudzoziemiec, oraz sta˝ pracy, majàc na
wzgl´dzie uzasadnione potrzeby rynku pracy w tym
zakresie.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, przypadki, w których powierzenie
wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecznoÊci uzyskania zezwolenia na prac´, je˝eli przypadki te wynikajà z umów i porozumieƒ mi´dzynarodowych, programów szkoleniowych lub doradczych
prowadzonych w ramach Unii Europejskiej, specyfiki
wykonywanego zawodu, charakteru pracy, a tak˝e
szczególnego statusu, który by∏ podstawà udzielenia
cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, przypadki, w których
przyrzeczenie i zezwolenie na prac´ cudzoziemca sà
wydawane przez wojewod´ bez wzgl´du na sytuacj´
na lokalnym rynku pracy i kryteria, o których mowa
w art. 10 ust. 2 pkt 2, kierujàc si´ w szczególnoÊci zasadà wzajemnoÊci.
6. W sytuacji, o której mowa w art. 87 pkt 8, minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, zakres ograniczeƒ w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, majàc na wzgl´dzie ochron´
polskiego rynku pracy.
Rozdzia∏ 17
Pracownicy publicznych s∏u˝b zatrudnienia
Art. 91. Pracownikami publicznych s∏u˝b zatrudnienia sà pracownicy zatrudnieni w tych s∏u˝bach,
w tym:
1) poÊrednicy pracy;
2) doradcy zawodowi;
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3) specjaliÊci do spraw rozwoju zawodowego;
4) specjaliÊci do spraw programów;
5) liderzy klubów pracy;
6) krajowa kadra sieci EURES.
Art. 92. 1. Zadania w zakresie poÊrednictwa pracy
realizujà:

Poz. 1001

3) ukoƒczy∏a studia podyplomowe w zakresie poÊrednictwa pracy lub szkolenia w zakresie poÊrednictwa pracy potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Art. 93. Wojewoda, na wniosek zainteresowanej
osoby, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje licencj´ zawodowà poÊrednika pracy okreÊlonego stopnia osobie spe∏niajàcej warunki, o których mowa
w art. 92 ust. 2, 4 i 5.

1) poÊrednik pracy — sta˝ysta;
2) poÊrednik pracy;

Art. 94. 1. Zadania w zakresie poradnictwa zawodowego realizujà:

3) poÊrednik pracy I stopnia;

1) doradca zawodowy — sta˝ysta;

4) poÊrednik pracy II stopnia.

2) doradca zawodowy;

2. PoÊrednikiem pracy mo˝e zostaç osoba, która
otrzyma∏a licencj´ zawodowà, je˝eli:

3) doradca zawodowy I stopnia;
4) doradca zawodowy II stopnia.

1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;
2) nie by∏a karana za przest´pstwo pope∏nione
umyÊlnie;

2. Doradcà zawodowym mo˝e zostaç osoba, która
otrzyma∏a licencj´ zawodowà, je˝eli:
1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

3) posiada co najmniej Êrednie wykszta∏cenie;
2) nie by∏a karana;
4) wykonywa∏a zadania w zakresie poÊrednictwa
pracy przez okres co najmniej 12 miesi´cy w publicznych s∏u˝bach zatrudnienia lub ukoƒczy∏a
szkolenie przygotowujàce do Êwiadczenia poÊrednictwa pracy, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, w ciàgu dwóch lat przed dniem z∏o˝enia
wniosku o licencj´;
5) posiada obywatelstwo polskie lub wyka˝e si´ znajomoÊcià j´zyka polskiego wystarczajàcà do wykonywania zadaƒ.
3. Osoba niespe∏niajàca warunku, o którym mowa
w ust. 2 pkt 4, mo˝e wykonywaç czynnoÊci na stanowisku poÊrednika pracy — sta˝ysty pod nadzorem poÊrednika pracy lub po ukoƒczeniu szkolenia przygotowujàcego do Êwiadczenia us∏ug w zakresie poÊrednictwa pracy.

3) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;
4) wykonywa∏a zadania w zakresie poradnictwa zawodowego przez okres co najmniej 12 miesi´cy
w publicznych s∏u˝bach zatrudnienia lub ukoƒczy∏a szkolenia przygotowujàce do Êwiadczenia poradnictwa zawodowego potwierdzone odpowiednimi dokumentami, w ciàgu dwóch lat przed
dniem z∏o˝enia wniosku o licencj´;
5) posiada obywatelstwo polskie lub wyka˝e si´ znajomoÊcià j´zyka polskiego wystarczajàcà do wykonywania zadaƒ.

4. PoÊrednikiem pracy I stopnia mo˝e zostaç osoba spe∏niajàca ∏àcznie warunki, o których mowa
w ust. 2, i która:

3. Osoba niespe∏niajàca warunków, o których mowa w ust. 2, mo˝e wykonywaç czynnoÊci na stanowisku doradcy zawodowego — sta˝ysty pod nadzorem
doradcy zawodowego lub po ukoƒczeniu szkolenia
przygotowujàcego do Êwiadczenia poradnictwa zawodowego potwierdzonego odpowiednimi dokumentami.

1) posiada co najmniej 24-miesi´czny sta˝ pracy na
stanowisku poÊrednika pracy w publicznych s∏u˝bach zatrudnienia;

4. Doradcà zawodowym I stopnia mo˝e zostaç
osoba spe∏niajàca ∏àcznie warunki, o których mowa
w ust. 2, oraz:

2) ukoƒczy∏a szkolenie w zakresie poÊrednictwa pracy potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

1) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;

1) posiada co najmniej 24-miesi´czny sta˝ pracy na
stanowisku doradcy zawodowego w publicznych
s∏u˝bach zatrudnienia i ukoƒczone studia magisterskie lub co najmniej 12-miesi´czny sta˝ pracy
na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych s∏u˝bach zatrudnienia i ukoƒczone studia
magisterskie z zakresu psychologii lub poradnictwa zawodowego;

2) posiada co najmniej 36-miesi´czny sta˝ pracy na
stanowisku poÊrednika pracy I stopnia w publicznych s∏u˝bach zatrudnienia;

2) ukoƒczy∏a szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

5. PoÊrednikiem pracy II stopnia mo˝e zostaç osoba spe∏niajàca ∏àcznie warunki, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, oraz:
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5. Doradcà zawodowym II stopnia mo˝e zostaç
osoba spe∏niajàca ∏àcznie warunki, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, oraz:
1) ukoƒczy∏a studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego;
2) posiada co najmniej 36-miesi´czny sta˝ pracy na
stanowisku doradcy zawodowego I stopnia.
Art. 95. Wojewoda, na wniosek zainteresowanej
osoby, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje licencj´ zawodowà doradcy zawodowego okreÊlonego
stopnia osobie spe∏niajàcej warunki, o których mowa
w art. 94 ust. 2, 4 i 5.
Art. 96. 1. Zadania w zakresie planowania rozwoju
zasobów ludzkich oraz organizacji szkoleƒ bezrobotnych i poszukujàcych pracy wykonuje specjalista do
spraw rozwoju zawodowego.
2. Specjalistà do spraw rozwoju zawodowego mo˝e zostaç osoba, która:
1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;
2) nie by∏a karana;
3) posiada co najmniej Êrednie wykszta∏cenie;
4) wykonywa∏a zadania z zakresu organizacji szkoleƒ
przez okres co najmniej 12 miesi´cy w publicznych
s∏u˝bach zatrudnienia;
5) ukoƒczy∏a szkolenie w zakresie organizacji szkoleƒ
lub rozwoju zasobów ludzkich potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Poz. 1001

4) wykonywa∏a zadania z zakresu projektowania, realizowania lub oceniania programów i projektów,
o których mowa w ust. 1, przez okres co najmniej
12 miesi´cy w publicznych s∏u˝bach zatrudnienia;
5) ukoƒczy∏a szkolenie w zakresie projektowania, realizowania lub oceniania programów i projektów
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
3. Samodzielnym specjalistà do spraw programów
mo˝e zostaç osoba, która:
1) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;
2) przez co najmniej 24 miesiàce wykonywa∏a zadania na stanowisku specjalisty do spraw programów;
3) ukoƒczy∏a szkolenie z zakresu rozwoju zasobów
ludzkich potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
4. Specjalista, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest
obowiàzany doskonaliç kwalifikacje zawodowe przez
udzia∏ w co najmniej jednym szkoleniu w okresie
24 miesi´cy pracy.
Art. 98. 1. Zadania polegajàce na udzielaniu pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy wykonuje lider klubu pracy.
2. Liderem klubu pracy mo˝e zostaç osoba, która:
1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;
2) nie by∏a karana;

3. Samodzielnym specjalistà do spraw rozwoju zawodowego mo˝e zostaç osoba spe∏niajàca ∏àcznie warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, która:
1) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;
2) przez co najmniej 24 miesiàce wykonywa∏a zadania na stanowisku specjalisty do spraw rozwoju
zawodowego;
3) ukoƒczy∏a szkolenie z zakresu rozwoju zasobów ludzkich potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
4. Specjalista do spraw rozwoju zawodowego,
o którym mowa w ust. 2 i 3, jest obowiàzany doskonaliç kwalifikacje zawodowe przez udzia∏ w co najmniej
jednym szkoleniu w okresie 24 miesi´cy pracy.
Art. 97. 1. Zadania z zakresu przygotowywania, realizacji i oceniania efektów programów i projektów
z zakresu promocji zatrudnienia, ∏agodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej wykonuje specjalista do spraw programów.
2. Specjalistà do spraw programów mo˝e zostaç
osoba, która:
1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;
2) nie by∏a karana;
3) posiada wy˝sze wykszta∏cenie zawodowe;

3) posiada co najmniej Êrednie wykszta∏cenie;
4) wykonywa∏a zadania w zakresie aktywnego poszukiwania pracy przez okres co najmniej 12 miesi´cy
w publicznych s∏u˝bach zatrudnienia, w Ochotniczych Hufcach Pracy lub ukoƒczy∏a szkolenie przygotowujàce do wykonywania zadaƒ polegajàcych
na udzielaniu pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, potwierdzone odpowiednimi
dokumentami;
5) posiada obywatelstwo polskie lub wyka˝e si´ znajomoÊcià j´zyka polskiego wystarczajàcà do wykonywania zadaƒ.
3. Lider klubu pracy jest obowiàzany doskonaliç
kwalifikacje zawodowe przez udzia∏ w co najmniej jednym szkoleniu w okresie 24 miesi´cy pracy.
Art. 99. 1. Krajowà kadr´ sieci EURES stanowià
pracownicy publicznych s∏u˝b zatrudnienia wykonujàcy us∏ugi EURES.
2. Krajowà kadr´ sieci EURES tworzà: krajowy koordynator EURES, asystenci krajowego koordynatora
EURES, kierownicy liniowi EURES, doradcy EURES
i asystenci EURES. Pracownicy krajowej kadry sieci
EURES sà obowiàzani do sta∏ego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
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Art. 100. 1. Pracownikom wojewódzkich i powiatowych urz´dów pracy, o których mowa w art. 91 pkt 1
i 2, przys∏ugujà dodatki do wynagrodzeƒ uzale˝nione
od stopnia posiadanej licencji i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz jakoÊci wykonywanej pracy,
z wy∏àczeniem pracowników b´dàcych cz∏onkami korpusu s∏u˝by cywilnej.
2. Pracownikom wojewódzkich i powiatowych
urz´dów pracy, o których mowa w art. 91 pkt 3—6,
przys∏ugujà dodatki do wynagrodzeƒ uzale˝nione od
posiadanego przygotowania zawodowego, doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz jakoÊci wykonywanej pracy, z wy∏àczeniem pracowników b´dàcych
cz∏onkami korpusu s∏u˝by cywilnej.
3. Dodatki, o których mowa w ust. 1 i 2, sà finansowane ze Êrodków Funduszu Pracy.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb nadawania licencji zawodowych poÊrednika pracy i doradcy zawodowego,
bioràc pod uwag´ rozwój zawodowy pracowników
publicznych s∏u˝b zatrudnienia.
5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç oraz tryb przyznawania i wyp∏acania
dodatków do wynagrodzenia pracownikom, o których mowa w art. 91 pkt 1—6, majàc na uwadze osiàgni´cie zwi´kszonej efektywnoÊci oraz rozwoju zawodowego pracowników publicznych s∏u˝b zatrudnienia.
Art. 101. 1. Przepisy art. 92, 94, 96—98 i 100 stosuje si´ odpowiednio do osób zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy.
2. Przepis art. 94 stosuje si´ odpowiednio do osób
zatrudnionych w placówkach kszta∏cenia ustawicznego, o których mowa w przepisach o systemie oÊwiaty.
Art. 102. 1. Szkolenia, o których mowa w art. 92—98,
realizowane sà przez instytucje szkoleniowe po uzyskaniu zgody ministra w∏aÊciwego do spraw pracy.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, ramowe programy szkoleƒ
dla stanowisk, o których mowa w art. 91, z uwzgl´dnieniem poziomów i stopni kwalifikacyjnych, warunki,
jakie powinny spe∏niaç instytucje szkoleniowe, oraz
wzory dokumentów potwierdzajàcych ukoƒczenie
w∏aÊciwego szkolenia, majàc na uwadze zapewnienie
jednolitego systemu kszta∏cenia pracowników publicznych s∏u˝b zatrudnienia.
Rozdzia∏ 18
Fundusz Pracy
Art. 103. 1. Fundusz Pracy jest paƒstwowym funduszem celowym.
2. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister w∏aÊciwy do spraw pracy.

Poz. 1001

Art. 104. 1. Obowiàzkowe sk∏adki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiàcych podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez
stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887,
z póên. zm.5)), wynoszàcych w przeliczeniu na okres
miesiàca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za
prac´, 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), co najmniej wynagrodzenie, o którym mowa w tym przepisie, a w przypadku osób wykonujàcych prac´ w okresie odbywania kary pozbawienia
wolnoÊci lub tymczasowego aresztowania co najmniej
50 % minimalnego wynagrodzenia za prac´, op∏acajà:
1) pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za
osoby:
a) pozostajàce w stosunku pracy lub stosunku
s∏u˝bowym,
b) wykonujàce prac´ na podstawie umowy o prac´ nak∏adczà,
c) wykonujàce prac´ na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy
o Êwiadczenie us∏ug, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny stosuje si´ przepisy dotyczàce zlecenia, oraz za osoby z nimi wspó∏pracujàce,
d) wykonujàce prac´ w okresie odbywania kary
pozbawienia wolnoÊci lub tymczasowego aresztowania,
e) pobierajàce stypendia sportowe,
f) otrzymujàce Êwiadczenie socjalne przys∏ugujàce na urlopie górniczym, Êwiadczenie górnicze
lub górniczy zasi∏ek socjalny lub wynagrodzenie przys∏ugujàce w okresie Êwiadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub
kontraktu szkoleniowego — przewidziane w odr´bnych przepisach;
2) rolnicze spó∏dzielnie produkcyjne, spó∏dzielnie kó∏ek rolniczych lub spó∏dzielnie us∏ug rolniczych —
za swoich cz∏onków, z wyjàtkiem cz∏onków, którzy
wnieÊli wk∏ad gruntowy o powierzchni u˝ytków
rolnych wi´kszej ni˝ 2 ha przeliczeniowe;
———————
5) Zmiany wymienionej

ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100,
poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130,
poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135,
poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170,
poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177
i Nr 64, poz. 593.
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3) inne ni˝ wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlegajàce ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub
zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyjàtkiem:
a) duchownych,
b) pobierajàcych na podstawie przepisów o pomocy spo∏ecznej zasi∏ek sta∏y,
c) pobierajàcych
na
podstawie
przepisów
o Êwiadczeniach rodzinnych Êwiadczenie piel´gnacyjne lub dodatek do zasi∏ku rodzinnego
z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka,
d) podlegajàcych ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników,
e) ˝o∏nierzy niezawodowych w s∏u˝bie czynnej,
f) odbywajàcych zast´pcze formy s∏u˝by wojskowej,
g) przebywajàcych na urlopach wychowawczych
oraz pobierajàcych zasi∏ek macierzyƒski,
h) pobierajàcych Êwiadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6.
2. WysokoÊç sk∏adki na Fundusz Pracy okreÊla
ustawa bud˝etowa.
3. W przypadku gdy kwoty, o których mowa
w ust. 1, pochodzà z ró˝nych êróde∏, obowiàzek op∏acania sk∏adek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy
∏àczna kwota stanowiàca podstaw´ wymiaru sk∏adek
ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi 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´, co najmniej minimalne wynagrodzenie za prac´, o którym mowa w tym przepisie.
4. Osoba, do której ma zastosowanie przepis
ust. 3, sk∏ada stosowne oÊwiadczenie ka˝demu pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, je˝eli sama op∏aca
sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne.
Art. 105. Przedsi´biorcy Polskiego Zwiàzku G∏uchych i Polskiego Zwiàzku Niewidomych oraz Zwiàzku
Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemnia∏ymi, Zak∏ad Opieki
dla Niewidomych w Laskach oraz zak∏ady aktywizacji
zawodowej nie op∏acajà sk∏adek na Fundusz Pracy za
zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
Art. 106. 1. Przychodami Funduszu Pracy sà:
1) obowiàzkowe sk∏adki na Fundusz Pracy;
2) dotacje bud˝etu paƒstwa;
3) Êrodki pochodzàce z bud˝etu Unii Europejskiej na
wspó∏finansowanie projektów finansowanych
z Funduszu Pracy;
4) odsetki od Êrodków Funduszu Pracy pozostajàcych
na rachunkach bankowych dysponenta Funduszu
Pracy oraz samorzàdów województw, powiatów,
Ochotniczych Hufców Pracy i wojewodów;
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5) sp∏aty rat i odsetki od po˝yczek udzielonych z Funduszu Pracy;
6) Êrodki pochodzàce z bud˝etu Unii Europejskiej, przeznaczone na wspó∏finansowanie dzia∏aƒ z zakresu
udzia∏u publicznych s∏u˝b zatrudnienia w EURES;
7) inne wp∏ywy.
2. Przychodami Funduszu Pracy sà równie˝ op∏aty,
wp∏aty, kary pieni´˝ne i grzywny, o których mowa
w art. 88 ust. 14, art. 115 i art. 119—124, które sà przeznaczane na wspieranie rzàdowych programów promocji zatrudnienia i przeciwdzia∏ania bezrobociu, majàce na celu aktywizacj´ zawodowà bezrobotnych.
3. Dysponent Funduszu Pracy, za zgodà ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, mo˝e zaciàgaç kredyty i po˝yczki na uzupe∏nienie Êrodków niezb´dnych na wyp∏at´ zasi∏ków.
Art. 107. 1. Sk∏adki na Fundusz Pracy op∏aca si´ za
okres trwania obowiàzkowych ubezpieczeƒ emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne.
2. Poboru sk∏adek na Fundusz Pracy dokonuje Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na wyodr´bniony rachunek bankowy prowadzony dla sk∏adek na Fundusz
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych i przekazuje na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu 3 dni roboczych od ich otrzymania, w formie
zaliczek, cz´Êç sk∏adek zgromadzonych na koncie odpowiadajàcà udzia∏owi stopy procentowej sk∏adek na
Fundusz Pracy w sumie stóp procentowych sk∏adek na
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
ostatecznie rozlicza pobrane sk∏adki na Fundusz Pracy
do 20 dnia nast´pnego miesiàca.
3. W razie nieop∏acania sk∏adek na Fundusz Pracy
lub op∏acenia ich w ni˝szej od nale˝nej wysokoÊci Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych mo˝e obcià˝yç pracodawc´ lub osob´ podlegajàcà ubezpieczeniu spo∏ecznemu dodatkowà op∏atà w wysokoÊci do 100 % nale˝nej kwoty sk∏adek.
4. Od sk∏adek na Fundusz Pracy nieop∏aconych
w terminie Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych pobiera odsetki za zw∏ok´, na zasadach i w wysokoÊci okreÊlonych
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên. zm.6)).
Sk∏adki te oraz nale˝noÊci z tytu∏u odsetek za zw∏ok´
———————
6) Zmiany wymienionej

ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228,
poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64,
poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868 i Nr 93, poz. 894.
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i dodatkowej op∏aty, o których mowa w ust. 3, nieop∏acone w terminie, podlegajà Êciàgni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
Sk∏adki, odsetki i dodatkowe op∏aty sà przekazywane
na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy.
5. Koszty poboru sk∏adek na Fundusz Pracy obcià˝ajà ten fundusz i sà zwracane Zak∏adowi Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych w wysokoÊci 0,5 % kwoty sk∏adek przekazanych na rachunek bankowy dysponenta Funduszu
Pracy.
6. W przypadku nieprzekazania w terminach okreÊlonych w ust. 2 sk∏adek, pobranych odsetek oraz dodatkowych op∏at, o których mowa w ust. 4, na rachunek
bankowy dysponenta Funduszu Pracy nale˝ne sà od
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych odsetki ustawowe.
Art. 108. 1. Ârodki Funduszu Pracy przeznacza si´
na finansowanie:
1) kosztów badaƒ lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o których mowa w art. 2 ust. 3,
art. 38 ust. 4 oraz art. 40 ust. 5;
2) kosztów zwiàzanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 6 ust. 7,
obejmujàcych koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkaƒ i konferencji z udzia∏em przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujàcych inicjatywy partnerów rynku
pracy;
3) wsparcia instytucji rynku pracy oraz jednostek naukowych, o których mowa w art. 7 ust. 1, w zakresie realizacji programów i projektów zwiàzanych
z rozwojem us∏ug i instrumentów rynku pracy oraz
integracjà spo∏ecznà;
4) kosztów wynagrodzeƒ i sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne pracowników wojewódzkich urz´dów
pracy wykonujàcych zadania wynikajàce z realizacji
programów wspó∏finansowanych ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, w zakresie okreÊlonym w umowie, o której mowa w art. 109 ust. 7;
5) kosztów wynagrodzeƒ wyp∏acanych m∏odocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie
umowy o prac´ w celu przygotowania zawodowego oraz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne od refundowanych wynagrodzeƒ, o których mowa
w art. 12 ust. 6;
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11) po˝yczek na sfinansowanie kosztów szkolenia,
o których mowa w art. 42;
12) kosztów przejazdów, zakwaterowania i wy˝ywienia, o których mowa w art. 45;
13) kosztów wyposa˝enia lub doposa˝enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, o których mowa w art. 46;
14) kosztów z tytu∏u op∏aconych sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne refundowanych pracodawcy,
o których mowa w art. 47;
15) dodatków aktywizacyjnych, o których mowa
w art. 48;
16) zwrotu cz´Êci kosztów poniesionych przez pracodawc´ z tytu∏u zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o których mowa
w art. 51, 56 i 59;
17) stypendiów, o których mowa w art. 52, 53 i 55;
18) sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne op∏acanych
od stypendiów, o których mowa w art. 54;
19) zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora
robót publicznych z tytu∏u zatrudnienia bezrobotnych, o których mowa w art. 57;
20) kosztów wyposa˝enia nowego stanowiska pracy,
o którym mowa w art. 59 ust. 3;
21) kosztów opieki nad dzieckiem i osobà zale˝nà,
o których mowa w art. 61;
22) Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych rolnikom zwalnianym
z pracy, o których mowa w art. 62;
23) refundowania pracodawcy kosztów szkolenia pracowników, o których mowa w art. 69 ust. 1 i ust. 2
pkt 1;
24) refundowania pracodawcy wynagrodzeƒ i sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne, o których mowa
w art. 69 ust. 2 pkt 2;
25) refundacji pracodawcom sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, o których mowa w art. 70 ust. 8;
26) zasi∏ków, o których mowa w art. 71, oraz sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne od tych zasi∏ków,
o których mowa w art. 72 ust. 13;

6) kosztów szkolenia oraz przejazdu cz∏onków rad zatrudnienia, o których mowa w art. 23 ust. 7 i 9;

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

7) zadaƒ wynikajàcych z udzia∏u publicznych s∏u˝b
zatrudnienia w sieci EURES, o których mowa
w ustawie;

28) kosztów poboru
w art. 107 ust. 5;

8) dodatków szkoleniowych,
w art. 41 ust. 1;

o

których

mowa

9) kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych
i innych uprawnionych osób, o których mowa
w art. 41 ust. 4 i 5 oraz art. 43;
10) jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom
szkoleniowym, o których mowa w art. 41 ust. 9;

sk∏adek,

o

których

mowa

29) kosztów opracowywania, upowszechniania i wdra˝ania klasyfikacji zawodów i specjalnoÊci, standardów kwalifikacji zawodowych oraz modu∏owych
programów szkoleƒ dla bezrobotnych i poszukujàcych pracy;
30) opracowywania i rozpowszechniania informacji
zawodowych oraz wyposa˝enia dla prowadzenia
poradnictwa zawodowego;
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31) opracowywania, wydawania i rozpowszechniania
informacji o us∏ugach organów zatrudnienia oraz
innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych
i poszukujàcych pracy oraz pracodawców;
32) kosztów wezwaƒ, zawiadomieƒ, zakupu lub druku
kart rejestracyjnych i innych druków niezb´dnych
do ustalenia uprawnieƒ do zasi∏ku i innych Êwiadczeƒ z tytu∏u bezrobocia, przekazywania bezrobotnym nale˝nych Êwiadczeƒ pieni´˝nych oraz kosztów komunikowania si´ z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukujàcymi pracy, organami rentowymi oraz urz´dami skarbowymi;
33) badaƒ, opracowywania programów, ekspertyz,
analiz, wydawnictw i konkursów dotyczàcych rynku pracy;
34) kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji
systemu informatycznego w publicznych s∏u˝bach
zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach Pracy;
35) wydatków zwiàzanych z promocjà oraz pomocà
prawnà zatrudnionym za granicà w ramach umów
mi´dzynarodowych;
36) kosztów opracowywania i rozpowszechniania materia∏ów informacyjnych i szkoleniowych dotyczàcych nabywania umiej´tnoÊci poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia;
37) wyposa˝enia klubów pracy oraz kosztów prowadzenia zaj´ç przez osoby nieb´dàce pracownikami
urz´dów pracy, o których mowa w art. 39 ust. 4;
38) kosztów szkolenia kadr publicznych s∏u˝b zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy;
39) cz´Êci kosztów realizacji zadaƒ na rzecz bezrobotnych, wykonywanych w ramach dzia∏aƒ statutowych przez organizacje i instytucje;
40) Êwiadczeƒ integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
41) zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach okreÊlonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym;
42) restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach okreÊlonych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsi´biorców o szczególnym znaczeniu
dla rynku pracy;
43) kosztów post´powania sàdowego i egzekucyjnego w sprawach nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ
pieni´˝nych i innych wyp∏at z Funduszu Pracy;
44) odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiàzaƒ pokrywanych z Funduszu Pracy;
45) sp∏aty i obs∏ugi kredytów i po˝yczek wraz z odsetkami, zaciàgni´tych przez Fundusz Pracy;
46) zasi∏ków przedemerytalnych, Êwiadczeƒ przedemerytalnych oraz zasi∏ków pogrzebowych, o których mowa w art. 141;
47) wydatków, o których mowa w art. 66 ust. 5 pkt 2,
niewymienionych w pkt 1—46.
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2. Dysponent Funduszu Pracy mo˝e dokonywaç
przesuni´ç przewidzianych w planie Funduszu Pracy
kwot na finansowanie poszczególnych zadaƒ oraz na
finansowanie nowych, nieprzewidzianych w planie
zadaƒ w przypadku ich wprowadzenia ustawà, z tym
jednak, ˝e ∏àczna kwota Êrodków na finansowanie zadaƒ na rzecz przeciwdzia∏ania bezrobociu nie powinna zostaç zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele.
Art. 109. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
przekazuje, na wyodr´bniony rachunek bankowy, samorzàdom województw i powiatów Êrodki Funduszu
Pracy na finansowanie zadaƒ realizowanych w województwie do wysokoÊci kwot ustalonych zgodnie
z ust. 2—11.
2. Kwoty Êrodków (limity), jakie mogà byç wydatkowane w roku bud˝etowym na realizacj´ programów
na rzecz promocji zatrudnienia, ∏agodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadaƒ w województwie, sà ustalane przez
ministra w∏aÊciwego do spraw pracy wed∏ug algorytmu.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy ustala i przekazuje na wyodr´bniony rachunek bankowy Ochotniczym Hufcom Pracy kwot´ Êrodków Funduszu Pracy,
z przeznaczeniem na refundowanie wynagrodzeƒ
i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne m∏odocianych
pracowników, szkolenie pracowników Ochotniczych
Hufców Pracy oraz realizacj´ innych zadaƒ finansowanych z Funduszu Pracy.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy ustala i przekazuje na wyodr´bniony rachunek bankowy urz´dom
wojewódzkim Êrodki Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów szkolenia pracowników urz´du wojewódzkiego i powiatowych urz´dów
pracy.
5. Ârodki Funduszu Pracy na wyp∏at´ zasi∏ków i innych obligatoryjnych Êwiadczeƒ sà przekazywane samorzàdom województw i powiatów do wysokoÊci faktycznych potrzeb.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy w odniesieniu do kwoty Êrodków na finansowanie zadaƒ w województwie ustala udzia∏ Êrodków, jakie mogà byç przeznaczane na finansowanie programów regionalnych,
w tym projektów wspó∏finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.
7. Podstaw´ wydatkowania Êrodków na finansowanie projektów wspó∏finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, w tym kosztów ich realizacji, stanowi umowa zawarta mi´dzy ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy oraz zarzàdem województwa,
okreÊlajàca wielkoÊç Êrodków na ten cel oraz sposób
ich wydatkowania.
8. Kwoty Êrodków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
∏agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadaƒ realizo-
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wanych przez powiaty sà ustalane przez zarzàd województwa, wed∏ug kryteriów okreÊlonych przez
sejmik województwa, w ramach kwoty, o której
mowa w ust. 2. OkreÊlajàc kryteria, sejmik województwa powinien wziàç pod uwag´ w szczególnoÊci:

Art. 111. Wojewoda sprawuje nadzór, o którym
mowa w art. 10 ust. 1, przez:

1) skal´ nap∏ywów do bezrobocia i odp∏ywów z bezrobocia;

1) badanie dokumentów i danych, niezb´dnych do
sprawowania nadzoru;

2) udzia∏ osób b´dàcych w szczególnej sytuacji na
rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych;

2) wizytacj´ obiektów i pomieszczeƒ;

3) stop´ bezrobocia;
4) wskaênik efektywnoÊci realizowanych us∏ug lub instrumentów rynku pracy.
9. Decyzj´ w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób,
w ramach ∏àcznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, ∏agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, podejmuje starosta, po zasi´gni´ciu opinii
powiatowej rady zatrudnienia.
10. Organy zatrudnienia oraz ochotnicze hufce
pracy mogà zawieraç umowy, porozumienia i udzielaç zleceƒ dotyczàcych realizacji programów rynku
pracy finansowanych z Funduszu Pracy, powodujàcych powstawanie zobowiàzaƒ przechodzàcych na
rok nast´pny do wysokoÊci 30 % kwoty Êrodków (limitów) ustalonych na dany rok kalendarzowy, a ∏àcznie z zobowiàzaniami wynikajàcymi z realizacji projektów wspó∏finansowanych ze Êrodków Unii Europejskiej do wysokoÊci okreÊlonej przez ministra w∏aÊciwego do spraw pracy. Zobowiàzania te obcià˝ajà
kwot´ (limit) Êrodków Funduszu Pracy ustalonà na
rok nast´pny.
11. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego, algorytm, o którym mowa
w ust. 2, szczegó∏owe zasady ustalania kwot Êrodków z Funduszu Pracy dla samorzàdów województw
i powiatów oraz wysokoÊç i przeznaczenie rezerwy
b´dàcej w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw
pracy; przy ustalaniu kwot Êrodków na finansowanie
programów na rzecz promocji zatrudnienia, ∏agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
w województwie algorytm powinien w szczególnoÊci uwzgl´dniaç:
1) skal´ nap∏ywów do bezrobocia i odp∏ywów z bezrobocia;
2) udzia∏ osób b´dàcych w szczególnej sytuacji na
rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych;
3) stop´ bezrobocia.
Art. 110. W sprawach z zakresu gospodarki funduszami celowymi nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje si´ odpowiednio przepisy o finansach
publicznych.

Nadzór i kontrola

3) przeprowadzanie ogl´dzin obiektów, sk∏adników majàtku oraz obserwacj´ przebiegu okreÊlonych czynnoÊci obj´tych obowiàzujàcym
standardem;
4) ˝àdanie od pracowników nadzorowanej jednostki
udzielania informacji w formie ustnej i pisemnej
w zwiàzku z czynnoÊciami nadzorczymi;
5) wzywanie i przes∏uchiwanie Êwiadków;
6) zwracanie si´ o wydanie opinii przez bieg∏ych
i specjalistów z zakresu rynku pracy;
7) badanie wymogów kwalifikacyjnych, o których
mowa w art. 92, 94, 96—99.
Art. 112. 1. CzynnoÊci, o których mowa
w art. 111, w imieniu i z upowa˝nienia wojewody
przeprowadza zespó∏ pracowników w∏aÊciwego do
spraw pracy wydzia∏u urz´du wojewódzkiego w sk∏adzie co najmniej dwóch osób, zwany dalej „zespo∏em inspektorów”.
2. Zespó∏ inspektorów przeprowadzajàc czynnoÊci,
o których mowa w art. 111, jest obowiàzany do okazania legitymacji s∏u˝bowych oraz imiennego upowa˝nienia wskazujàcego urzàd pracy, którego czynnoÊci
te dotyczà.
Art. 113. 1. Wojewoda, w wyniku przeprowadzonych przez zespó∏ inspektorów czynnoÊci, o których
mowa w art. 111, mo˝e przekazaç jednostce samorzàdu terytorialnego zalecenia, pouczenia oraz mo˝e
zg∏aszaç uwagi i wnioski.
2. Urzàd pracy obj´ty czynnoÊciami nadzorczymi
mo˝e, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceƒ,
uwag i wniosków, zg∏osiç do nich zastrze˝enia.
3. Wojewoda ustosunkowuje si´ do zastrze˝eƒ
w terminie 14 dni od dnia ich dor´czenia.
4. W przypadku nieuwzgl´dnienia przez wojewod´
zastrze˝eƒ urzàd pracy w terminie 30 dni jest obowiàzany do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceƒ, uwag i wniosków.
5. W przypadku uwzgl´dnienia przez wojewod´ zastrze˝eƒ wojewódzki lub powiatowy urzàd pracy
w terminie 30 dni jest obowiàzany do powiadomienia
wojewody o realizacji zaleceƒ, uwag i wniosków,
o których mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych z zastrze˝eƒ.
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6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybieƒ
w dzia∏alnoÊci wojewódzkiego lub powiatowego urz´du pracy w zakresie wdra˝ania i stosowania standardów us∏ug rynku pracy, o których mowa w art. 35
ust. 3, oraz spe∏niania wymogów kwalifikacyjnych
okreÊlonych dla pracowników urz´dów pracy, wojewoda, niezale˝nie od przys∏ugujàcych mu innych
Êrodków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach
odpowiednio marsza∏ka województwa lub starost´.

3) obowiàzku informowania powiatowych urz´dów
pracy przez bezrobotnych o podj´ciu zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub dzia∏alnoÊci;

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych
uchybieniach, jest obowiàzany powiadomiç wojewod´ o podj´tych czynnoÊciach w terminie 30 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych
uchybieniach.

6) obowiàzku prowadzenia agencji zatrudnienia
zgodnie z zasadami okreÊlonymi w ustawie.

Art. 114. 1. Je˝eli w wyniku przeprowadzonych
czynnoÊci, o których mowa w art. 111, zosta∏y ujawnione ra˝àce zaniedbania lub zaniechania w zakresie
wdra˝ania i stosowania standardów us∏ug rynku pracy, o których mowa w art. 35 ust. 3, oraz spe∏niania
wymogów kwalifikacyjnych okreÊlonych dla pracowników urz´dów pracy, wojewoda mo˝e wezwaç jednostk´ samorzàdu terytorialnego do wyznaczenia wykonawcy zast´pczego w terminie nie d∏u˝szym ni˝
2 miesiàce od dnia otrzymania wezwania.
2. W przypadku niewyznaczenia przez jednostk´
samorzàdu terytorialnego wykonawcy zast´pczego
w terminie, o którym mowa w ust. 1, wojewoda mo˝e
wystàpiç do sàdu administracyjnego ze skargà na bezczynnoÊç organu.
Art. 115. 1. Kto nie realizuje zaleceƒ wojewody,
o których mowa w art. 113 — podlega karze pieni´˝nej
w wysokoÊci do 6 000 z∏.
2. Kto nie wdra˝a lub nie stosuje standardów
us∏ug rynku pracy w zakresie poÊrednictwa pracy —
podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci do 10 000 z∏.
3. Kar´ pieni´˝nà wymierza wojewoda w drodze
decyzji administracyjnej, bioràc pod uwag´ rozmiar,
stopieƒ i spo∏ecznà szkodliwoÊç stwierdzonych uchybieƒ.
4. Od kary pieni´˝nej nieuiszczonej w terminie pobiera si´ odsetki ustawowe.
5. Egzekucja kary pieni´˝nej wraz z odsetkami za
zw∏ok´ nast´puje w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.
Art. 116. 1. Wojewoda sprawuje kontrol´ przestrzegania:
1) legalnoÊci zatrudnienia, innej pracy zarobkowej,
wykonywania dzia∏alnoÊci oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców;
2) obowiàzku informowania powiatowych urz´dów
pracy o zatrudnianiu bezrobotnego lub powierzeniu mu wykonywania innej pracy zarobkowej;

4) obowiàzku op∏acania sk∏adek na Fundusz Pracy;
5) obowiàzku dokonania wpisu do rejestru agencji
zatrudnienia w przypadku prowadzenia dzia∏alnoÊci, której prowadzenie jest uzale˝nione od uzyskania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia;

2. Kontrol´ przestrzegania legalnoÊci wykonywania pracy przez cudzoziemca sprawujà równie˝ organy
celne, zgodnie z odr´bnymi przepisami.
3. Kontrolà mogà byç obj´ci pracodawcy, jednoosobowi przedsi´biorcy i inne instytucje oraz osoby fizyczne.
4. Przeprowadzajàcy kontrol´ mogà badaç dokumenty obj´te jej zakresem, sporzàdzaç niezb´dne ich
kopie, przes∏uchiwaç osoby podejrzane o naruszenie
przepisów ustawy, przes∏uchiwaç Êwiadków, sprawdzaç to˝samoÊç osób zatrudnionych i wykonujàcych
inne prace zarobkowe, a tak˝e innych osób w celu
ustalenia charakteru ich pobytu na terenie kontrolowanej jednostki w czasie przeprowadzania kontroli.
5. Kontrolowani sà obowiàzani udost´pniaç wszelkie dokumenty i udzielaç wyjaÊnieƒ w sprawach obj´tych zakresem kontroli.
6. Przeprowadzajàcy kontrol´ sà uprawnieni do
przeprowadzenia kontroli bez uprzedzenia. Kontrolujàcy sà obowiàzani do okazania legitymacji s∏u˝bowych i upowa˝nienia.
7. W przypadku podejrzenia, ˝e przepisy ustawy
w zakresie, o którym mowa w ust. 1, nie sà przestrzegane, a nie ma mo˝liwoÊci ustalenia nazwy jednostki
kontrolowanej, wystawia si´ upowa˝nienie w formie
uproszczonej.
8. W post´powaniu, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego, z wy∏àczeniem przepisów dotyczàcych decyzji i postanowieƒ.
Art. 117. 1. Wojewoda, w zakresie okreÊlonym
w art. 116 ust. 1, oraz organy celne w zakresie okreÊlonym w odr´bnych przepisach wspó∏dzia∏ajà w szczególnoÊci ze zwiàzkami zawodowymi, organizacjami
pracodawców, Paƒstwowà Inspekcjà Pracy, Policjà,
Zak∏adem Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Stra˝à Granicznà oraz urz´dami kontroli skarbowej.
2. Organy Policji, w razie uzasadnionej potrzeby
oraz w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa kontrolujàcym, sà obowiàzane, na wniosek w∏aÊciwego wojewody lub odpowiednio organu celnego, do udzielenia
stosownej pomocy.
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3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ i tryb przeprowadzania przez wojewodów i organy celne kontroli oraz sposób ich wspó∏dzia∏ania z innymi organami, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia sprawnoÊci i skutecznoÊci wykonywanej kontroli.
Art. 118. 1. Wojewoda przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw pracy w terminie do dnia 31 stycznia wyniki przeprowadzonych w roku poprzednim
kontroli oraz ich ocen´.
2. Wojewoda niezw∏ocznie powiadamia ministra
w∏aÊciwego do spraw pracy o stwierdzonych przypadkach prowadzenia agencji zatrudnienia bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia oraz
o przypadkach naruszenia zasad prowadzenia agencji
zatrudnienia okreÊlonych w ustawie.

Poz. 1001

3. Tej samej karze podlega, kto prowadzàc agencj´
zatrudnienia, nie przestrzega zasady zakazu dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç, wiek, niepe∏nosprawnoÊç,
ras´, pochodzenie etniczne, narodowoÊç, orientacj´
seksualnà, przekonania polityczne i wyznanie religijne
lub ze wzgl´du na przynale˝noÊç zwiàzkowà.
Art. 122. 1. Kto:
1) nie dope∏nia obowiàzku op∏acania sk∏adek na Fundusz Pracy lub nie op∏aca ich w przewidzianym
przepisami terminie,
2) nie zg∏asza wymaganych danych lub zg∏asza nieprawdziwe dane majàce wp∏yw na wymiar sk∏adek na Fundusz Pracy lub udziela w tym zakresie
nieprawdziwych wyjaÊnieƒ albo odmawia ich
udzielenia
— podlega karze grzywny nie ni˝szej ni˝ 3 000 z∏.

3. Wojewoda niezw∏ocznie powiadamia w∏aÊciwego starost´ o stwierdzonych przypadkach naruszenia
przepisów ustawy przez bezrobotnego oraz przez pracodawc´.

2. Sprawca nie podlega odpowiedzialnoÊci, je˝eli
przed dniem przeprowadzenia kontroli zaleg∏e sk∏adki
na Fundusz Pracy zosta∏y ju˝ op∏acone w wymaganej
wysokoÊci.

Rozdzia∏ 20
OdpowiedzialnoÊç za wykroczenia przeciwko
przepisom ustawy
Art. 119. 1. Kto zatrudnia lub powierza wykonywanie innej pracy zarobkowej bezrobotnemu, nie zawiadamiajàc o tym w∏aÊciwego powiatowego urz´du pracy, podlega karze grzywny nie ni˝szej ni˝ 3 000 z∏.
2. Bezrobotny, który podjà∏ zatrudnienie, innà prac´ zarobkowà lub dzia∏alnoÊç gospodarczà bez powiadomienia o tym w∏aÊciwego powiatowego urz´du
pracy, podlega karze grzywny nie ni˝szej ni˝ 500 z∏.
3. Sprawca nie podlega odpowiedzialnoÊci, je˝eli
przed dniem przeprowadzenia kontroli obowiàzek,
o którym mowa odpowiednio w art. 36 ust. 7 i art. 74,
zosta∏ ju˝ spe∏niony.
Art. 120. 1. Kto powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi nieposiadajàcemu zezwolenia na prac´,
o którym mowa w art. 88, lub na innym stanowisku, lub
na innych warunkach ni˝ okreÊlone w zezwoleniu na
prac´, podlega karze grzywny nie ni˝szej ni˝ 3 000 z∏.
2. Cudzoziemiec, który wykonuje prac´ bez zezwolenia, o którym mowa w art. 88, lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach ni˝ okreÊlone w zezwoleniu na prac´, podlega karze grzywny nie ni˝szej
ni˝ 1 000 z∏.
Art. 121. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi agencj´ zatrudnienia, podlega karze grzywny nie ni˝szej ni˝ 3 000 z∏.
2. Kto prowadzàc agencj´ zatrudnienia, pobiera od
osoby, dla której poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, dodatkowe op∏aty inne ni˝ kwota wymieniona w art. 85 ust. 2 pkt 7, podlega karze grzywny nie ni˝szej ni˝ 3 000 z∏.

Art. 123. Kto ze wzgl´du na p∏eç, wiek, niepe∏nosprawnoÊç, ras´, pochodzenie etniczne, narodowoÊç,
orientacj´ seksualnà, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze wzgl´du na przynale˝noÊç
zwiàzkowà odmówi zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego, podlega karze grzywny nie ni˝szej
ni˝ 3 000 z∏.
Art. 124. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 116, podlega karze grzywny nie ni˝szej ni˝ 3 000 z∏.
Art. 125. Orzekanie w sprawach o czyny, o których
mowa w art. 119—124, nast´puje w trybie przepisów
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106,
poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213,
poz. 2081).
Rozdzia∏ 21
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 126. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.7)) art. 91 otrzymuje brzmienie:
„Art. 91. § 1. Nale˝noÊci inne ni˝ wymienione
w art. 87 § 1 i 7 mogà byç potràcane
———————
7) Zmiany tekstu

jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.
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z wynagrodzenia pracownika tylko za
jego zgodà wyra˝onà na piÊmie.
§ 2. W przypadkach okreÊlonych w § 1 wolna od potràceƒ jest kwota wynagrodzenia za prac´ w wysokoÊci:
1) okreÊlonej w art. 871 § 1 pkt 1 — przy
potràcaniu nale˝noÊci na rzecz pracodawcy,
2) 80 % kwoty okreÊlonej w art. 871 § 1
pkt 1 — przy potràcaniu innych nale˝noÊci ni˝ okreÊlone w pkt 1.”.
Art. 127. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. —
Prawo spó∏dzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Liczba za∏o˝ycieli spó∏dzielni nie mo˝e byç
mniejsza od dziesi´ciu, je˝eli za∏o˝ycielami sà
osoby fizyczne, i trzech, je˝eli za∏o˝ycielami
sà osoby prawne. W spó∏dzielniach produkcji
rolnej i spó∏dzielniach socjalnych liczba za∏o˝ycieli — osób fizycznych nie mo˝e byç
mniejsza od pi´ciu.”;
2) w art. 15 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Spó∏dzielnia liczy co najmniej dziesi´ciu
cz∏onków, spó∏dzielnia produkcji rolnej co
najmniej pi´ciu cz∏onków, a spó∏dzielnia socjalna nie mniej ni˝ pi´ciu i nie wi´cej ni˝
pi´çdziesi´ciu cz∏onków, o ile statut nie wymaga liczby wi´kszej.”;
3) w cz´Êci I „Spó∏dzielnie”:
a) tytu∏ II otrzymuje brzmienie:
„Przepisy szczególne dla spó∏dzielni produkcji
rolnej, spó∏dzielni kó∏ek rolniczych, spó∏dzielni
pracy, spó∏dzielni mieszkaniowych i spó∏dzielni
socjalnych”,
b) w tytule II po art. 203 dodaje si´ dzia∏ V w brzmieniu:
„Dzia∏ V
Spó∏dzielnie socjalne
Art. 203a. § 1. Spó∏dzielnie socjalne mogà tworzyç:
1) osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy;
2) osoby, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 1—4, 6 i 7
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 69,
poz. 624 i Nr 99, poz. 1001);
3) niepe∏nosprawni, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-

Poz. 1001
dowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych.
§ 2. Nazwa spó∏dzielni niezale˝nie od
jej brzmienia musi zawieraç oznaczenie „spó∏dzielnia socjalna”.
§ 3. Spó∏dzielnia socjalna mo˝e po∏àczyç si´ wy∏àcznie z innà spó∏dzielnià socjalnà.
§ 4. Spó∏dzielnia socjalna mo˝e podzieliç si´ na podstawie uchwa∏y
walnego zgromadzenia, podj´tej
zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, wy∏àcznie w ten sposób, ˝e z jej wydzielonej cz´Êci zostaje utworzona nowa spó∏dzielnia socjalna.
§ 5. Spó∏dzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w przypadku, gdy dokonane zmiany statutu naruszajà zasady okreÊlone
w art. 203b.
§ 6. Spó∏dzielnia inwalidów i spó∏dzielnia niewidomych staje si´ spó∏dzielnià socjalnà na podstawie
uchwa∏y walnego zgromadzenia,
podj´tej zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów. Przepisy o ∏àczeniu si´ spó∏dzielni stosuje si´ odpowiednio.
§ 7. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy w porozumieniu z Ministrem
SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory dokumentów niezb´dnych do utworzenia spó∏dzielni socjalnej, majàc na wzgl´dzie u∏atwienie procedur rejestracyjnych.
Art. 203b. § 1. Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏dzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsi´biorstwa
w oparciu o osobistà prac´ cz∏onków w celu zawodowej i spo∏ecznej integracji przez osoby, o których mowa w art. 203a § 1.
§ 2. Spó∏dzielnie socjalne mogà zatrudniaç osoby nieb´dàce osobami, o których mowa w art. 203a
§ 1, przy pracach wymagajàcych
szczególnych kwalifikacji, których nie posiadajà cz∏onkowie
spó∏dzielni. Liczba tych osób nie
mo˝e byç wi´ksza ni˝ jedna na
pi´ciu cz∏onków spó∏dzielni.
§ 3. W spó∏dzielniach socjalnych,
w których liczba cz∏onków nie
przekracza 15, nie powo∏uje si´
rady nadzorczej, zaÊ jej zadania
wykonuje walne zgromadzenie,
a prawo kontroli dzia∏alnoÊci
spó∏dzielni przys∏uguje ka˝demu
cz∏onkowi.
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§ 4. W spó∏dzielniach socjalnych ca∏oÊç nadwy˝ki bilansowej walne
zgromadzenie przeznacza na fundusz zasobowy spó∏dzielni.
Art. 203c. § 1. W przypadku likwidacji spó∏dzielni socjalnej jej majàtek pochodzàcy ze Êrodków publicznych po
zakoƒczeniu post´powania likwidacyjnego zostaje przekazany na
Fundusz Pracy.
§ 2. W razie likwidacji spó∏dzielni socjalnej utworzonej z udzia∏em osób, o których mowa
w art. 203a § 1 pkt 3, jej majàtek
pochodzàcy ze Êrodków publicznych po zakoƒczeniu post´powania likwidacyjnego zostaje przekazany na Fundusz Pracy i Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych proporcjonalnie do wskaênika niepe∏nosprawnych udzia∏owców i zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych
ustalonego odpowiednio na zasadach okreÊlonych w art. 2 pkt 6
i art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28
ust. 3—6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych.
Art. 203d. W
sprawach
nieuregulowanych
w art. 203a—203c do spó∏dzielni socjalnej stosuje si´ przepisy ustawy
odnoszàce si´ do spó∏dzielni pracy.”.
Art. 128. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167,
poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Samorzàd województwa realizuje zadania,
o których mowa w art. 1 i 2, w postaci wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych stanowiàcego cz´Êç strategii wojewódzkiej w zakresie polityki spo∏ecznej.”;
2) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Realizacja zadaƒ, o których mowa w ust. 1, jest
prowadzona w postaci gminnego programu
profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych, stanowiàcego cz´Êç strategii rozwiàzywania problemów spo∏ecznych, uchwalanego corocznie przez rad´ gminy. Program
jest realizowany przez oÊrodek pomocy spo∏ecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy spo∏ecznej, lub innà jednostk´ wskazanà
w programie. W celu realizacji programu wójt
(burmistrz, prezydent miasta) mo˝e powo∏aç
pe∏nomocnika.”.

Poz. 1001

Art. 129. 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´pujàce zmiany:
1) w art. 21 w ust. 1:
a) pkt 102 otrzymuje brzmienie:
„102) zwrot kosztów przejazdu bezrobotnego do
miejsca pracy lub miejsca odbywania sta˝u, szkolenia, zaj´ç z zakresu poradnictwa
zawodowego lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz kosztów zakwaterowania bezrobotnego 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),”,
b) w pkt 117 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje pkt 118 w brzmieniu:
„118) wartoÊç nieodp∏atnych Êwiadczeƒ lub
Êwiadczeƒ cz´Êciowo odp∏atnych oraz
wartoÊç Êwiadczeƒ rzeczowych, z tytu∏u
szkoleƒ, badaƒ lekarskich oraz ubezpieczenia od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001).”;
2) w art. 34 po ust. 10 dodaje si´ ust. 10a i 10b
w brzmieniu:
„10a. W przypadku przyznania podatnikowi prawa
do emerytury, renty z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej,
renty rodzinnej, renty strukturalnej lub zasi∏ków z ubezpieczenia spo∏ecznego albo
Êwiadczeƒ pieni´˝nych dla cywilnych ofiar
wojny, za okres, za który podatnik pobiera∏
Êwiadczenie z innego organu rentowego
w wysokoÊci uwzgl´dniajàcej zaliczk´ na podatek i sk∏adk´ na ubezpieczenie zdrowotne
— organ rentowy odejmuje te kwoty od
przyznanego Êwiadczenia przy ustalaniu wysokoÊci zaliczek oraz w rocznym obliczeniu
————————
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 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535 i Nr 93, poz. 894.

Dziennik Ustaw Nr 99

— 6860 —

podatku, zamieszczajàc na tym rozliczeniu
odpowiednie informacje.
10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa
do emerytury, renty z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej,
zasi∏ków z ubezpieczenia spo∏ecznego lub
renty rodzinnej, za okres, za który podatnik
pobiera∏ zasi∏ek, dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne Êwiadczenie pieni´˝ne
z tytu∏u pozostawania bez pracy, albo zasi∏ek
przedemerytalny lub Êwiadczenie przedemerytalne, pobrane z tego tytu∏u kwoty w wysokoÊci uwzgl´dniajàcej zaliczk´ na podatek
i sk∏adk´ na ubezpieczenie zdrowotne — organ rentowy odejmuje od przyznanego
Êwiadczenia przy ustalaniu wysokoÊci zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczajàc na tym rozliczeniu odpowiednie
informacje.”.
Art. 130. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
z póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 po pkt 10 dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:
„11) kolegia pracowników s∏u˝b spo∏ecznych,”;
2) w art. 5 po ust. 6c dodaje si´ ust. 6d w brzmieniu:
„6d. Zak∏adanie publicznych kolegiów pracowników s∏u˝b spo∏ecznych nale˝y do zadaƒ w∏asnych samorzàdu województwa.”;
3) w art. 5a w ust. 2 w pkt 3 po wyrazie „nauczycieli”
skreÊla si´ przecinek i dodaje wyrazy „oraz kolegiach pracowników s∏u˝b spo∏ecznych,”;
4) po art. 9e dodaje si´ art. 9f w brzmieniu:
„Art. 9f. 1. S∏uchaczem kolegium pracowników
s∏u˝b spo∏ecznych mo˝e byç tylko osoba posiadajàca Êwiadectwo dojrza∏oÊci.
2. W zakresie uprawnieƒ do ulgowych
przejazdów
Êrodkami
publicznego
transportu zbiorowego, korzystania ze
Êwiadczeƒ publicznych zak∏adów opieki
zdrowotnej i odbywania przeszkolenia
wojskowego do s∏uchaczy kolegiów
pracowników s∏u˝b spo∏ecznych stosuje si´ przepisy dotyczàce studentów
szkó∏ wy˝szych.
3. Kolegia s∏u˝b spo∏ecznych mogà pobieraç op∏aty za egzaminy wst´pne
————————
9) Zmiany tekstu

jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203,
poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 959.
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oraz za zaj´cia dydaktyczne, z wy∏àczeniem zaj´ç dydaktycznych w systemie
dziennym w publicznych kolegiach pracowników s∏u˝b spo∏ecznych, chyba ˝e
sà powtarzane z powodu niezadowalajàcych wyników w nauce.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
oÊwiaty i wychowania okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i warunki tworzenia, przekszta∏cania
i likwidowania oraz organizacj´ i zasady dzia∏ania, w tym zasady powierzania
stanowisk kierowniczych, a tak˝e zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej i nadzoru nad kolegiami
pracowników s∏u˝b spo∏ecznych.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, standardy kszta∏cenia
w kolegiach pracowników s∏u˝b spo∏ecznych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wymagania dotyczàce realizowania
planów nauczania, przedmioty kszta∏cenia, zakres i wymiar praktyk zawodowych, treÊci programowe i wymagane
umiej´tnoÊci.
6. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach, o których mowa
w ust. 4 i 5, do kolegiów pracowników
s∏u˝b spo∏ecznych stosuje si´ przepisy
dotyczàce szkó∏ wy˝szych.”;

5) w art. 22 w ust. 2a po wyrazach „która ukoƒczy∏a
16 lat” dodaje si´ wyrazy „,a w przypadku uczestników Ochotniczych Hufców Pracy 15 lat”;
6) w art. 69 uchyla si´ ust. 2 i 3.
Art. 131. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. 1. Osoba niepe∏nosprawna zarejestrowana w powiatowym urz´dzie pracy jako
bezrobotna albo poszukujàca pracy
niepozostajàca w zatrudnieniu ma pra————————
10) Zmiany wymienionej

ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628,
Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90,
poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280,
z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r.
Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368,
Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r.
Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.
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wo korzystaç z us∏ug lub instrumentów
rynku pracy na zasadach okreÊlonych
w przepisach o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
2. Wydatki na instrumenty lub us∏ugi rynku pracy, dotyczàce bezrobotnych
osób niepe∏nosprawnych, przewy˝szajàce wydatki okreÊlone w przepisach,
o których mowa w ust. 1, a tak˝e wydatki dotyczàce osób niepe∏nosprawnych zarejestrowanych jako poszukujàce pracy i niepozostajàcych w zatrudnieniu sà realizowane i finansowane
na zasadach okreÊlonych w ustawie.”;
2) w art. 26a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pracodawcy prowadzàcemu zak∏ad pracy chronionej przys∏uguje:
1) 100 % kwot dofinansowania, o których mowa w ust. 1, z zastrze˝eniem pkt 2,
2) kwoty, o których mowa w ust. 1, zwi´ksza
si´ o 75 % najni˝szego wynagrodzenia
w przypadku osób niepe∏nosprawnych,
u których stwierdzono chorob´ psychicznà,
upoÊledzenie umys∏owe lub epilepsj´, oraz
niewidomych.”;
3) w art. 26b ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Miesi´czne dofinansowanie nie przys∏uguje do
wynagrodzenia pracownika w cz´Êci finansowanej ze Êrodków publicznych.”;
4) w art. 26c:
a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) informacje o wysokoÊci podwy˝szonych
kosztów zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych, z zastrze˝eniem ust. 1a”,
b) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
sk∏adajà przedsi´biorcy.”;
5) w art. 32 w ust. 1 uchyla si´ pkt 4.
Art. 132. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493,
z póên. zm.11)) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ równie˝ do Najwy˝szej Izby Kontroli oraz Komendanta G∏ównego
Ochotniczych Hufców Pracy.”.
Art. 133. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
————————
11) Zmiany wymienionej

ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673,
Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055.
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poz. 887, z póên. zm.12)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 4 w pkt 2 po lit. w dodaje si´ lit. z w brzmieniu:
„z) podmiot, który wyp∏aca Êwiadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia — w stosunku
do osób, którym wyp∏aca to Êwiadczenie,”;
2) w art. 6 w ust. 1:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) osobami pobierajàcymi zasi∏ek dla bezrobotnych lub pobierajàcymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, sta˝u lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zosta∏y skierowane przez powiatowy urzàd
pracy, zwanymi dalej „bezrobotnymi”,”,
b) w pkt 20 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 21 w brzmieniu:
„21) osobami pobierajàcymi Êwiadczenie szkoleniowe wyp∏acane po ustaniu zatrudnienia.”;
3) w art. 9 ust. 1 i 1a otrzymujà brzmienie:
„1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3,
10, 18a, 20 i 21, spe∏niajàce jednoczeÊnie warunki do obj´cia ich obowiàzkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytu∏ów, sà obejmowane ubezpieczeniami tylko
z tytu∏u stosunku pracy, umowy agencyjnej,
umowy zlecenia lub innej umowy o Êwiadczenie us∏ug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si´ przepisy dotyczàce zlecenia,
albo umowy o dzie∏o, je˝eli umow´ takà zawar∏y z pracodawcà, z którym pozostajà w stosunku pracy, lub je˝eli w ramach takiej umowy
wykonujà prac´ na rzecz pracodawcy, z którym
pozostajà w stosunku pracy, cz∏onkostwa
w spó∏dzielni, s∏u˝by, pobierania Êwiadczenia
szkoleniowego, Êwiadczenia socjalnego, zasi∏ku socjalnego albo wynagrodzenia przys∏ugujàcego w okresie korzystania ze Êwiadczenia
górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. Mogà one dobrowolnie, na swój wniosek, byç obj´te ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi równie˝ z innych tytu∏ów, z zastrze˝eniem ust. 1a.
————————
12) Zmiany wymienionej

ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100,
poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130,
poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135,
poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170,
poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177
i Nr 64, poz. 593.
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1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których
podstawa wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z tytu∏u stosunku pracy,
cz∏onkostwa w spó∏dzielni, s∏u˝by, pobierania
Êwiadczenia szkoleniowego, Êwiadczenia socjalnego, zasi∏ku socjalnego lub wynagrodzenia przys∏ugujàcego w okresie korzystania ze
Êwiadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie
w przeliczeniu na okres miesiàca jest ni˝sza od
okreÊlonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, podlegajà
równie˝ obowiàzkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytu∏ów, z zastrze˝eniem ust. 1b i art. 16 ust. 10a.”;
4) w art. 12 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Nie podlegajà ubezpieczeniu wypadkowemu
osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21.”;
5) w art. 13 w pkt 15 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje pkt 16 w brzmieniu:
„16) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21
— od dnia nabycia prawa do Êwiadczenia
szkoleniowego do dnia utraty tego prawa.”;

Poz. 1001
bierajàcà stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, sta˝u lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urzàd pracy;”;

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) pracodawca, u którego osoba pobierajàca stypendium odbywa sta˝, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie, lub jednostka, w której osoba pobierajàca stypendium odbywa szkolenie — w stosunku do osoby pobierajàcej stypendium w okresie odbywania tego sta˝u, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy
urzàd pracy;”;
3) w art. 9 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„4) kwota otrzymanego za ten miesiàc stypendium — dla ubezpieczonych b´dàcych osobami pobierajàcymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, sta˝u lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zosta∏y
skierowane przez powiatowy urzàd pracy,”.

6) w art. 16 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierajàcych Êwiadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia finansujà
z w∏asnych Êrodków, w równych cz´Êciach,
ubezpieczeni i p∏atnicy sk∏adek.”;
7) w art. 18 w ust. 4 w pkt 6 na koƒcu dodaje si´ przecinek i pkt 7 w brzmieniu:
„7) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 —
stanowi kwota Êwiadczenia szkoleniowego”;
8) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obowiàzek zg∏oszenia do ubezpieczeƒ spo∏ecznych osób okreÊlonych w art. 6 ust. 1 pkt 1—4,
6—9, 11, 12, 18a—21, ust. 2 i ust. 2a, duchownych b´dàcych cz∏onkami zakonów lub klasztorów oraz osób wspó∏pracujàcych, o których mowa w art. 8 ust. 11, nale˝y do p∏atnika sk∏adek.”.
Art. 134. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 i Nr 64,
poz. 593) w art. 139 w ust. 1 uchyla si´ pkt 9.
Art. 135. 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.13)) 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————————
13) Zmiany wymienionej

ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760
i Nr 223, poz. 2217.

Art. 136. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z póên. zm.14)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 9 w ust. 1 w pkt 1 dodaje si´ lit. i w brzmieniu:
„i) osobami pobierajàcymi Êwiadczenie szkoleniowe wyp∏acane po ustaniu zatrudnienia;”;
2) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obowiàzek ubezpieczenia zdrowotnego
osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit.
a, c—i, powstaje i wygasa w terminach okreÊlonych w przepisach o ubezpieczeniu spo∏ecznym, z zastrze˝eniem ust. 3.”;
3) w art. 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do ustalenia podstawy wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, d—i i pkt 2a i 10,
stosuje si´ przepisy okreÊlajàce podstaw´
wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrze˝eniem
ust. 6, 7 i 10.”,
b) w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 15,
jest kwota emerytury, renty z wy∏àczeniem
————————
14) Zmiany wymienionej

ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166,
poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210,
poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z
2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593,
Nr 93, poz. 892 i 896 i Nr 96, poz. 959.
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dodatków, zasi∏ków, Êwiadczeƒ pieni´˝nych
i rycza∏tu energetycznego, ekwiwalentu pieni´˝nego z tytu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla oraz deputatu w´glowego albo kwota
uposa˝enia pobieranego w stanie spoczynku lub uposa˝enia rodzinnego, kwota uposa˝enia pobieranego po zwolnieniu ze s∏u˝by lub Êwiadczenia pieni´˝nego o takim samym charakterze, pomniejszona o kwot´
zaliczonà na poczet emerytury lub renty.”;
4) w art. 27 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Za osob´ pobierajàcà Êwiadczenie szkoleniowe wyp∏acane po ustaniu zatrudnienia sk∏adk´ jako p∏atnik oblicza, pobiera z dochodu
ubezpieczonego i odprowadza podmiot, który
wyp∏aca to Êwiadczenie.”;
5) w art. 29 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) osób wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 1
lit. a i c—i, pkt 2—29 i 31 oraz w art. 11 sà op∏acane i ewidencjonowane w Zak∏adzie Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, z zastrze˝eniem pkt 2,”.
Art. 137. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 oraz z
2004 r. Nr 69, poz. 624) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 1 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu, pozostajàcych bez pracy przez okres co najmniej
24 miesi´cy,”;
2) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) organizacjach pozarzàdowych — oznacza to
organizacje pozarzàdowe w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie dzia∏ajàce na rzecz osób,
o których mowa w art. 1;”;
3) w art. 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Centrum, na zasadach okreÊlonych w ustawie, mo˝e byç tworzone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta i organizacj´ pozarzàdowà, zwane dalej „instytucjami tworzàcymi”.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Centrum utworzone przez organizacj´ pozarzàdowà dzia∏a w formie jednostki wyodr´bnionej organizacyjnie i finansowo w sposób
zapewniajàcy nale˝ytà identyfikacj´ pod
wzgl´dem organizacyjnym i finansowym,
w stopniu umo˝liwiajàcym okreÊlenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzgl´dnieniem przepisów o rachunkowoÊci.”;
4) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Status Centrum przyznaje wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, po zaopiniowa-

Poz. 1001
niu przez marsza∏ka województwa wniosku,
o którym mowa w art. 4, sk∏adanego w terminie 30 kwietnia i 30 wrzeÊnia danego roku.”;

5) w art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku gdy instytucja tworzàca, b´dàca
organizacjà pozarzàdowà, ulega likwidacji,
prawa i obowiàzki tej instytucji mo˝e przejàç
gmina w∏aÊciwa ze wzgl´du na siedzib´ Centrum. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.”;
6) w art. 7:
a) w ust. 1:
— w pkt 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„w przypadku Centrum tworzonego przez organizacj´ pozarzàdowà z:”,
— uchyla si´ lit. b,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Utworzenie Centrum mo˝e byç finansowane
z dotacji na pierwsze wyposa˝enie pochodzàcej z dochodów w∏asnych samorzàdu województwa przeznaczonych na realizacj´ wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych, na zasadach
porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1.”;
7) w art. 10:
a) w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje pkt 3 w brzmieniu:
„3) Êrodków z Unii Europejskiej.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku Centrum utworzonego przez
organizacj´ pozarzàdowà dzia∏alnoÊç Centrum mo˝e byç ponadto finansowana z:
1) zasobów instytucji tworzàcej pochodzàcych ze zbiórek, darowizn lub innych êróde∏;
2) innych dochodów w∏asnych gminy ni˝
okreÊlone w ust. 1 pkt 1.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
w przypadku gdy instytucjà tworzàcà jest organizacja pozarzàdowa, jest ustalana jako
iloczyn kwoty okreÊlonej uchwa∏à rady gminy oraz liczby uczestników zaj´ç reintegracji
zawodowej i spo∏ecznej prowadzonych
w Centrum i liczby pracowników Centrum,
wed∏ug stanu na koniec miesiàca, i wyp∏acana co miesiàc, przez okres dzia∏alnoÊci
Centrum, w terminie do 10 dnia miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, za który zosta∏a
przyznana dotacja.”;
8) w art. 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zadania, o których mowa w ust. 1 oraz
w art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 3, mogà byç realizowane tak˝e przez pracownika socjalnego zatrudnionego na podstawie umowy o prac´
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w organizacji pozarzàdowej, która uzyska zgod´ na wykonywanie tych zadaƒ w∏aÊciwego
dla siedziby tej organizacji wojewody.”;
9) w art. 16:
a) w ust. 1 po wyrazach „pracownika socjalnego”
dodaje si´ wyrazy „i uczestnika lub po uczestnictwie w klubie integracji spo∏ecznej na wniosek pracownika socjalnego”,
b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) uczestnicy mogà podjàç wspólnà dzia∏alnoÊç gospodarczà w formie spó∏dzielni socjalnej, na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏dzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848
oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001).”,
c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. W przypadku podj´cia dzia∏alnoÊci, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, przys∏ugujà uprawnienia, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”;
10) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Gmina, oÊrodek pomocy spo∏ecznej lub organizacja pozarzàdowa prowadzàce reintegracj´
zawodowà i spo∏ecznà dla osób, o których mowa w art. 1, mogà:
1) organizowaç roboty publiczne;
2) prowadziç kluby integracji spo∏ecznej organizujàce dzia∏ania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.”.
Art. 138. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 9 dodaje si´ ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz
kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, obowiàzujà od dnia 1 paêdziernika roku, w którym
jest przeprowadzana weryfikacja.”;
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4) w art. 116 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracownikiem socjalnym mo˝e byç osoba, która posiada dyplom uzyskania tytu∏u zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom
wy˝szej szko∏y zawodowej o specjalnoÊci praca socjalna lub ukoƒczone studia wy˝sze
o specjalnoÊci praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka spo∏eczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.”;
5) w art. 143 w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Organ w∏aÊciwy mo˝e upowa˝niç, w formie pisemnej, swojego zast´pc´, pracownika urz´du albo kierownika oÊrodka pomocy lub innà osob´ na wniosek kierownika oÊrodka pomocy spo∏ecznej do prowadzenia post´powania w sprawach, o których mowa w ust. 2, a tak˝e do wydawania
w tych sprawach decyzji.”,”;
6) w art. 149 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Decyzje przyznajàce Êwiadczenia na podstawie
art. 16, 17, 18, 21 oraz 31 ust. 6—10 ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej
realizuje si´ wed∏ug przepisów dotychczasowych, przez czas, na jaki te decyzje zosta∏y wydane, nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2004 r.”;
7) w art. 155 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W stosunku do osób umieszczonych w domu
pomocy spo∏ecznej na podstawie skierowania
wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 r., decyzje zmieniajàce decyzje o odp∏atnoÊci
i o skierowaniu do domu pomocy spo∏ecznej
wydaje starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na po∏o˝enie domu.”.
Rozdzia∏ 22
Przepisy przejÊciowe

2) w art. 17 w ust. 2 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) wspó∏praca z powiatowym urz´dem pracy
w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o us∏ugach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.”;
3) w art. 23:
a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:
„7a) finansowe wspieranie programów w okreÊlonym przez ministra obszarze pomocy spo∏ecznej, realizowanych przez jednostki samorzàdu terytorialnego lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1;”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do wyboru programów, o których mowa
w ust. 1 pkt 7a, stosuje si´ odpowiednio
art. 25, 26 oraz 28—35.”;

Art. 139. 1. Zasi∏ki, dodatki szkoleniowe oraz inne
Êwiadczenia z tytu∏u bezrobocia przyznane bezrobotnym przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy sà wyp∏acane na zasadach okreÊlonych w dotychczasowych przepisach, z wyjàtkiem ich waloryzacji i zawieszania, które sà dokonywane na zasadach okreÊlonych w niniejszej ustawie.
2. Do kwot z tytu∏u zasi∏ków, dodatków szkoleniowych oraz innych Êwiadczeƒ z tytu∏u bezrobocia przyznanych na podstawie dotychczasowych przepisów za
okres do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy zasady okreÊlone w art. 78 ustawy stosuje si´ odpowiednio.
3. Osoby, które do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy zosta∏y skierowane na sta˝, szkolenie, prace interwencyjne, roboty publiczne i inne formy aktywizacji, kontynuujà je na zasadach okreÊlonych w przepisach dotychczasowych.
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4. Umowy zawarte przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy sà kontynuowane na zasadach okreÊlonych
w przepisach dotychczasowych.
5. Po˝yczki z Funduszu Pracy otrzymane na podstawie umów zawartych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy podlegajà umorzeniu, roz∏o˝eniu na raty, odroczeniu terminu sp∏aty na zasadach okreÊlonych
w przepisach dotychczasowych.
6. Do refundacji wynagrodzeƒ i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne m∏odocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prac´ w celu przygotowania zawodowego zawartych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2003 r.
Nr 6, poz. 65) stosuje si´ przepisy obowiàzujàce przed
dniem jej wejÊcia w ˝ycie, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia
30 czerwca 2005 r.
7. Do dnia 30 czerwca 2005 r. powiatowe urz´dy
pracy refundujà na dotychczasowych zasadach wynagrodzenia i sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne od
tych wynagrodzeƒ za m∏odocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego na
podstawie umów o refundacj´ zawartych do dnia
31 sierpnia 2004 r.
8. Od dnia 1 lipca 2005 r. Ochotnicze Hufce Pracy
stajà si´ z mocy prawa stronà umów o refundacj´ wynagrodzeƒ i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne zawartych do dnia 31 sierpnia 2004 r. przez starostów
z pracodawcami lub organizacjami pracodawców.
Art. 140. Do dnia 31 grudnia 2005 r. powiat mo˝e
byç organizatorem robót publicznych dla wszystkich
osób bezrobotnych.
Art. 141. 1. Zasi∏ki przedemerytalne i Êwiadczenia
przedemerytalne przyznane na podstawie przepisów
dotychczasowych sà wyp∏acane i finansowane z Funduszu Pracy za okres do dnia przej´cia wyp∏aty przez
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
2. Zasi∏ki pogrzebowe wyp∏acane osobie, która ponios∏a koszty pogrzebu osoby pobierajàcej zasi∏ek
przedemerytalny lub Êwiadczenia przedemerytalne albo cz∏onka rodziny tej osoby pozostajàcego na jej
utrzymaniu i spe∏niajàcego warunki do uzyskania renty rodzinnej, sà finansowane z Funduszu Pracy za
okres do dnia przej´cia wyp∏aty przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, o ile nie przys∏ugujà one na podstawie odr´bnych przepisów.
3. Zasi∏ki pogrzebowe, o których mowa w ust. 2,
przys∏ugujà w wysokoÊci okreÊlonej w przepisach
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
Art. 142. 1. Naczelna Rada Zatrudnienia oraz wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia w sk∏adzie istniejàcym w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy dzia∏ajà do
dnia 30 czerwca 2004 r.
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2. Dyrektorzy wojewódzkich urz´dów pracy i wicedyrektorzy pe∏niàcy funkcje w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy stajà si´ z mocy prawa dyrektorami wojewódzkich urz´dów pracy i wicedyrektorami w rozumieniu ustawy bez koniecznoÊci ich ponownego powo∏ywania.
3. Kierownicy powiatowych urz´dów pracy i ich
zast´pcy pe∏niàcy funkcje w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ z mocy prawa odpowiednio dyrektorami
i zast´pcami dyrektorów powiatowych urz´dów pracy
w rozumieniu ustawy bez koniecznoÊci ich ponownego powo∏ywania.
4. Osoby zatrudnione w urz´dach pracy lub ochotniczych hufcach pracy w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy,
je˝eli przez okres co najmniej 12 miesi´cy by∏y zatrudnione na stanowiskach poÊrednika pracy lub wykonujàce zadania w zakresie poÊrednictwa pracy, z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ z mocy prawa poÊrednikami pracy, o których mowa w art. 92 ust. 2.
5. Osoby zatrudnione w urz´dach pracy lub ochotniczych hufcach pracy w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy,
je˝eli przez okres co najmniej 12 miesi´cy by∏y zatrudnione na stanowiskach doradcy zawodowego lub wykonujàce zadania w zakresie poradnictwa zawodowego, z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ z mocy
prawa doradcami zawodowymi, o których mowa
w art. 94 ust. 2.
6. Osoby zatrudnione w urz´dach pracy lub ochotniczych hufcach pracy w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy,
je˝eli przez okres co najmniej 12 miesi´cy by∏y zatrudnione przy wykonywaniu zadaƒ dotyczàcych opracowania i realizacji programów i projektów mi´dzynarodowych z zakresu rynku pracy, z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ z mocy prawa specjalistami do
spraw programów w rozumieniu niniejszej ustawy.
7. Osoby zatrudnione w urz´dach pracy lub ochotniczych hufcach pracy w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy,
je˝eli przez okres co najmniej 12 miesi´cy zatrudnione
by∏y przy wykonywaniu zadaƒ dotyczàcych organizacji szkoleƒ dla osób bezrobotnych, stajà si´ z mocy
prawa specjalistami do spraw rozwoju zawodowego
w rozumieniu ustawy.
Art. 143. Instytucje szkoleniowe mogà prowadziç
dzia∏alnoÊç w zakresie okreÊlonym ustawà bez koniecznoÊci uzyskania wpisu, o którym mowa w art. 20
ust. 1, w okresie do 6 miesi´cy po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 144. Uprawnienia nabyte na podstawie przepisów o u∏atwieniu zatrudnienia absolwentom szkó∏ sà
kontynuowane na dotychczasowych zasadach do czasu ich wygaÊni´cia.
Art. 145. Ilekroç w przepisach prawa jest mowa
o ustawie o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu przez odwo∏anie si´ do odr´bnych przepisów lub
wprost do ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu, rozumie si´ przez to odwo∏anie do niniejszej ustawy.
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Art. 146. Sprawy, w których przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy wszcz´to post´powanie odwo∏awcze
lub post´powanie przed sàdem administracyjnym,
podlegajà rozpatrzeniu wed∏ug przepisów dotychczasowych.

nia planowanych wydatków na finansowanie zadaƒ
dotyczàcych zatrudnienia i przeciwdzia∏ania bezrobociu okreÊlonych w ustawie bud˝etowej na rok 2004
mi´dzy odpowiednimi cz´Êciami, dzia∏ami, rozdzia∏ami i paragrafami.

Art. 147. Szko∏y policealne kszta∏càce w zawodzie
„pracownik socjalny” przeprowadzajà ostatni nabór
s∏uchaczy na ten kierunek w roku szkolnym 2004/2005.

Rozdzia∏ 23

Art. 148. Przepis art. 106 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do zaciàgania kredytów i po˝yczek na uzupe∏nienie Êrodków niezb´dnych na wyp∏at´ zasi∏ków
przedemerytalnych i Êwiadczeƒ przedemerytalnych za
okres, w którym wyp∏ata zasi∏ków przedemerytalnych
i Êwiadczeƒ przedemerytalnych jest dokonywana
z Funduszu Pracy.
Art. 149. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 10 ust. 7 i 10, art. 22, art. 36
ust. 1 pkt 1—5, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 18,
art. 37b ust. 6, art. 45, art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 49 ust. 2,
art. 51 ust. 1—5, art. 57 ust. 6 i 8, art. 57a ust. 9 i art. 61
ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu
i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58,
poz. 514, z póên. zm.15)) zachowujà moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy.
2. Rozporzàdzenie Rady Ministrów wydane na
podstawie art. 37h ust. 1 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu zachowuje moc do dnia
31 grudnia 2005 r.
Art. 150. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych do dokonania, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw pracy, przeniesie————————
15) Zmiany tekstu

jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122,
poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203,
poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69,
poz. 624 i Nr 96, poz. 959.

Przepisy koƒcowe
Art. 151. Tracà moc:
1) ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu
i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r.
Nr 58, poz. 514, z póên. zm.16)), z wyjàtkiem art. 23
ust. 1 pkt 2 lit. g, który traci moc z dniem 30 kwietnia 2004 r.;
2) ustawa z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o u∏atwieniu zatrudnienia absolwentom szkó∏ (Dz. U. Nr 122,
poz. 1325 i Nr 154, poz. 1793, z 2002 r. Nr 112,
poz. 975 oraz z 2003 r. Nr 241, poz. 2074).
Art. 152. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu og∏oszenia,
z wyjàtkiem:
1) art. 138 pkt 5—7, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.;
2) art. 12 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2004 r.;
3) art. 101 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
————————
16) Zmiany tekstu

jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122,
poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203,
poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69,
poz. 624 i Nr 96, poz. 959.

