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Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póên. zm.2)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 1:

a) w ust. 2 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

„5) zwi´kszania mobilnoÊci na rynku pracy.”,

b) w ust. 3 pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4) cudzoziemców — cz∏onków rodzin obywate-
li polskich, którzy uzyskali zezwolenie na za-
mieszkanie na czas oznaczony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej albo przebywajà
na podstawie wizy, o której mowa w art. 61
ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, je˝eli
przed wydaniem tej wizy posiadali zezwole-
nie na zamieszkanie na czas oznaczony;

5) cudzoziemców zamierzajàcych wykonywaç
prac´ lub wykonujàcych prac´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) w art. 2:

a) w ust. 1: 
— uchyla si´ pkt 2a,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) bezrobotnym d∏ugotrwale — oznacza to

bezrobotnego pozostajàcego w rejestrze
powiatowego urz´du pracy ∏àcznie przez
okres ponad 12 miesi´cy w okresie ostat-
nich 2 lat, z wy∏àczeniem okresów odby-
wania sta˝u i przygotowania zawodowe-
go doros∏ych;”,

— po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a i 9b w brzmieniu:
„9a) doÊwiadczeniu zawodowym — oznacza

to doÊwiadczenie uzyskane w trakcie za-
trudnienia, wykonywania innej pracy za-
robkowej lub prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej przez okres co najmniej
6 miesi´cy;

9b) EURES — oznacza to europejskie s∏u˝by
zatrudnienia paƒstw, o których mowa
w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a—c, realizujàce
dzia∏ania obejmujàce w szczególnoÊci
poÊrednictwo pracy wraz z doradztwem
w zakresie mobilnoÊci na rynku pracy
we wspó∏pracy ze zwiàzkami zawodo-
wymi i organizacjami pracodawców;”,

— uchyla si´ pkt 10,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) innej pracy zarobkowej — oznacza to

wykonywanie pracy lub Êwiadczenie
us∏ug na podstawie umów cywilno-
prawnych, w tym 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 rolni-
czych;”,

— w pkt 12 lit. b i c otrzymujà brzmienie:
„b) koszt ubezpieczenia od nast´pstw nie-

szcz´Êliwych wypadków w przypadku
osób nieposiadajàcych prawa do stypen-
dium,

c) koszty przejazdu, a w przypadku gdy
szkolenie odbywa si´ w miejscowoÊci in-
nej ni˝ miejsce zamieszkania, tak˝e koszty
zakwaterowania i wy˝ywienia,”,

— po pkt 12 dodaje si´ pkt 12a w brzmieniu:

„12a) minimalnym wynagrodzeniu za prac´
— oznacza to kwot´ minimalnego wy-
nagrodzenia za prac´ pracowników
przys∏ugujàcà za prac´ w pe∏nym mie-
si´cznym wymiarze czasu pracy og∏a-
szanà na podstawie ustawy z dnia
10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);”,
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USTAWA

z dnia 19 grudnia 2008 r.

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

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 26 czerwca

1974 r. — Kodeks pracy, ustaw´ z dnia 22 marca 1989 r.
o rzemioÊle, ustaw´ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, ustaw´ z dnia 7 wrzeÊnia
1991 r. o systemie oÊwiaty, ustaw´ z dnia 5 lipca 1996 r.
o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej, ustaw´ z dnia 5 grud-
nia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustaw´
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, usta-
w´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercja-
lizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa
paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”, ustaw´ z dnia
30 paêdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu-
∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustaw´
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustaw´ z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustaw´ z dnia
9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
ustaw´ z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej, usta-
w´ z dnia 30 kwietnia 2004 r. o Êwiadczeniach przedemery-
talnych, ustaw´ z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych,
ustaw´ z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeƒ pracow-
niczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy, ustaw´
z dnia 16 listopada 2006 r. o op∏acie skarbowej, ustaw´
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Paƒstwowej Inspekcji Pracy
oraz ustaw´ z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654.
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— w pkt 13:

— lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) powierzenie wykonywania pracy
cudzoziemcowi nieposiadajàcemu ze-
zwolenia na prac´, w przypadkach gdy
jest ono wymagane, lub powierzenie
wykonywania pracy na innych warun-
kach lub na innym stanowisku ni˝
okreÊlone w zezwoleniu na prac´, z za-
strze˝eniem art. 88i;”,

— uchyla si´ lit. f,

— pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) nielegalnym wykonywaniu pracy przez
cudzoziemca — oznacza to wykonywa-
nie pracy przez cudzoziemca, który nie
posiada wa˝nej wizy lub innego doku-
mentu uprawniajàcego go do pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, lub którego podstawa pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nie uprawnia do wykonywania pracy,
lub który wykonuje prac´ bez zezwole-
nia, w przypadkach gdy jest ono wyma-
gane, lub na innych warunkach lub
na innym stanowisku ni˝ okreÊlone
w zezwoleniu na prac´, z zastrze˝eniem
art. 88i, lub bez zawarcia wymaganych
umów o prac´ albo umów cywilno-
prawnych;”, 

— pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) odpowiedniej pracy — oznacza to za-
trudnienie lub innà prac´ zarobkowà,
które podlegajà ubezpieczeniom spo-
∏ecznym i do wykonywania których bez-
robotny ma wystarczajàce kwalifikacje
lub doÊwiadczenie zawodowe lub mo˝e
je wykonywaç po uprzednim szkoleniu
albo przygotowaniu zawodowym doro-
s∏ych, a stan zdrowia pozwala mu na
ich wykonywanie oraz ∏àczny czas do-
jazdu do miejsca pracy i z powrotem
Êrodkami transportu zbiorowego nie
przekracza 3 godzin, za wykonywanie
których osiàga miesi´czne wynagro-
dzenie brutto, w wysokoÊci co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za prac´
w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu
pracy;”,

— po pkt 16 dodaje si´ pkt 16a w brzmieniu:

„16a) ofercie pracy — oznacza to wolne od
wymagaƒ naruszajàcych zasad´ rów-
nego traktowania w zatrudnieniu,
w rozumieniu przepisów prawa pracy,
zg∏oszenie przez pracodawc´ do po-
wiatowego urz´du pracy co najmniej
jednego wolnego miejsca zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej w okreÊlo-
nym zawodzie lub specjalnoÊci w celu
uzyskania pomocy w znalezieniu odpo-
wiedniego pracownika;”,

— pkt 21a otrzymuje brzmienie:

„21a) partnerstwie transgranicznym EURES
— oznacza to dzia∏ania w ramach sieci

EURES w regionach przygranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzo-
ne przez Komisj´ Europejskà na pod-
stawie odr´bnych procedur, realizo-
wane na podstawie umowy przez s∏u˝-
by zatrudnienia, zwiàzki zawodowe
i organizacje pracodawców z paƒstw,
o których mowa w art. 1 ust. 3
pkt 2 lit. a—c;”,

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

„21b) podmiocie powierzajàcym wykonywa-
nie pracy przez cudzoziemca — ozna-
cza to jednostk´ organizacyjnà, cho-
cia˝by nie posiada∏a osobowoÊci
prawnej lub osob´ fizycznà, która na
podstawie umowy lub innego stosun-
ku prawnego powierza wykonywanie
pracy cudzoziemcowi;”,

— pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) poszukujàcym pracy — oznacza to oso-
b´, o której mowa w art. 1 ust. 3
pkt 1—3, lub cudzoziemca — cz∏onka ro-
dziny obywatela polskiego, poszukujà-
cych zatrudnienia, innej pracy zarobko-
wej lub innej formy pomocy okreÊlonej
w ustawie, zarejestrowanych w powia-
towym urz´dzie pracy;”,

— pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) po˝yczce szkoleniowej — oznacza to
po˝yczk´ udzielonà z Funduszu Pracy
na sfinansowanie kosztów szkolenia
podejmowanego bez skierowania po-
wiatowego urz´du pracy na to szkole-
nie;”,

— po pkt 27 dodaje si´ pkt 27a—27c w brzmie-
niu:

„27a) praktycznej nauce zawodu doros∏ych
— oznacza to form´ przygotowania za-
wodowego doros∏ych umo˝liwiajàcà
uzyskanie tytu∏u zawodowego lub tytu-
∏u czeladnika;

27b) programach specjalnych — oznacza to
zespó∏ dzia∏aƒ majàcych na celu dosto-
sowanie posiadanych lub zdobycie no-
wych kwalifikacji i umiej´tnoÊci zawo-
dowych oraz wsparcie zagro˝onych
likwidacjà lub istniejàcych i tworzo-
nych miejsc pracy;

27c) projektach pilota˝owych — oznacza to
przedsi´wzi´cia inicjowane i realizo-
wane przez publiczne s∏u˝by zatrudnie-
nia samodzielnie lub we wspó∏pracy
z innymi instytucjami rynku pracy, po-
legajàce na wdra˝aniu nowych metod,
narz´dzi i sposobów pomocy bez-
robotnym, poszukujàcym pracy lub
pracodawcom w celu przygotowywa-
nia rozwiàzaƒ o charakterze systemo-
wym;”,

— w pkt 29 dodaje si´ lit. d w brzmieniu:

„d) rozwiàzanie stosunku pracy przez pra-
cownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pra-
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cy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.3)) z uwagi na ci´˝kie naruszenie pod-
stawowych obowiàzków wobec pracow-
nika;”,

— po pkt 29 dodaje si´ pkt 29a i 29b w brzmie-
niu:

„29a) przygotowaniu zawodowym doros∏ych
— oznacza to instrument aktywizacji
w formie praktycznej nauki zawodu do-
ros∏ych lub przyuczenia do pracy doro-
s∏ych, realizowany bez nawiàzania sto-
sunku pracy z pracodawcà, wed∏ug
programu obejmujàcego nabywanie
umiej´tnoÊci praktycznych i wiedzy
teoretycznej, zakoƒczonego egzami-
nem;

29b) przyuczeniu do pracy doros∏ych —
oznacza to form´ przygotowania zawo-
dowego doros∏ych, umo˝liwiajàcà uzy-
skanie wybranych kwalifikacji zawodo-
wych lub umiej´tnoÊci potwierdzo-
nych zaÊwiadczeniem;”,

— uchyla si´ pkt 30, 31 i 33,

— pkt 35 otrzymuje brzmienie:

„35) stypendium — oznacza to kwot´ wy-
p∏acanà z Funduszu Pracy bezrobotne-
mu lub innej uprawnionej osobie
w okresie odbywania szkolenia, przy-
gotowania zawodowego doros∏ych,
studiów podyplomowych, sta˝u oraz
w okresie nauki w szkole ponadgimna-
zjalnej albo w szkole wy˝szej, gdzie stu-
diuje w formie studiów niestacjonar-
nych;”,

— po pkt 36 dodaje si´ pkt 36a w brzmieniu:

„36a) specyficznych elementach wspierajà-
cych zatrudnienie — oznacza to finan-
sowanie z Funduszu Pracy racjonal-
nych wydatków innych ni˝ us∏ugi i in-
strumenty rynku pracy, niezb´dnych
do realizacji dzia∏aƒ dostosowanych
do indywidualnych potrzeb uczestni-
ków programu specjalnego, adekwat-
nych do uwarunkowaƒ lokalnego ryn-
ku pracy;”,

— uchyla si´ pkt 39,

— po pkt 43 dodaje si´ pkt 43a w brzmieniu:

„43a) zezwoleniu na prac´ — oznacza to de-
cyzj´ w∏aÊciwego organu, uprawniajà-
cà cudzoziemca do wykonywania pra-
cy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na warunkach okreÊlonych
w ustawie oraz w tej decyzji;”,

— pkt 45 otrzymuje brzmienie:

„45) ˝o∏nierzach rezerwy — oznacza to osoby
zwolnione z zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, przy czym status ˝o∏nierza rezerwy
przys∏uguje przez okres 36 miesi´cy od
dnia zwolnienia ˝o∏nierza z zawodowej
s∏u˝by wojskowej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Koszty badaƒ lekarskich lub psychologicz-
nych majàcych na celu:

1) stwierdzenie zdolnoÊci bezrobotnego do
wykonywania pracy, uczestnictwa w szko-
leniu lub przygotowaniu zawodowym do-
ros∏ych, odbywania sta˝u, wykonywania
prac spo∏ecznie u˝ytecznych, 

2) okreÊlenie szczególnych predyspozycji
psychofizycznych wymaganych do wyko-
nywania zawodu 

— przeprowadzanych na wniosek powiato-
wego urz´du pracy, sà finansowane z Fun-
duszu Pracy.”;

3) w art. 3: 

a) ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2. Projekt Krajowego Planu Dzia∏aƒ przygoto-
wuje minister w∏aÊciwy do spraw pracy
przy wspó∏udziale w szczególnoÊci: ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki, ministra
w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia, ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnic-
twa wy˝szego, ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju wsi oraz ministra w∏aÊciwe-
go do spraw rozwoju regionalnego.

3. Krajowy Plan Dzia∏aƒ okreÊla w szczególno-
Êci:

1) cele i kierunki dzia∏aƒ zgodne z prioryteta-
mi polityki paƒstwa w dziedzinie rynku
pracy;

2) przewidywanà wysokoÊç Êrodków finan-
sowych, w tym Funduszu Pracy oraz bu-
d˝etu paƒstwa, na dofinansowanie dzia-
∏aƒ wynikajàcych z Krajowego Planu Dzia-
∏aƒ;

3) wskaêniki efektywnoÊci Krajowego Planu
Dzia∏aƒ.

4. Samorzàd województwa na podstawie Kra-
jowego Planu Dzia∏aƒ, uwzgl´dniajàc strate-
gi´ rozwoju województwa oraz strategi´ wo-
jewódzkà w zakresie polityki spo∏ecznej,
o których mowa w odr´bnych przepisach,
przygotowuje corocznie regionalny plan
dzia∏aƒ na rzecz zatrudnienia, okreÊlajàcy
priorytetowe grupy bezrobotnych i innych

———————
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, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586,
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654.
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osób wymagajàcych wsparcia — po zasi´-
gni´ciu opinii powiatowych jednostek
samorzàdu terytorialnego oraz partnerów
spo∏ecznych.”,

b) uchyla si´ ust. 6;

4) w art. 4:

a) w ust. 1:

— w pkt 2 lit. c i d otrzymujà brzmienie:

„c) tworzenie, rekomendowanie i upo-
wszechnianie narz´dzi, metod i zasobów
informacyjnych na potrzeby poradnictwa
zawodowego, poÊrednictwa pracy, orga-
nizacji szkoleƒ, przygotowania zawodo-
wego doros∏ych lub innych form pomocy
okreÊlonej w ustawie,

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—c, w szczegól-
noÊci przez realizowanie i koordynowanie
dzia∏aƒ w województwach i powiatach
w zakresie udzia∏u publicznych s∏u˝b za-
trudnienia w sieci EURES oraz koordyno-
wanie partnerstw transgranicznych
EURES, na terenie dzia∏ania tych part-
nerstw,”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) sporzàdzanie i przedk∏adanie Radzie
Ministrów, okresowych sprawozdaƒ z re-
alizacji Krajowego Planu Dzia∏aƒ;”,

— w pkt 7:

— lit. c i d otrzymujà brzmienie:

„c) koordynowanie opracowywania i reko-
mendowanie standardów kwalifikacji
zawodowych dla zawodów wyst´pujà-
cych w klasyfikacji zawodów i specjal-
noÊci,

d) koordynowanie opracowywania i re-
komendowanie modu∏owych progra-
mów szkoleƒ zawodowych dla potrzeb
rynku pracy,”,

— dodaje si´ lit. e—g w brzmieniu:

„e) prowadzenie i udost´pnianie interneto-
wych baz danych z zakresu rynku pracy,
w szczególnoÊci dotyczàcych ofert pra-
cy, instytucji szkoleniowych, klasyfikacji
zawodów i specjalnoÊci, standardów
kwalifikacji zawodowych, modu∏owych
programów szkolenia zawodowego,

f) inicjowanie, realizowanie i koordyno-
wanie projektów pilota˝owych,

g) upowszechnianie informacji o mo˝li-
woÊciach i zakresie pomocy okreÊlonej
w ustawie oraz pomocy Êwiadczonej
przez publiczne s∏u˝by zatrudnienia;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
informatyzacji, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) sposób post´powania w zakresie og∏asza-
nia opisu minimalnych wymagaƒ dla sys-
temu teleinformatycznego lub oprogra-
mowania stosowanego w publicznych
s∏u˝bach zatrudnienia zawierajàcego
struktur´, wymaganà minimalnà funkcjo-
nalnoÊç, wymagania standaryzujàce w za-
kresie bezpieczeƒstwa, wydajnoÊci i roz-
woju systemu oraz zakres komunikacji
mi´dzy elementami struktury systemu,
w tym zestawienie struktur dokumentów
elektronicznych, formatów danych oraz
protoko∏ów komunikacyjnych i szyfrujà-
cych, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt
2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o in-
formatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów re-
alizujàcych zadania publiczne (Dz. U.
Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65
i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127,
poz. 817),

2) sposób post´powania w zakresie stwier-
dzania zgodnoÊci oprogramowania z opi-
sem minimalnych wymagaƒ oraz og∏a-
szania terminu dostosowania oprogra-
mowania,

3) sposób post´powania w zakresie og∏asza-
nia opisu wymagaƒ okreÊlajàcych mini-
malny zakres informacji o rynku pracy
udost´pnianej przez publiczne s∏u˝by za-
trudnienia oraz standardów obowiàzujà-
cych w zakresie prezentacji tej informacji
na stronach internetowych publicznych
s∏u˝b zatrudnienia 

— majàc na uwadze zapewnienie spójnoÊci
systemów teleinformatycznych stosowa-
nych w publicznych s∏u˝bach zatrudnienia,
w szczególnoÊci w zakresie jednorodnoÊci
zakresu i rodzaju danych, która umo˝liwi ich
scalanie w zbiór centralny, a tak˝e zachowa-
nie zgodnoÊci z minimalnymi wymaganiami
i sposobem stwierdzania zgodnoÊci opro-
gramowania, okreÊlonymi na podstawie
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informaty-
zacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych
zadania publiczne.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e

tworzyç rejestry centralne zawierajàce dane
dotyczàce rynku pracy, instytucji rynku pra-
cy, projektów, udzielonej pomocy i Êwiad-
czeƒ, a tak˝e dane dotyczàce poszukujàcych
pracy, bezrobotnych, pracodawców i ofert
pracy, gromadzone przez publiczne s∏u˝by
zatrudnienia na podstawie przepisów usta-
wy, oraz mo˝e przetwarzaç te dane na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach o ochronie
danych osobowych.”,

d) dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Publiczne s∏u˝by zatrudnienia przekazujà da-

ne do rejestrów centralnych utworzonych na
podstawie ust. 4 oraz mogà z nich korzystaç
w zakresie niezb´dnym do realizacji zadaƒ
okreÊlonych w ustawie, wykorzystujàc opro-
gramowanie, o którym mowa w ust. 3, lub
narz´dzia okreÊlone w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. c.
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6. Dane z rejestru utworzonego na podstawie
ust. 4 mogà byç udost´pniane w trybie i na
zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci
podmiotów realizujàcych zadania publiczne
innym podmiotom realizujàcym zadania pu-
bliczne na podstawie odr´bnych przepisów
albo na skutek powierzenia lub zlecenia
przez podmiot publiczny, w zakresie nie-
zb´dnym do realizacji tych zadaƒ. Dost´p do
danych osobowych jest nadzorowany i reje-
strowany zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.”;

5) w art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Agencjami zatrudnienia sà podmioty wpisane
do rejestru podmiotów prowadzàcych agencje
zatrudnienia, Êwiadczàce us∏ugi w zakresie po-
Êrednictwa pracy, poÊrednictwa do pracy za
granicà u pracodawców zagranicznych, porad-
nictwa zawodowego, doradztwa personalnego
lub pracy tymczasowej.”;

6) w art. 8:

a) w ust. 1:

— uchyla si´ pkt 5,

— w pkt 6 uchyla si´ lit. a,

— po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a i 6b w brzmieniu:

„6a) koordynowanie na terenie wojewódz-
twa realizacji programów aktywizacji za-
wodowej finansowanych z rezerwy Fun-
duszu Pracy pozostajàcej w dyspozycji
ministra w∏aÊciwego do spraw pracy;

6b) inicjowanie i realizowanie projektów pi-
lota˝owych;”,

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) realizowanie zadaƒ wynikajàcych z pra-
wa swobodnego przep∏ywu pracowni-
ków mi´dzy paƒstwami, o których mowa
w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a—c, w szczegól-
noÊci przez:

a) wspieranie, koordynowanie i realizacj´
zadaƒ sieci EURES na terenie woje-
wództwa we wspó∏pracy z ministrem
w∏aÊciwym do spraw pracy, samo-
rzàdami powiatowymi, zwiàzkami za-
wodowymi i organizacjami pracodaw-
ców,

b) realizowanie zadaƒ zwiàzanych
z udzia∏em w partnerstwach trans-
granicznych EURES, na terenie dzia∏a-
nia tych partnerstw;”, 

— po pkt 12 dodaje si´ pkt 12a w brzmieniu: 

„12a) wspó∏praca z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy w zakresie opracowywa-
nia, gromadzenia i aktualizowania in-
formacji zawodowych o charakterze
ogólnokrajowym;”,

— pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) wspó∏praca na terenie województwa
z powiatowymi urz´dami pracy w zakre-

sie organizacji szkoleƒ, przygotowania
zawodowego doros∏ych i sta˝y, w szcze-
gólnoÊci przez:
a) badanie popytu na kwalifikacje

i umiej´tnoÊci zawodowe na woje-
wódzkim rynku pracy i upowszech-
nianie wyników tych badaƒ,

b) prowadzenie rejestru instytucji szko-
leniowych i analiz ich oferty szkole-
niowej oraz udost´pnianie informacji
o tej ofercie,

c) wspieranie metodyczne dzia∏aƒ po-
wiatowych urz´dów pracy w zakresie
organizacji szkoleƒ, przygotowania
zawodowego doros∏ych i sta˝y,

d) prowadzenie analiz skutecznoÊci od-
dzia∏ywania na rynek pracy szkoleƒ,
przygotowania zawodowego doro-
s∏ych i sta˝y oraz upowszechnianie
wyników tych analiz,

e) prowadzenie dialogu spo∏ecznego
w zakresie polityki zatrudnienia
i kszta∏cenia ustawicznego,

f) popularyzacj´ idei uczenia si´ przez
ca∏e ˝ycie i upowszechnianie dobrych
praktyk w zakresie organizacji szko-
leƒ, przygotowania zawodowego do-
ros∏ych i sta˝y;”,

— pkt 16 i 17 otrzymujà brzmienie:

„16) wspó∏dzia∏anie z w∏aÊciwymi organami
oÊwiatowymi, szko∏ami i szko∏ami wy˝-
szymi w harmonizowaniu kszta∏cenia
i szkolenia zawodowego z potrzebami
rynku pracy;

17) prowadzenie rejestru agencji zatrudnie-
nia oraz wydawanie certyfikatów o do-
konaniu wpisu do rejestru agencji za-
trudnienia;”,

— dodaje si´ pkt 18 i 19 w brzmieniu:

„18) wspó∏praca z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy w zakresie tworzenia reje-
strów centralnych na podstawie art. 4
ust. 4;

19) udzielanie informacji o mo˝liwoÊciach
i zakresie pomocy okreÊlonej w ustawie
i Êwiadczonej przez publiczne s∏u˝by za-
trudnienia.”,

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

„1a. Projekty pilota˝owe, o których mowa
w ust. 1 pkt 6b, mogà byç realizowane na
wniosek marsza∏ka województwa po
przed∏o˝eniu informacji charakteryzujà-
cych projekt pilota˝owy ministrowi w∏aÊ-
ciwemu do spraw pracy i uzyskaniu jego
zgody na realizacj´ projektu pilota˝owe-
go. 

1b. Na wniosek marsza∏ka województwa mini-
ster w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e przy-
znaç na realizacj´ projektu pilota˝owego
Êrodki z rezerwy dysponenta Funduszu
Pracy.”,
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c) w ust. 8:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wspomagajà powiatowe urz´dy pracy
w prowadzeniu poradnictwa zawodowe-
go i informacji zawodowej przez Êwiad-
czenie wyspecjalizowanych us∏ug w za-
kresie planowania kariery zawodowej na
rzecz bezrobotnych i poszukujàcych pra-
cy, w tym z wykorzystaniem systemów
teleinformatycznych;”,

— uchyla si´ pkt 4,

— dodaje si´ pkt 7—9 w brzmieniu:

„7) Êwiadczà poradnictwo zawodowe i infor-
macj´ zawodowà na rzecz pracodawców
oraz wspomagajà powiatowe urz´dy pra-
cy w tym zakresie;

8) udzielajà informacji o mo˝liwoÊciach i za-
kresie pomocy Êwiadczonej przez urz´dy
pracy w ramach poradnictwa zawodowe-
go i informacji zawodowej oraz pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy;

9) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw pracy opracowujà i aktualizujà
informacje zawodowe oraz inne zasoby
informacji pomocne w aktywnym poszu-
kiwaniu pracy o charakterze ogólnokrajo-
wym.”;

7) w art. 9 w ust. 1:

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

„2a) udzielanie informacji o mo˝liwoÊciach i za-
kresie pomocy okreÊlonej w ustawie;”,

b) uchyla si´ pkt 5 i 8,

c) dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu:

„8a) inicjowanie, organizowanie i finansowanie
szkoleƒ i przygotowania zawodowego do-
ros∏ych;”,

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) wspó∏praca z gminami w zakresie upo-
wszechniania ofert pracy, upowszechniania
informacji o us∏ugach poradnictwa zawodo-
wego, szkoleniach, przygotowaniu zawodo-
wym doros∏ych, sta˝ach, organizacji robót
publicznych oraz zatrudnienia socjalnego
na podstawie odr´bnych przepisów;”,

e) po pkt 12 dodaje si´ pkt 12a w brzmieniu: 

„12a) wspó∏praca z wojewódzkimi urz´dami
pracy w zakresie Êwiadczenia podstawo-
wych us∏ug rynku pracy, w tym w opraco-
wywaniu i aktualizacji informacji zawodo-
wych oraz innych zasobów informacji do-
tyczàcych lokalnego rynku pracy przydat-
nych w poszukiwaniu pracy;”,

f) w pkt 14 lit. b—d otrzymujà brzmienie:

„b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzy-
maniu lub wznowieniu wyp∏aty oraz utracie
lub pozbawieniu prawa do zasi∏ku, stypen-
dium i innych finansowanych z Funduszu
Pracy Êwiadczeƒ niewynikajàcych z zawar-
tych umów,

c) obowiàzku zwrotu nienale˝nie pobranego
zasi∏ku, stypendium, innych nienale˝nie po-
branych 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 nie-
nale˝nie pobranego Êwiadczenia udzielone-
go z Funduszu Pracy, nale˝noÊci z tytu∏u
zwrotu refundacji lub przyznanych jednora-
zowo Êrodków, o których mowa w art. 46,
oraz innych Êwiadczeƒ finansowanych
z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76
ust. 7a;”, 

g) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„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—c, w szczególnoÊci przez:

a) realizowanie zadaƒ sieci EURES we
wspó∏pracy z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy, samorzàdami woje-
wództw, zwiàzkami zawodowymi i orga-
nizacjami pracodawców,

b) realizowanie zadaƒ zwiàzanych z udzia-
∏em w partnerstwach transgranicznych
EURES na terenie dzia∏ania tych part-
nerstw;”,

h) w pkt 20 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje pkt 21—24 w brzmieniu:

„21) organizacja i realizowanie programów spe-
cjalnych;

22) udost´pnianie informacji o osobach zareje-
strowanych, w zakresie niezb´dnym do re-
alizacji zadaƒ okreÊlonych w ustawie, in-
nym instytucjom rynku pracy lub podmio-
tom, o których mowa w art. 24 ust. 1, oraz
innym podmiotom publicznym albo pod-
miotom nieb´dàcym podmiotami publicz-
nymi, realizujàcym zadania publiczne na
podstawie odr´bnych przepisów albo na
skutek powierzenia lub zlecenia przez pod-
miot publiczny ich realizacji;

23) wspó∏praca z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy w zakresie tworzenia reje-
strów centralnych na podstawie art. 4
ust. 4;

24) inicjowanie i realizowanie projektów pilo-
ta˝owych.”;

8) po art. 9a dodaje si´ art. 9b i 9c w brzmieniu:

„Art. 9b. 1. W ramach powiatowych urz´dów pra-
cy wyodr´bnia si´ centra aktywizacji
zawodowej, b´dàce wyspecjalizowa-
nymi komórkami organizacyjnymi po-
wiatowego urz´du pracy, które realizu-
jà zadania w zakresie us∏ug rynku pra-
cy oraz instrumentów rynku pracy.

2. W ramach powiatowych urz´dów pra-
cy we wspó∏pracy z samorzàdem
gminnym mogà byç tworzone i prowa-
dzone lokalne punkty informacyjno-
-konsultacyjne, które na terenie gminy
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realizujà w szczególnoÊci zadania
w zakresie udzielania osobom zainte-
resowanym oraz pracodawcom infor-
macji o mo˝liwoÊciach i zakresie
udzielenia pomocy okreÊlonej w usta-
wie oraz rejestrowania bezrobotnych
i poszukujàcych pracy. Zadania te sà
realizowane przede wszystkim przy
wykorzystaniu systemów teleinforma-
tycznych umo˝liwiajàcych dost´p do
rejestrów publicznych prowadzonych
w powiatowych urz´dach pracy.

Art. 9c. 1. Projekty pilota˝owe, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 24, mogà byç realizo-
wane na wniosek starosty, po przed∏o-
˝eniu informacji charakteryzujàcych
projekt ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw pracy i uzyskaniu zgody tego
ministra na realizacj´ projektu pilota-
˝owego. 

2. Na wniosek starosty minister w∏aÊciwy
do spraw pracy mo˝e przyznaç na re-
alizacj´ projektu pilota˝owego Êrodki
z rezerwy dysponenta Funduszu Pra-
cy.”;

9) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Do zadaƒ wojewody w zakresie polity-
ki rynku pracy nale˝y sprawowanie
nadzoru nad realizacjà zadaƒ wykony-
wanych przez marsza∏ka województwa
lub starost´, wojewódzkie lub powia-
towe urz´dy pracy, oraz inne podmio-
ty, zwane dalej „jednostkami kontrolo-
wanymi”, w szczególnoÊci w zakresie:

1) stosowania standardów us∏ug rynku
pracy, o których mowa w art. 35
ust. 4a;

2) spe∏niania wymogów kwalifikacyj-
nych okreÊlonych dla dyrektorów
i pracowników urz´dów pracy;

3) przestrzegania zasad i trybu wydat-
kowania Êrodków Funduszu Pracy;

4) prawid∏owoÊci zlecania realizacji za-
daƒ i us∏ug rynku pracy;

5) kontroli realizacji innych zadaƒ, wy-
nikajàcych z ustawy, wykonywanych
przez samorzàd terytorialny lub inne
podmioty.

2. Do zadaƒ wojewody nale˝y równie˝:

1) organizowanie i finansowanie szko-
leƒ pracowników urz´du wojewódz-
kiego oraz wojewódzkich i powiato-
wych urz´dów pracy; 

2) wydawanie licencji poÊrednikom
pracy i doradcom zawodowym;

3) wydawanie zezwoleƒ na prac´
cudzoziemców;

4) realizacja zadaƒ organu wy˝szego
stopnia w post´powaniu admini-
stracyjnym w sprawach dotyczàcych
Êwiadczeƒ z tytu∏u bezrobocia.

3. Wojewoda, po zasi´gni´ciu opinii mar-
sza∏ka województwa oraz wojewódz-
kiej rady zatrudnienia, ustala kryteria
wydawania zezwoleƒ na prac´ cudzo-
ziemców.

4. W kryteriach, o których mowa w ust. 3,
wojewoda:

1) okreÊla wykaz zawodów i rodzajów
pracy, w stosunku do których wyda-
nie zezwolenia na prac´ nie wymaga
uwzgl´dnienia informacji starosty,
kierujàc si´ sytuacjà na lokalnym
rynku pracy, w szczególnoÊci liczbà
zarejestrowanych bezrobotnych
i poszukujàcych pracy w poszczegól-
nych zawodach w stosunku do licz-
by ofert zg∏oszonych do powiato-
wych urz´dów pracy;

2) okreÊla przypadki, w których zezwole-
nie na prac´ mo˝e byç wydane na
okres krótszy ni˝ okreÊlony we wnios-
ku, bioràc pod uwag´ w szczególno-
Êci poprzednie okresy pobytu i pracy
cudzoziemca w Rzeczypospolitej
Polskiej, charakter lub rodzaj pracy
wykonywanej przez cudzoziemca
oraz znaczenie podmiotu powierza-
jàcego wykonywanie pracy przez cu-
dzoziemca dla gospodarki.

5. Kryteria, o których mowa w ust. 3, nie
mogà zawieraç wymagaƒ dyskryminu-
jàcych ze wzgl´du na p∏eç, wiek, nie-
pe∏nosprawnoÊç, ras´, narodowoÊç,
pochodzenie etniczne, orientacj´ sek-
sualnà, przekonania polityczne i wy-
znanie religijne, ani ze wzgl´du na
przynale˝noÊç zwiàzkowà lub do orga-
nizacji pracodawców.

6. Kryteria, o których mowa w ust. 3,
podlegajà og∏oszeniu w wojewódzkim
dzienniku urz´dowym.

7. W post´powaniu administracyjnym
w sprawach zwiàzanych z wykonywa-
niem zadaƒ wynikajàcych z ustawy, je-
˝eli ustawa nie stanowi inaczej:

1) organem w∏aÊciwym jest starosta;

2) organem wy˝szego stopnia jest wo-
jewoda.”;

10) w art. 12 w ust. 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzà poÊrednictwo pracy, z wy∏àcze-
niem dzia∏aƒ przewidzianych dla sieci
EURES, oraz organizujà zatrudnianie dla:

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;”,

b) uchyla si´ pkt 4;
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11) rozdzia∏ 6 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 6 

Agencje zatrudnienia

Art. 18. 1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie Êwiadczenia us∏ug:

1) poÊrednictwa pracy, polegajàcych
w szczególnoÊci na:

a) udzielaniu pomocy osobom w uzy-
skaniu odpowiedniego zatrudnie-
nia lub innej pracy zarobkowej
oraz pracodawcom w pozyskaniu
pracowników o poszukiwanych
kwalifikacjach zawodowych,

b) pozyskiwaniu i upowszechnianiu
ofert pracy,

c) udzielaniu pracodawcom informa-
cji o kandydatach do pracy,
w zwiàzku ze zg∏oszonà ofertà pra-
cy,

d) informowaniu kandydatów do pra-
cy oraz pracodawców o aktualnej
sytuacji i przewidywanych zmia-
nach na lokalnym rynku pracy,

e) inicjowaniu i organizowaniu kon-
taktów osób poszukujàcych odpo-
wiedniego zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej z pracodawcami,

f) kierowaniu osób do pracy za gra-
nicà u pracodawców zagranicz-
nych, o którym mowa w art. 85
ust. 2,

2) doradztwa personalnego, polegajà-
cych w szczególnoÊci na:

a) prowadzeniu analizy zatrudnienia
u pracodawców, okreÊlaniu kwalifi-
kacji pracowników i ich predyspo-
zycji oraz innych cech niezb´dnych
do wykonywania okreÊlonej pracy,

b) wskazywaniu êróde∏ i metod pozy-
skania kandydatów na okreÊlone
stanowiska pracy,

c) weryfikacji kandydatów pod wzgl´-
dem oczekiwanych kwalifikacji
i predyspozycji,

3) poradnictwa zawodowego, polegajà-
cych w szczególnoÊci na:

a) udzielaniu pomocy w wyborze od-
powiedniego zawodu i miejsca za-
trudnienia,

b) udzielaniu informacji niezb´dnych
do podejmowania decyzji zawodo-
wych w szczególnoÊci o zawodach,
rynku pracy oraz mo˝liwoÊciach
szkolenia i kszta∏cenia,

c) inicjowaniu, organizowaniu i pro-
wadzeniu grupowych porad zawo-
dowych, zaj´ç aktywizujàcych
w zakresie pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy,

d) udzielaniu pracodawcom pomocy
w doborze kandydatów do pracy,
w szczególnoÊci na udzielaniu in-
formacji i doradztwie w tym zakre-
sie,

4) pracy tymczasowej, polegajàcych na
zatrudnianiu pracowników tymczaso-
wych i kierowaniu tych pracowników
oraz osób nieb´dàcych pracownikami
do wykonywania pracy tymczasowej
na rzecz i pod kierownictwem praco-
dawcy u˝ytkownika, na zasadach
okreÊlonych w przepisach o zatrud-
nianiu pracowników tymczasowych

— jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozu-
mieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.4)), zwanej dalej „ustawà
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej”, i wymaga wpisu do rejestru pod-
miotów prowadzàcych agencje zatrud-
nienia, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Wpisowi do rejestru podlega równie˝
wykonywanie us∏ug, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—3, przez jednostki samo-
rzàdu terytorialnego, szko∏y wy˝sze, sto-
warzyszenia, fundacje, organizacje spo-
∏eczne i zawodowe oraz inne organiza-
cje, których statutowym celem jest
Êwiadczenie tych us∏ug.

Art. 18a. Agencja zatrudnienia prowadzi dzia∏al-
noÊç polegajàcà na Êwiadczeniu jednej,
kilku lub wszystkich us∏ug, o których mo-
wa w art. 18 ust. 1.

Art. 18b. Posiadanie wpisu do rejestru nie upraw-
nia do prowadzenia poÊrednictwa pracy
w ramach sieci EURES.

Art. 18c. 1. Nie wymaga wpisu do rejestru Êwiad-
czenie us∏ug, o których mowa w art. 18
ust. 1, przez:

1) Ochotnicze Hufce Pracy;

2) centra integracji spo∏ecznej oraz klu-
by integracji spo∏ecznej, o których
mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym;

3) wyspecjalizowane organy wojsko-
we, o których mowa w przepisach
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawo-
dowych, wykonujàce te us∏ugi dla
˝o∏nierzy zawodowych zwalnianych
i zwolnionych z zawodowej s∏u˝by
wojskowej;

4) przedsi´biorców zagranicznych po-
siadajàcych uprawnienia i prowa-
dzàcych zgodnie z prawem dzia∏al-
noÊç w zakresie poÊrednictwa pracy,

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.
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doradztwa personalnego, poradnic-
twa zawodowego lub pracy tymcza-
sowej na terytorium paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej, paƒstw
Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego nienale˝àcych do Unii Euro-
pejskiej oraz paƒstw nieb´dàcych
stronami umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym, którzy mogà
korzystaç ze swobody Êwiadczenia
us∏ug na podstawie umów zawar-
tych przez te paƒstwa ze Wspólnotà
Europejskà i jej paƒstwami cz∏on-
kowskimi i zamierzajàcych Êwiad-
czyç te same us∏ugi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — korzy-
stajàcych ze swobody Êwiadczenia
us∏ug, o której mowa w art. 49 Trak-
tatu ustanawiajàcego Wspólnot´
Europejskà.

2. Nie wymaga wpisu do rejestru:

1) dzia∏alnoÊç w zakresie kierowania za
granic´ do pracodawców zagranicz-
nych w∏asnych pracowników, je˝eli
wynika to z umów mi´dzynarodo-
wych, których stronà jest Rzeczpo-
spolita Polska;

2) dzia∏alnoÊç w zakresie kierowania za
granic´ do zatrudnienia polegajàce-
go na czasowym przyj´ciu do rodzi-
ny w zamian za okreÊlone Êwiadcze-
nia w celu doskonalenia umiej´tno-
Êci j´zykowych lub zawodowych na
okres do 2 lat; przepisy art. 19d
i art. 85 ust. 2 stosuje si´ odpowied-
nio;

3) dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 18
ust. 1 pkt 1 lit. f, prowadzona przez
organy okreÊlone w przepisach
o systemie oÊwiaty, kierujàce na-
uczycieli do pracy za granicà w Êro-
dowiskach polonijnych;

4) gromadzenie w postaci dokumentu
elektronicznego i udost´pnianie in-
formacji o wolnych i poszukiwanych
miejscach pracy za poÊrednictwem
systemów teleinformatycznych;

5) pomoc instytucji szkoleniowych
udzielana nieodp∏atnie uczestnikom
lub absolwentom szkoleƒ i przygo-
towania zawodowego doros∏ych,
polegajàca na informowaniu o sytu-
acji na rynku pracy i zapotrzebowa-
niu na kwalifikacje.

Art. 18d. 1. Rejestr prowadzi marsza∏ek woje-
wództwa w∏aÊciwy dla siedziby pod-
miotu ubiegajàcego si´ o wpis. 

2. Rejestr jest jawny i mo˝e byç prowa-
dzony w formie dokumentu elektro-
nicznego.

Art. 18e. 1. Marsza∏ek województwa dokonuje
wpisu do rejestru na podstawie pisem-
nego wniosku o wpis do rejestru, z∏o-

˝onego przez podmiot zamierzajàcy
prowadziç agencj´ zatrudnienia, za-
wierajàcego nast´pujàce dane:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajàcego
si´ o wpis do rejestru;

2) adres zamieszkania lub siedziby
podmiotu oraz adresy, pod którymi
b´dzie prowadzona dzia∏alnoÊç,
wraz z nazwà gminy i województwa
oraz numerem telefonu;

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

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

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

6) adres poczty elektronicznej.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, podmiot:

1) sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej
treÊci:

„OÊwiadczam, ˝e:

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

2) znane mi sà i spe∏niam warunki
prowadzenia agencji zatrudnie-
nia odpowiednio w zakresie po-
Êrednictwa pracy, doradztwa per-
sonalnego, poradnictwa zawodo-
wego lub pracy tymczasowej —
okreÊlone w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku
pracy.”;

2) przedstawia do wglàdu dowód doko-
nania op∏aty, o której mowa w art. 18k
ust. 1, lub sk∏ada jego kopi´.

3. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawie-
raç:

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

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

3) podpis osoby uprawnionej do re-
prezentowania podmiotu, ze wska-
zaniem imienia i nazwiska oraz pe∏-
nionej funkcji.

Art. 18f. 1. Wniosek o wpis do rejestru mo˝e byç
z∏o˝ony w formie elektronicznej. Wnio-
sek sk∏adany w formie elektronicznej
powinien zawieraç dane w ustalonym
formacie elektronicznym, zawarte we
wzorze wniosku, o którym mowa
w art. 19k, oraz powinien byç opatrzo-
ny bezpiecznym podpisem elektro-
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nicznym znakowanym czasem, zgod-
nie z zasadami okreÊlonymi w przepi-
sach o podpisie elektronicznym.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do informacji, o których mowa
w art. 19e i 19f. 

Art. 18g. 1. Wpisowi do rejestru podlegajà dane,
o których mowa w art. 18e ust. 1, oraz
data dokonania wpisu, z wyjàtkiem ad-
resu zamieszkania, je˝eli jest on inny
ni˝ adres siedziby podmiotu.

2. Wpisem do rejestru jest równie˝ wy-
kreÊlenie albo zmiana wpisu.

Art. 18h. Przed dokonaniem wpisu do rejestru
marsza∏ek województwa mo˝e:

1) dokonaç sprawdzenia faktów poda-
nych we wniosku lub oÊwiadczeniu,
o których mowa w art. 18e,

2) wezwaç podmiot do dostarczenia,
w wyznaczonym terminie, dokumen-
tów potwierdzajàcych dane, o których
mowa w art. 18e ust. 1 pkt 1 i 3—5,
oraz dokumentów poÊwiadczajàcych,
˝e spe∏nia on warunki okreÊlone
w art. 19 

— w celu stwierdzenia, czy podmiot spe∏-
nia warunki prowadzenia dzia∏alnoÊci
agencji zatrudnienia.

Art. 18i. 1. Marsza∏ek województwa wydaje certy-
fikat o dokonaniu wpisu podmiotu do
rejestru, uprawniajàcy do Êwiadczenia
us∏ug, o których mowa w art. 18 ust. 1,
zwany dalej „certyfikatem”. 

2. Certyfikat powinien zawieraç nast´pu-
jàce dane:

1) nazw´ podmiotu;

2) adres siedziby podmiotu;

3) numer w rejestrze;

4) dat´ dokonania wpisu do rejestru; 

5) dat´ dokonania pierwszego wpisu
do rejestru w przypadku wydania
certyfikatu z powodu zmiany ozna-
czenia podmiotu lub adresu siedziby
podmiotu.

Art. 18j. 1. Marsza∏ek województwa dokonuje
zmiany wpisu oraz wydaje uwzgl´dnia-
jàcy te zmiany certyfikat w przypadku
otrzymania informacji o zmianie da-
nych, o której mowa w art. 19e pkt 1,
w zakresie zmiany oznaczenia podmio-
tu oraz adresu siedziby podmiotu.

2. Zmiana miejsca zamieszkania lub sie-
dziby podmiotu podlega wpisowi do
rejestru prowadzonego przez marsza∏-
ka województwa, który b´dzie w∏aÊci-
wy po zmianie. W razie niew∏aÊciwego
przekazania informacji o zmianie, mar-
sza∏ek województwa przekazuje nie-
zw∏ocznie akta ewidencyjne do mar-

sza∏ka województwa w∏aÊciwego ze
wzgl´du na nowe miejsce zamieszka-
nia lub siedzib´.

Art. 18k. 1. Wydanie certyfikatu podlega op∏acie
w wysokoÊci 200 z∏, stanowiàcej dochód
samorzàdu województwa, w∏aÊciwego
ze wzgl´du na siedzib´ podmiotu.

2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, nie
podlega zwrotowi w razie wydania
przez marsza∏ka województwa odmo-
wy wpisu podmiotu do rejestru w przy-
padkach, o których mowa w art. 18l.

3. Wydanie certyfikatu w przypadkach,
o których mowa w art. 18j, jest zwol-
nione z op∏aty, o której mowa w ust. 1.

Art. 18l. Marsza∏ek województwa odmawia,
w drodze decyzji, wpisu podmiotu do re-
jestru, w przypadku gdy:

1) podmiot nie spe∏nia przynajmniej jed-
nego z warunków, o których mowa
w art. 19 pkt 1;

2) podmiot wykreÊlono z rejestru w przy-
padkach, o których mowa w art. 18m
pkt 3 i 5—8, w okresie 3 lat poprzedza-
jàcych z∏o˝enie wniosku;

3) wydano prawomocne orzeczenie zaka-
zujàce przedsi´biorcy wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej wpi-
sem.

Art. 18m. Marsza∏ek województwa wykreÊla,
w drodze decyzji, podmiot wpisany do
rejestru w przypadku:

1) pisemnego wniosku podmiotu;

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

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

4) nieprowadzenia agencji zatrudnienia,
w zakresie poÊrednictwa pracy, do-
radztwa personalnego, poradnictwa
zawodowego i pracy tymczasowej,
stwierdzonego na podstawie niewy-
kazanej przez podmiot dzia∏alnoÊci,
w okresie rocznym, w informacji,
o której mowa w art. 19f; 

5) naruszenia przez podmiot warunków
prowadzenia agencji zatrudnienia
okreÊlonych w art. 19, 19b—19d oraz
art. 85 ust. 2—5; 

6) nieusuni´cia przez podmiot, w wyzna-
czonym terminie, naruszeƒ warunków
prowadzenia agencji zatrudnienia
okreÊlonych w art. 19a i 19e—19h;

7) z∏o˝enia przez podmiot oÊwiadczenia,
o którym mowa w art. 18e ust. 2 pkt 1
i ust. 3, lub przekazania informacji,
o których mowa w art. 19e pkt 1
i art. 19f, niezgodnych ze stanem fak-
tycznym;
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8) niezgodnoÊci danych w rejestrze ze
stanem faktycznym po uprzednim
wezwaniu podmiotu do z∏o˝enia wy-
jaÊnieƒ w tej sprawie w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wezwania.

Art. 18n. 1. W przypadku wydania decyzji o wykreÊ-
leniu z rejestru, wpis nast´puje, gdy
decyzja stanie si´ ostateczna.

2. Dla podmiotu wpisanego do rejestru
marsza∏ek województwa prowadzi ak-
ta ewidencyjne, obejmujàce w szcze-
gólnoÊci dokumenty stanowiàce pod-
staw´ wpisu.

3. W post´powaniu administracyjnym
w sprawach dotyczàcych wpisu do re-
jestru agencji zatrudnienia organem
wy˝szego stopnia jest samorzàdowe
kolegium odwo∏awcze.

Art. 18o. Marsza∏ek województwa sprawuje kon-
trol´, o której mowa w art. 70 ustawy
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
w zakresie przestrzegania warunków
prowadzenia dzia∏alnoÊci agencji zatrud-
nienia, o których mowa w art. 19—19h
i art. 85 ust. 2—5.

Art. 18p. 1. Marsza∏ek województwa przekazuje
w formie dokumentu elektronicznego
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw pra-
cy zbiorczà informacj´ z województwa
dotyczàcà informacji, o których mowa
w art. 19f, w terminie do dnia 31 mar-
ca.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1,
powinna równie˝ zawieraç dane o licz-
bie:

1) podmiotów posiadajàcych wpis do
rejestru na koniec okresu sprawo-
zdawczego, z uwzgl´dnieniem pod-
miotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie Êwiadczonych us∏ug: po-
Êrednictwa pracy, w tym kierujà-
cych do pracy za granicà u praco-
dawców zagranicznych, doradztwa
personalnego, poradnictwa zawo-
dowego i pracy tymczasowej;

2) decyzji o wykreÊleniu podmiotu
z rejestru, w tym z powodu nieprze-
strzegania warunków prowadzenia
agencji zatrudnienia;

3) decyzji o odmowie wpisu do reje-
stru;

4) przeprowadzonych kontroli, w tym
liczb´ stwierdzonych przypadków
nieprzestrzegania warunków pro-
wadzenia agencji zatrudnienia;

5) przedsi´biorców zagranicznych
sk∏adajàcych zawiadomienie, o któ-
rym mowa w art. 19i, z podaniem
paƒstwa pochodzenia oraz rodzaju
Êwiadczonych us∏ug. 

Art. 18r. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy prze-
twarza dane o agencjach zatrudnienia
przekazane w formie dokumentu elek-
tronicznego przez marsza∏ków woje-
wództw.

Art. 19. Podmiot zamierzajàcy wykonywaç us∏ugi
lub Êwiadczàcy us∏ugi, o których mowa
w art. 18 ust. 1, powinien spe∏niaç nast´-
pujàce warunki:

1) nie posiadaç zaleg∏oÊci z tytu∏u podat-
ków, sk∏adek na ubezpieczenia spo∏ecz-
ne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowa-
nych Âwiadczeƒ Pracowniczych, o ile
by∏ obowiàzany do ich op∏acania;

2) byç niekaranym za przest´pstwa lub wy-
kroczenia, o których mowa w art. 121;

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

Art. 19a. Agencja zatrudnienia powinna:

1) posiadaç lokal przeznaczony na biuro
agencji zatrudnienia zapewniajàcy po-
ufnoÊç prowadzonych rozmów;

2) posiadaç wyposa˝enie w podstawowy
sprz´t techniczny umo˝liwiajàcy pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci agencji zatrud-
nienia; 

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

a) doradztwa personalnego i poradnic-
twa zawodowego — zapewniç oso-
by z wykszta∏ceniem wy˝szym, któ-
rych program studiów obejmowa∏
przygotowanie w zakresie doradz-
twa personalnego lub poradnictwa
zawodowego albo osoby z wy-
kszta∏ceniem wy˝szym, które posia-
dajà co najmniej roczne doÊwiad-
czenie zawodowe w pracy na stano-
wisku doradcy personalnego lub za-
wodowego w publicznych s∏u˝bach
zatrudnienia lub agencjach zatrud-
nienia,

b) poÊrednictwa pracy oraz pracy tym-
czasowej — zapewniç osoby z wy-
kszta∏ceniem co najmniej Êrednim.

Art. 19b. Agencja zatrudnienia jest obowiàzana do
przetwarzania posiadanych danych oso-
bowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

Art. 19c. Agencja zatrudnienia nie mo˝e dyskry-
minowaç ze wzgl´du na p∏eç, wiek, nie-
pe∏nosprawnoÊç, ras´, religi´, pocho-
dzenie etniczne, narodowoÊç, orientacj´
seksualnà, przekonania polityczne i wy-
znanie, ani ze wzgl´du na przynale˝noÊç
zwiàzkowà osób, dla których poszukuje
zatrudnienia lub innej pracy zarobko-
wej.
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Art. 19d. Agencja zatrudnienia od osób, dla któ-
rych poszukuje zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, lub którym udziela po-
mocy w wyborze odpowiedniego zawo-
du i miejsca zatrudnienia, nie mo˝e po-
bieraç kwot innych ni˝ okreÊlone
w art. 85 ust. 2 pkt 7.

Art. 19e. Agencja zatrudnienia ma obowiàzek in-
formowania marsza∏ka województwa o:

1) ka˝dej zmianie danych, o których mo-
wa w art. 18e ust. 1 pkt 1 i 2, w termi-
nie 14 dni od dnia ich powstania, przy
czym art. 18e ust. 3 stosuje si´ odpo-
wiednio;

2) zaprzestaniu dzia∏alnoÊci.

Art. 19f. Agencja zatrudnienia ma obowiàzek
przedstawiania marsza∏kowi wojewódz-
twa informacji o dzia∏alnoÊci agencji za-
trudnienia — w terminie do dnia
31 stycznia ka˝dego roku, za rok po-
przedni — zawierajàcej w szczególnoÊci
liczb´:

1) osób, które podj´∏y prac´ za poÊred-
nictwem agencji zatrudnienia wed∏ug
grup elementarnych zawodów zgod-
nie z obowiàzujàcà klasyfikacjà zawo-
dów i specjalnoÊci dla potrzeb rynku
pracy, z podaniem paƒstw zatrudnie-
nia;

2) pracodawców oraz osób korzystajà-
cych z us∏ug doradztwa personalnego
i poradnictwa zawodowego;

3) osób skierowanych przez agencj´ za-
trudnienia do wykonywania pracy
tymczasowej wed∏ug grup elementar-
nych zawodów, zgodnie z obowiàzujà-
cà klasyfikacjà zawodów i specjalnoÊci
dla potrzeb rynku pracy, z podaniem
paƒstw zatrudnienia.

Art. 19g. W dokumentach, og∏oszeniach i ofertach
agencja zatrudnienia jest obowiàzana
umieszczaç numer wpisu do rejestru,
a og∏aszane oferty pracy do wykonywa-
nia pracy tymczasowej oznacza si´ jako
„oferty pracy tymczasowej”.

Art. 19h. Agencja zatrudnienia ma obowiàzek
wspó∏pracowaç z organami zatrudnienia
w zakresie realizacji polityki rynku pracy.

Art. 19i. 1. Przedsi´biorca zagraniczny, o którym
mowa w art. 18c ust. 1 pkt 4, przed roz-
pocz´ciem dzia∏alnoÊci w zakresie po-
Êrednictwa pracy, doradztwa personal-
nego, poradnictwa zawodowego lub
pracy tymczasowej na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej sk∏ada marsza∏-
kowi województwa w∏aÊciwemu dla
miejsca Êwiadczenia us∏ug zawiado-
mienie, zawierajàce nast´pujàce dane:

1) nazw´ paƒstwa pochodzenia przed-
si´biorcy;

2) oznaczenie przedsi´biorcy oraz jego
siedzib´;

3) przybli˝one miejsce i termin wykony-
wania us∏ug oraz rodzaj Êwiadczo-
nych us∏ug na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

2. Zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e byç z∏o˝one w formie
elektronicznej.

3. W przypadku gdy niemo˝liwe jest okreÊ-
lenie podstawowego miejsca wykony-
wania us∏ugi na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, przedsi´biorca zagra-
niczny sk∏ada zawiadomienie, o którym
mowa w ust. 1, do marsza∏ka woje-
wództwa mazowieckiego.

Art. 19j. W sprawach nieuregulowanych przepisa-
mi niniejszego rozdzia∏u w zakresie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, o której mowa
w art. 18, w tym przeprowadzania kontro-
li dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´bior-
cy, stosuje si´ przepisy ustawy o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 19k. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, wzór wnios-
ku o wpis do rejestru, wzór certyfikatu
oraz zakres sk∏adanych informacji o dzia-
∏alnoÊci agencji zatrudnienia, a tak˝e
wzory formularzy sk∏adanych informacji,
majàc na wzgl´dzie tworzenie warunków
do rozwoju agencji zatrudnienia.”;

12) w art. 20:

a) uchyla si´ ust. 2,

b) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) udzielonej nieodp∏atnie pomocy uczestni-
kom i absolwentom szkolenia lub przygoto-
wania zawodowego doros∏ych polegajàcej
na informowaniu o sytuacji na rynku pracy
i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wojewódzki urzàd pracy zawiadamia pisem-
nie instytucj´ szkoleniowà o dokonanym
wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych
oraz przekazuje t´ informacj´ ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw pracy.”;

13) w art. 22:

a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) opiniowanie projektu Krajowego Planu
Dzia∏aƒ;”,

b) w ust. 5 w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje pkt 9 w brzmieniu:

„9) opiniowanie wojewódzkich kryteriów wyda-
wania zezwoleƒ na prac´ cudzoziemców.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do zakresu dzia∏ania powiatowych rad za-
trudnienia stosuje si´ odpowiednio przepisy
ust. 5. Powiatowe rady zatrudnienia opiniu-
jà programy specjalne, w tym:
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1) celowoÊç ich realizacji w ramach posiada-
nych kwot Êrodków Funduszu Pracy usta-
lonych wed∏ug algorytmu na finansowa-
nie zadaƒ realizowanych przez samorzàd
powiatu, bioràc pod uwag´ w szczególno-
Êci:

a) liczb´ osób obj´tych programem, kry-
teria doboru tych osób,

b) zak∏adane rezultaty programu specjal-
nego, z podaniem mierników i trybu
dokonania oceny,

c) koszty realizacji programu specjalnego,
w tym poszczególnych przedsi´wzi´ç;

2) proponowane przez starost´ zmiany reali-
zacji programów specjalnych.”;

14) w art. 33:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Bezrobotny ma obowiàzek zg∏aszania si´ do
w∏aÊciwego powiatowego urz´du pracy
w wyznaczonym przez urzàd terminie w ce-
lu przyj´cia propozycji odpowiedniej pracy
lub innej formy pomocy proponowanej
przez urzàd lub w innym celu wynikajàcym
z ustawy i okreÊlonym przez urzàd pracy,
w tym potwierdzenia gotowoÊci do podj´cia
pracy. W przypadku bezrobotnego b´dàce-
go d∏u˝nikiem alimentacyjnym, w rozumie-
niu przepisów o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów, wyznaczony termin nie
mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 90 dni.”,

b) w ust. 4:

— pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) otrzyma∏ jednorazowo Êrodki z Paƒ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych lub z instytucji
z udzia∏em Êrodków publicznych na
podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej, rol-
niczej lub na wniesienie wk∏adu do spó∏-
dzielni socjalnej; pozbawienie statusu
bezrobotnego nast´puje od nast´pnego
dnia po dniu otrzymania Êrodków na
podj´cie dzia∏alnoÊci lub na wniesienie
wk∏adu;”,

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

„2b) rozpoczà∏ realizacj´ indywidualnego
programu zatrudnienia socjalnego
w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu
socjalnym lub podpisa∏ kontrakt socjal-
ny, o którym mowa w art. 50 ust. 2
pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotne-
go nast´puje od nast´pnego dnia po
dniu rozpocz´cia realizacji indywidual-
nego programu zatrudnienia socjalnego
lub podpisania kontraktu socjalnego;”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) odmówi∏ bez uzasadnionej przyczyny
przyj´cia propozycji odpowiedniej pracy
lub innej formy pomocy okreÊlonej
w ustawie lub poddania si´ badaniom le-
karskim lub psychologicznym, majàcym
na celu ustalenie zdolnoÊci do pracy lub

udzia∏u w innej formie pomocy okreÊlo-
nej w ustawie; pozbawienie statusu bez-
robotnego nast´puje od dnia odmowy na
okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszej odmo-
wy,

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

c) 270 dni w przypadku trzeciej i ka˝dej
kolejnej odmowy;”, 

— uchyla si´ pkt 5,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) z w∏asnej winy przerwa∏ szkolenie, sta˝
lub wykonywanie prac, o których mowa
w art. 73a, lub innà form´ pomocy okreÊ-
lonà w ustawie; pozbawienie statusu bez-
robotnego nast´puje od dnia przerwania
na okres wskazany w pkt 3;”,

— dodaje si´ pkt 8—11 w brzmieniu:

„8) po skierowaniu nie podjà∏ szkolenia,
przygotowania zawodowego doros∏ych,
sta˝u, wykonywania prac, o których mo-
wa w art. 73a, lub innej formy pomocy
okreÊlonej w ustawie; pozbawienie statu-
su bezrobotnego nast´puje od nast´pne-
go dnia po dniu skierowania na okres
wskazany w pkt 3;

9) pozostaje niezdolny do pracy wskutek
choroby lub przebywania w zamkni´tym
oÊrodku odwykowym przez nieprzerwany
okres 90 dni, przy czym za okres nieprze-
rwany uwa˝a si´ równie˝ okresy niezdol-
noÊci do pracy wskutek choroby oraz
przebywania w zamkni´tym oÊrodku od-
wykowym w sytuacji, gdy ka˝da kolejna
przerwa mi´dzy okresami niezdolnoÊci
do pracy wynosi mniej ni˝ 30 dni kalen-
darzowych; pozbawienie statusu bez-
robotnego nast´puje z up∏ywem ostatnie-
go dnia wskazanego okresu 90-dniowego;

10) nie przedstawi∏ zaÊwiadczenia o niezdol-
noÊci do pracy wskutek choroby, o któ-
rym mowa w art. 80 ust. 2;

11) z w∏asnej winy przerwa∏ program przygo-
towania zawodowego doros∏ych, nie
przystàpi∏ do egzaminu kwalifikacyjnego,
czeladniczego lub sprawdzajàcego.”,

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

„4a. Starosta pozbawia osob´ zarejestrowanà
statusu poszukujàcego pracy, jeÊli poszu-
kujàcy pracy: 

1) nie utrzymuje kontaktu z powiatowym
urz´dem pracy co najmniej raz na 90 dni
w celu potwierdzenia zainteresowania
pomocà okreÊlonà w ustawie; 

2) nie stawi∏ si´ w powiatowym urz´dzie
pracy w wyznaczonym terminie, który
zosta∏ ustalony mi´dzy poszukujàcym
pracy a tym urz´dem, i nie powiadomi∏
w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczy-
nie tego niestawiennictwa;
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3) nie podjà∏ albo przerwa∏ indywidualny
plan dzia∏ania, szkolenie, studia pody-
plomowe, o których mowa w art. 42a,
przygotowanie zawodowe doros∏ych,
uczestnictwo w programie specjalnym
lub nie przystàpi∏ do egzaminu, o któ-
rym mowa w art. 40 ust. 3a;

4) z∏o˝y∏ wniosek o rezygnacj´ z pomocy
okreÊlonej w ustawie Êwiadczonej przez
powiatowy urzàd pracy.

4b. Pozbawienie statusu poszukujàcego pracy
nast´puje na okres 120 dni odpowiednio:

1) po up∏ywie 90 dni od dnia ostatniego
kontaktu z powiatowym urz´dem pracy;

2) od dnia niestawiennictwa;

3) od nast´pnego dnia po dniu zaistnienia
zdarzenia, o którym mowa w ust. 4a
pkt 3 i 4.

4c. W przypadku pozbawienia statusu bez-
robotnego lub poszukujàcego pracy na
wskazany okres ponowne nabycie statusu
bezrobotnego lub poszukujàcego pracy
mo˝e nastàpiç w wyniku ponownej reje-
stracji, po up∏ywie tego okresu, przy spe∏-
nieniu warunków zawartych w ustawie do
ich nabycia.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb rejestracji
i sposób prowadzenia rejestru bezrobot-
nych i poszukujàcych pracy, zakresy infor-
macji niezb´dnych do rejestracji oraz infor-
macji gromadzonych o osobach zarejestro-
wanych, a tak˝e dokumenty niezb´dne do
ustalenia statusu i uprawnieƒ rejestrowa-
nych osób oraz treÊç oÊwiadczenia o praw-
dziwoÊci danych sk∏adanego przez bez-
robotnego lub poszukujàcego pracy pod ry-
gorem odpowiedzialnoÊci karnej, majàc na
wzgl´dzie pozyskanie wszystkich koniecz-
nych informacji majàcych wp∏yw na upraw-
nienia rejestrowanych osób.”,

e) dodaje si´ ust. 6—9 w brzmieniu: 

„6. Informacje dotyczàce osób zarejestrowa-
nych sà gromadzone przez powiatowe urz´-
dy pracy w szczególnoÊci w formie doku-
mentów elektronicznych oraz przetwarzane
i udost´pniane publicznym s∏u˝bom zatrud-
nienia do celów okreÊlonych w ustawie
przede wszystkim z wykorzystaniem syste-
mów teleinformatycznych i dokumentów
elektronicznych.

7. Informacje, o których mowa w ust. 6, mogà
byç udost´pniane w trybie i na zasadach
okreÊlonych w ustawie z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmio-
tów realizujàcych zadania publiczne na pod-
stawie wniosku z∏o˝onego w szczególnoÊci
w formie dokumentu elektronicznego innym
podmiotom, w szczególnoÊci jednostkom
organizacyjnym pomocy spo∏ecznej oraz
jednostkom obs∏ugujàcym Êwiadczenia ro-
dzinne, realizujàcym zadania publiczne na

podstawie odr´bnych przepisów albo na
skutek powierzenia lub zlecenia przez pod-
miot publiczny w zakresie niezb´dnym do
realizacji tych zadaƒ. Dost´p do danych oso-
bowych jest nadzorowany i rejestrowany
zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

8. Informacje, o których mowa w ust. 6, mogà
byç udost´pniane z wykorzystaniem syste-
mów teleinformatycznych, je˝eli powiatowy
urzàd pracy oraz inny podmiot, realizujàcy za-
dania publiczne na podstawie odr´bnych
przepisów albo na skutek powierzenia lub zle-
cenia, spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) posiada urzàdzenia umo˝liwiajàce identy-
fikacj´ osoby uzyskujàcej informacje
w systemie oraz zakresu, daty i celu ich
uzyskania;

2) posiada zabezpieczenia uniemo˝liwiajàce
wykorzystanie informacji niezgodnie z ce-
lem ich uzyskania;

3) dost´p do danych osobowych jest nadzo-
rowany i rejestrowany zgodnie z przepisa-
mi o ochronie danych osobowych.

9. Pozyskiwanie z powiatowych urz´dów pracy
lub od osób fizycznych informacji, o których
mowa w ust. 6, przez podmioty, o których
mowa w ust. 7, jest prowadzone przede
wszystkim z wykorzystaniem systemów
teleinformatycznych i dokumentów elektro-
nicznych.”;

15) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. Powiatowe urz´dy pracy prowadzà po-
Êrednictwo pracy dla zarejestrowanych
osób, a w razie braku mo˝liwoÊci zapew-
nienia odpowiedniej pracy:

1) Êwiadczà us∏ug´ poradnictwa zawodo-
wego i informacji zawodowej;

2) Êwiadczà us∏ug´ pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy;

3) inicjujà, organizujà i finansujà szkole-
nia, przygotowanie zawodowe doro-
s∏ych i sta˝e oraz przyznajà i wyp∏acajà
stypendia;

4) inicjujà i dofinansowujà tworzenie do-
datkowych miejsc pracy;

5) inicjujà oraz finansujà w zakresie okreÊ-
lonym w ustawie inne instrumenty
rynku pracy;

6) przyznajà i wyp∏acajà zasi∏ki oraz inne
Êwiadczenia z tytu∏u bezrobocia.”;

16) w rozdziale 9 po art. 34 dodaje si´ art. 34a
w brzmieniu:

„Art. 34a. 1. Powiatowy urzàd pracy, udzielajàc
pomocy okreÊlonej w ustawie, mo˝e
przygotowaç indywidualny plan dzia-
∏ania dla bezrobotnego lub poszuku-
jàcego pracy w celu doprowadzenia
do podj´cia przez niego odpowied-
niej pracy.
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2. Indywidualny plan dzia∏ania jest przy-
gotowywany przy udziale bezrobot-
nego lub poszukujàcego pracy i za-
wiera w szczególnoÊci:

1) dzia∏ania mo˝liwe do zastosowa-
nia przez urzàd pracy w ramach
pomocy okreÊlonej w ustawie;

2) dzia∏ania planowane do samo-
dzielnej realizacji przez bezrobot-
nego lub poszukujàcego pracy
w celu poszukiwania pracy; 

3) planowane terminy realizacji po-
szczególnych dzia∏aƒ;

4) formy, planowanà liczb´ i terminy
kontaktów z poÊrednikiem pracy,
doradcà zawodowym lub innym
pracownikiem urz´du pracy;

5) termin i warunki zakoƒczenia reali-
zacji indywidualnego planu dzia∏a-
nia.

3. Przygotowanie indywidualnego pla-
nu dzia∏ania dla bezrobotnego jest
obowiàzkowe w przypadku nieprze-
rwanego pozostawania bezrobotne-
go w rejestrze, o którym mowa
w art. 33 ust. 1, przez okres co naj-
mniej 180 dni od dnia rejestracji i mu-
si zostaç zakoƒczone nie póêniej ni˝
przed up∏ywem 210 dni od dnia reje-
stracji.”;

17) w art. 35:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 2,

b) uchyla si´ ust. 2a,

c) dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Us∏ugi rynku pracy wykonywane na pod-
stawie przepisów ustawy przez publiczne
s∏u˝by zatrudnienia mogà byç realizowa-
ne z wykorzystaniem systemów teleinfor-
matycznych i dokumentów elektronicz-
nych.”,

d) uchyla si´ ust. 3 i 4,

e) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, standardy i szcze-
gó∏owe warunki prowadzenia przez urz´dy
pracy us∏ug rynku pracy, uwzgl´dniajàc za-
kres us∏ug, miejsce i sposób ich realizacji
oraz koniecznoÊç zapewnienia respektowa-
nia praw osób korzystajàcych z us∏ug i ma-
jàc na uwadze ujednolicenie us∏ug rynku
pracy realizowanych przez publiczne s∏u˝by
zatrudnienia oraz koniecznoÊç zapewnienia
zgodnoÊci udzielania pomocy publicznej dla
przedsi´biorców z warunkami jej dopusz-
czalnoÊci.”;

18) w art. 36:

a) uchyla si´ ust. 2 i 3,

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

„3a. PoÊrednictwo pracy zwiàzane ze swobod-
nym przep∏ywem pracowników na terenie
paƒstw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2
lit. a—c, powiatowe i wojewódzkie urz´dy
pracy realizujà wy∏àcznie przez sieç EURES.

3b. Wojewódzkie urz´dy pracy mogà realizo-
waç dzia∏ania w zakresie poÊrednictwa pra-
cy wy∏àcznie o zasi´gu ponadpowiatowym
i we wspó∏pracy z w∏aÊciwymi powiatowy-
mi urz´dami pracy.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. PoÊrednictwo pracy dla bezrobotnych i po-
szukujàcych pracy oraz pracodawców reali-
zowane 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 praco-
dawców;

2) dobrowolnoÊci — oznaczajàcej wolne od
przymusu korzystanie z us∏ug poÊrednic-
twa pracy;

3) równoÊci — oznaczajàcej obowiàzek
udzielania wszystkim bezrobotnym i po-
szukujàcym pracy pomocy w znalezieniu
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
bez wzgl´du na p∏eç, wiek, niepe∏no-
sprawnoÊç, ras´, religi´, narodowoÊç,
przekonania polityczne, przynale˝noÊç
zwiàzkowà, pochodzenie etniczne, wyzna-
nie lub orientacj´ seksualnà;

4) jawnoÊci — oznaczajàcej, ˝e ka˝de wolne
miejsce pracy zg∏oszone do urz´du pracy
jest podawane do wiadomoÊci bezrobot-
nym i poszukujàcym pracy.”,

d) uchyla si´ ust. 5,

e) dodaje si´ ust. 5a—5e w brzmieniu:

„5a. Pracodawca zg∏asza ofert´ pracy do jedne-
go powiatowego urz´du pracy, w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na siedzib´ pracodawcy
albo miejsce wykonywania pracy albo
innego wybranego przez siebie urz´du. 

5b. Pracodawca zg∏aszajàc ofert´ pracy do po-
wiatowego urz´du pracy mo˝e nie wyraziç
zgody na podawanie do wiadomoÊci
publicznej informacji umo˝liwiajàcych jego
identyfikacj´ przez osoby niezarejestrowa-
ne w powiatowym urz´dzie pracy. 

5c. Zadania w zakresie upowszechniania oferty
pracy, kontaktów z pracodawcà i osobami
zarejestrowanymi oraz kierowanie zareje-
strowanych do pracodawcy realizuje po-
wiatowy urzàd pracy, który przyjà∏ ofert´
pracy od pracodawcy.

5d. Oferta pracy, w zwiàzku z którà pracodaw-
ca nie wyrazi∏ zgody na podawanie do wia-
domoÊci publicznej informacji umo˝liwia-
jàcych jego identyfikacj´, mo˝e byç udo-
st´pniona w pe∏nym zakresie wy∏àcznie
tym bezrobotnym lub poszukujàcym pracy,
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którzy spe∏niajà wymagania okreÊlone
w ofercie i których powiatowy urzàd pracy
kieruje do pracy u tego pracodawcy. 

5e. Powiatowy urzàd pracy nie mo˝e przyjàç
oferty pracy, o ile pracodawca:

1) zawar∏ w ofercie pracy wymagania, któ-
re naruszajà zasad´ równego traktowa-
nia w zatrudnieniu w rozumieniu przepi-
sów prawa pracy, i mogà dyskrymino-
waç kandydatów do pracy, w szczegól-
noÊci ze wzgl´du na p∏eç, wiek, niepe∏-
nosprawnoÊç, ras´, religi´, narodowoÊç,
przekonania polityczne, przynale˝noÊç
zwiàzkowà, pochodzenie etniczne, wy-
znanie lub orientacj´ seksualnà;

2) w okresie do 365 dni przed dniem zg∏o-
szenia oferty pracy zosta∏ skazany pra-
womocnym wyrokiem za naruszenie
praw pracowniczych lub jest obj´ty po-
st´powaniem wyjaÊniajàcym w tej spra-
wie.”,

f) uchyla si´ ust. 6 i 7;

19) uchyla si´ art. 37;

20) w art. 38:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pracodawcom pomocy:

a) w doborze kandydatów do pracy spoÊród
bezrobotnych i poszukujàcych pracy,

b) we wspieraniu rozwoju zawodowego
pracodawcy i jego pracowników przez
udzielanie porad zawodowych.”,

b) uchyla si´ ust. 4,

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

„4a. Udzielanie pracodawcom pomocy, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, jest realizowane na
wniosek pracodawcy.

4b. Pomoc pracodawcy, o której mowa
w ust. 1 pkt 2 lit. b, jest Êwiadczona w for-
mie porady indywidualnej.”;

21) w art. 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest Êwiadczo-
na bezrobotnym i poszukujàcym pracy.”;

22) po art. 39 dodaje si´ art. 39a—39c w brzmieniu:

„Art. 39a. Z us∏ug rynku pracy, o których mowa
w art. 36, z zastrze˝eniem art. 36 ust. 5b,
oraz w art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 39
ust. 1 pkt 3, mogà korzystaç osoby nie-
zarejestrowane w powiatowym urz´-
dzie pracy.

Art. 39b. Z us∏ug rynku pracy Êwiadczonych
przez wojewódzki urzàd pracy, o których
mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a,
b i d oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3, mogà
korzystaç osoby powy˝ej 18 roku ˝ycia
niezarejestrowane w powiatowym urz´-
dzie pracy.

Art. 39c. Z us∏ug rynku pracy, o których mowa
w art. 36 i 38, w zakresie okreÊlonym dla
pracodawców, mogà korzystaç przed-
si´biorcy w rozumieniu ustawy o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, nieb´-
dàcy pracodawcami w rozumieniu usta-
wy.”;

23) w art. 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Starosta inicjuje, organizuje i finansuje
z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych,
w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodo-
wych i innych kwalifikacji, zwi´kszajàcych
szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej, w szcze-
gólnoÊci w przypadku:

1) braku kwalifikacji zawodowych;

2) koniecznoÊci zmiany lub uzupe∏nienia
kwalifikacji;

3) utraty zdolnoÊci do wykonywania pracy
w dotychczas wykonywanym zawodzie;

4) braku umiej´tnoÊci aktywnego poszuki-
wania pracy.”,

b) dodaje si´ ust. 2a—2c w brzmieniu:

„2a. Inicjowanie szkoleƒ polega na:

1) informowaniu o mo˝liwoÊciach i zasa-
dach korzystania ze szkoleƒ proponowa-
nych przez urzàd pracy oraz promowa-
nie tej formy aktywizacji;

2) diagnozowaniu zapotrzebowania na za-
wody, specjalnoÊci i kwalifikacje na ryn-
ku pracy oraz diagnozowaniu potrzeb
szkoleniowych osób uprawnionych do
szkolenia; 

3) sporzàdzaniu i upowszechnianiu planu
szkoleƒ.

2b. Organizacja szkoleƒ polega na:

1) zawieraniu umów szkoleniowych z in-
stytucjami szkoleniowymi;

2) kierowaniu osób na szkolenia;

3) monitorowaniu przebiegu szkoleƒ;

4) prowadzeniu analiz skutecznoÊci i efek-
tywnoÊci szkoleƒ.

2c. Finansowanie szkoleƒ osób skierowanych
przez starost´ jest realizowane ze Êrodków
publicznych, w szczególnoÊci ze Êrodków
Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego lub ze Êrodków programów
Unii Europejskiej, i polega na:

1) finansowaniu kosztów szkoleƒ instytu-
cjom szkoleniowym;

2) wyp∏acaniu stypendiów osobom skiero-
wanym na szkolenia;

3) finansowaniu kosztów przejazdów lub
kosztów zakwaterowania i wy˝ywienia
zwiàzanych z udzia∏em w szkoleniach;

4) finansowaniu kosztów badaƒ lekarskich
lub psychologicznych.”,
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c) ust. 3, 3a, 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„3. Starosta mo˝e skierowaç bezrobotnego na
wskazane przez niego szkolenie, je˝eli uza-
sadni on celowoÊç tego szkolenia, a jego
koszt w cz´Êci finansowanej z Funduszu Pra-
cy nie przekroczy 300 % przeci´tnego wyna-
grodzenia; skierowanie takie przys∏uguje nie
cz´Êciej ni˝ raz w ciàgu roku kalendarzowe-
go.

3a. Starosta, na wniosek bezrobotnego mo˝e
sfinansowaç ze Êrodków Funduszu Pracy, do
wysokoÊci przeci´tnego wynagrodzenia,
koszty egzaminów umo˝liwiajàcych uzyska-
nie Êwiadectw, dyplomów, zaÊwiadczeƒ,
okreÊlonych uprawnieƒ zawodowych lub ty-
tu∏ów zawodowych oraz koszty uzyskania li-
cencji niezb´dnych do wykonywania dane-
go zawodu. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.

4. Szkolenie finansowane przez starost´ z Fun-
duszu Pracy odbywa si´ w formie kursu, re-
alizowanego wed∏ug planu nauczania obej-
mujàcego przeci´tnie nie mniej ni˝ 30 go-
dzin zegarowych w tygodniu. Szkolenie mo-
˝e trwaç do 6 miesi´cy, a w sytuacjach uza-
sadnionych programem szkolenia w danym
zawodzie nie d∏u˝ej ni˝ 12 miesi´cy; w przy-
padkach osób bez kwalifikacji zawodowych
szkolenie mo˝e trwaç do 12 miesi´cy,
a w sytuacjach uzasadnionych programem
szkolenia w danym zawodzie nie d∏u˝ej ni˝
24 miesiàce.

5. Skierowanie na szkolenie bezrobotnego,
w przypadkach zawodów wymagajàcych
szczególnych predyspozycji psychofizycz-
nych, powinno byç poprzedzone okreÊle-
niem przez doradc´ zawodowego powiato-
wego urz´du pracy predyspozycji do wyko-
nywania zawodu, który osoby te uzyskajà
w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przy-
padkach szkolenie mo˝e byç poprzedzone
skierowaniem na badania lekarskie lub
psychologiczne finansowane z Funduszu
Pracy.”;

24) w art. 41:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bezrobotnemu w okresie odbywania szkole-
nia, na które zosta∏ skierowany przez staro-
st´, przys∏uguje stypendium finansowane ze
Êrodków Funduszu Pracy.”,

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

„1a. W okresie pobierania stypendium nie przy-
s∏uguje zasi∏ek, o którym mowa w art. 72
ust. 1.”,

c) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Stypendium nie przys∏uguje bezrobotne-
mu, je˝eli w okresie odbywania szkolenia
przys∏uguje mu z tego tytu∏u inne stypen-
dium, dieta lub innego rodzaju Êwiadczenie
pieni´˝ne w wysokoÊci równej lub wy˝szej
ni˝ stypendium finansowane z Funduszu
Pracy.

3. WysokoÊç stypendium wynosi miesi´cznie
120 % zasi∏ku, o którym mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1, pod warunkiem ˝e liczba godzin
szkolenia wynosi nie mniej ni˝ 150 godzin
miesi´cznie; w przypadku ni˝szego miesi´cz-
nego wymiaru godzin szkolenia wysokoÊç
stypendium ustala si´ proporcjonalnie.”,

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

„3a. Skierowany przez starost´ na szkolenie,
w przypadku podj´cia zatrudnienia w trak-
cie szkolenia, ma prawo do ukoƒczenia te-
go szkolenia bez koniecznoÊci ponoszenia
kosztów szkolenia za okres, w którym pod-
jà∏ zatrudnienie. 

3b. Bezrobotnemu skierowanemu przez staro-
st´ na szkolenie, który w trakcie szkolenia
podjà∏ zatrudnienie, przys∏uguje stypen-
dium w wysokoÊci 20 % zasi∏ku, o którym
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, od ostatniego
dnia miesiàca, w którym podjà∏ zatrudnie-
nie, do zakoƒczenia szkolenia. Od stypen-
dium tego nie sà odprowadzane sk∏adki na
ubezpieczenia spo∏eczne.”, 

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku skierowania na szkolenie bez-
robotnego, koszty tego szkolenia sà finanso-
wane z Funduszu Pracy.”,

f) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w for-
mie zwrotu, koszty zakwaterowania i wy˝y-
wienia bezrobotnego, skierowanego na
szkolenie odbywane poza miejscem za-
mieszkania, je˝eli wynika to z umowy za-
wartej z instytucjà szkoleniowà.

4b. Starosta mo˝e wyraziç zgod´ na sfinanso-
wanie, w formie zwrotu, ca∏oÊci lub cz´Êci
poniesionych przez skierowanego bez-
robotnego, kosztów z tytu∏u przejazdu na
szkolenie.”,

g) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Osoba, która z w∏asnej winy nie ukoƒczy∏a
szkolenia, jest obowiàzana do zwrotu kosz-
tów szkolenia z wyjàtkiem sytuacji, gdy po-
wodem nieukoƒczenia szkolenia by∏o podj´-
cie zatrudnienia lub innej pracy zarobko-
wej.”,

h) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Osoby bezrobotne bioràce udzia∏ bez skie-
rowania starosty w szkoleniach finansowa-
nych z publicznych Êrodków wspólnoto-
wych i publicznych Êrodków krajowych na
podstawie umowy o dofinansowanie pro-
jektu albo decyzji, o których mowa w usta-
wie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodo-
wym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116,
poz. 1206, z póên. zm.5)) albo ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia

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

z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216,
poz. 1370.
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polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r.
Nr 216, poz. 1370), organizowanych przez
inny podmiot ni˝ powiatowy urzàd pracy,
powiadamiajà powiatowy urzàd pracy
o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni
przed dniem rozpocz´cia szkolenia.”;

25) w art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Starosta mo˝e, na wniosek bezrobotnego,
udzieliç po˝yczki na sfinansowanie kosztów
szkolenia do wysokoÊci 400 % przeci´tnego
wynagrodzenia obowiàzujàcego w dniu podpi-
sania umowy po˝yczki, w celu umo˝liwienia
podj´cia lub utrzymania zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej.”;

26) art. 42a i 43 otrzymujà brzmienie:

„Art. 42a. 1. Starosta, na wniosek bezrobotnego,
mo˝e sfinansowaç z Funduszu Pracy
koszty studiów podyplomowych na-
le˝ne organizatorowi studiów, do wy-
sokoÊci 100 %, jednak nie wi´cej ni˝
300 % przeci´tnego wynagrodzenia. 

2. Starosta zawiera z osobà, o której
mowa w ust. 1, umow´ o dofinanso-
wanie studiów podyplomowych, któ-
ra okreÊla w szczególnoÊci prawa
i obowiàzki stron oraz wysokoÊç i tryb
przekazywania Êrodków na pokrycie
kosztów studiów podyplomowych
w formie bezpoÊrednich wp∏at na
konto organizatora tych studiów.

3. W przypadku podj´cia przez uczestni-
ka studiów podyplomowych zatrud-
nienia w trakcie ich odbywania, nie
zawiesza si´ finansowania tych stu-
diów do planowanego terminu ich
ukoƒczenia. 

4. W przypadku przerwania studiów po-
dyplomowych z winy uczestnika,
kwota wydatkowana na ich finanso-
wanie z Funduszu Pracy podlega
zwrotowi.

5. Bezrobotnemu, któremu starosta
przyzna∏ dofinansowanie kosztów
studiów podyplomowych, za okres
uczestnictwa w zaj´ciach przewidzia-
nych programem studiów przys∏ugu-
je stypendium, w wysokoÊci 20 % za-
si∏ku, o którym mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1. Przepis art. 41 ust. 3b stosuje
si´ odpowiednio. 

Art. 43. 1. Do poszukujàcego pracy, który:

1) jest w okresie wypowiedzenia sto-
sunku pracy lub stosunku s∏u˝bowe-
go z przyczyn dotyczàcych zak∏adu
pracy,

2) jest zatrudniony u pracodawcy, wo-
bec którego og∏oszono upad∏oÊç lub
który jest w stanie likwidacji, z wy∏à-
czeniem likwidacji w celu prywatyza-
cji,

3) otrzymuje Êwiadczenie socjalne przy-
s∏ugujàce na urlopie górniczym lub
górniczy zasi∏ek socjalny, okreÊlone
w odr´bnych przepisach,

4) uczestniczy w zaj´ciach w Centrum
Integracji Spo∏ecznej lub indywidual-
nym programie integracji, o którym
mowa w przepisach o pomocy spo-
∏ecznej,

5) jest ˝o∏nierzem rezerwy,

6) pobiera rent´ szkoleniowà, 

7) pobiera Êwiadczenie szkoleniowe,
o którym mowa w art. 70 ust. 6,

8) podlega ubezpieczeniu spo∏ecznemu
rolników w pe∏nym zakresie na pod-
stawie przepisów o ubezpieczeniu
spo∏ecznym rolników jako domownik
lub ma∏˝onek rolnika, je˝eli zamierza
podjàç zatrudnienie, innà prac´ za-
robkowà lub dzia∏alnoÊç gospodar-
czà poza rolnictwem 

— przepisy art. 40, art. 41 ust. 4—7,
art. 42 i art. 42a stosuje si´ odpowied-
nio.

2. Osobie, o której mowa w ust. 1, w okre-
sie odbywania szkolenia i studiów po-
dyplomowych stypendium nie przys∏u-
guje.

3. Do pracowników oraz osób wykonujà-
cych innà prac´ zarobkowà w wieku
45 lat i powy˝ej, zainteresowanych po-
mocà w rozwoju zawodowym, po zare-
jestrowaniu si´ w urz´dzie pracy, prze-
pisy art. 40, art. 41 ust. 4—7, art. 42
i art. 42a ust. 1—4 stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

27) w art. 44 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) finansowanie kosztów przejazdu do praco-
dawcy zg∏aszajàcego ofert´ pracy lub do miej-
sca pracy, odbywania sta˝u, przygotowania
zawodowego doros∏ych lub odbywania zaj´ç
w zakresie poradnictwa zawodowego lub po-
mocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
w zwiàzku ze skierowaniem przez powiatowy
urzàd pracy;

2) finansowanie kosztów zakwaterowania
w miejscu pracy osobie, która podj´∏a zatrud-
nienie lub innà prac´ zarobkowà, sta˝, przygo-
towanie zawodowe doros∏ych poza miejscem
sta∏ego zamieszkania, w przypadku skierowa-
nia przez powiatowy urzàd pracy;”;

28) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. Starosta mo˝e dokonywaç z Funduszu
Pracy przez okres do 12 miesi´cy zwro-
tu kosztów przejazdu z miejsca za-
mieszkania i powrotu do miejsca za-
trudnienia lub innej pracy zarobkowej,
lub przez okres odbywania u praco-
dawcy sta˝u, przygotowania zawodo-
wego doros∏ych lub odbywania zaj´ç
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z zakresu poradnictwa zawodowego
lub pomocy w aktywnym poszukiwa-
niu pracy osobie, która spe∏nia ∏àcznie
nast´pujàce warunki:

1) na podstawie skierowania powiato-
wego urz´du pracy podj´∏a zatrud-
nienie lub innà prac´ zarobkowà,
przygotowanie zawodowe doro-
s∏ych, sta˝ lub zosta∏a skierowana
na zaj´cia z zakresu poradnictwa za-
wodowego lub pomocy w aktyw-
nym poszukiwaniu pracy i doje˝d˝a
do tych miejsc;

2) uzyskuje wynagrodzenie lub inny
przychód w wysokoÊci nieprzekra-
czajàcej 200 % minimalnego wyna-
grodzenia za prac´.

2. Starosta mo˝e dokonywaç przez okres,
o którym mowa w ust. 1, zwrotu z Fun-
duszu Pracy kosztów zakwaterowania
osobie, która spe∏nia ∏àcznie nast´pu-
jàce warunki:

1) na podstawie skierowania powiato-
wego urz´du pracy podj´∏a zatrud-
nienie lub innà prac´ zarobkowà,
sta˝, przygotowanie zawodowe do-
ros∏ych poza miejscem zamieszka-
nia w miejscowoÊci, do której czas
dojazdu i powrotu do miejsca sta∏e-
go zamieszkania wynosi ∏àcznie po-
nad 3 godziny dziennie;

2) mieszka w hotelu lub wynaj´tym
mieszkaniu w miejscowoÊci lub
w pobli˝u miejscowoÊci, w której
jest zatrudniona, wykonuje innà pra-
c´ zarobkowà, odbywa sta˝ lub przy-
gotowanie zawodowe doros∏ych; 

3) uzyskuje wynagrodzenie lub inny
przychód w wysokoÊci nieprzekra-
czajàcej 200 % minimalnego wyna-
grodzenia za prac´ obowiàzujàcego
w miesiàcu, za który jest dokonywa-
ny zwrot kosztów zakwaterowania.

3. Starosta mo˝e zwróciç bezrobotnemu
koszt przejazdu do pracodawcy i po-
wrotu do miejsca zamieszkania
w przypadku skierowania go do praco-
dawcy, który zg∏osi∏ ofert´ pracy, je˝eli
siedziba tego pracodawcy znajduje si´
poza miejscem zamieszkania bez-
robotnego.

4. Starosta mo˝e zwróciç bezrobotnemu
lub osobie, o której mowa w art. 43,
koszt przejazdu na badania lekarskie
lub psychologiczne i powrotu do miej-
sca zamieszkania, je˝eli na badania te
zosta∏ on skierowany przez powiatowy
urzàd pracy i doje˝d˝a do tych miejsc.

5. Starosta mo˝e zwróciç bezrobotnemu
koszt przejazdu do miejsca wykonywa-
nia prac, o których mowa w art. 73a
ust. 1, i powrotu do miejsca zamiesz-
kania lub pobytu.”;

29) w art. 46:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Starosta z Funduszu Pracy mo˝e:

1) zrefundowaç podmiotowi prowadzàce-
mu dzia∏alnoÊç gospodarczà koszty wy-
posa˝enia lub doposa˝enia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego
w wysokoÊci okreÊlonej w umowie, nie
wy˝szej jednak ni˝ 6-krotnej wysokoÊci
przeci´tnego wynagrodzenia;

2) przyznaç bezrobotnemu jednorazowo
Êrodki na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, w tym na pokrycie kosztów pomocy
prawnej, konsultacji i doradztwa zwiàza-
ne z podj´ciem tej dzia∏alnoÊci, w wyso-
koÊci okreÊlonej w umowie, nie wy˝szej
jednak ni˝ 6-krotnej wysokoÊci przeci´t-
nego wynagrodzenia, a w przypadku gdy
dzia∏alnoÊç jest podejmowana na zasa-
dach okreÊlonych dla spó∏dzielni socjal-
nych, wysokoÊç przyznanych bezrobotne-
mu Êrodków nie mo˝e przekraczaç 4-krot-
nego przeci´tnego wynagrodzenia na
jednego cz∏onka za∏o˝yciela spó∏dzielni
oraz 3-krotnego przeci´tnego wynagro-
dzenia na jednego cz∏onka przyst´pujàce-
go do spó∏dzielni socjalnej po jej za∏o˝e-
niu.

2. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodar-
czà, który otrzyma∏ refundacj´ kosztów wy-
posa˝enia lub doposa˝enia stanowiska pra-
cy dla skierowanego bezrobotnego, jest
obowiàzany dokonaç zwrotu otrzymanych
Êrodków wraz z odsetkami, je˝eli zatrudnia∏
na utworzonym stanowisku pracy skierowa-
nego lub skierowanych bezrobotnych w pe∏-
nym wymiarze czasu pracy ∏àcznie przez
okres krótszy ni˝ 24 miesiàce albo naruszy∏
inne warunki umowy o refundacj´.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) szczegó∏owe warunki i tryb dokonywania
refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1,

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

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

— majàc na wzgl´dzie zwi´kszenie mobil-
noÊci oraz poziomu zatrudnienia bezrobot-
nych, racjonalne gospodarowanie Êrodkami
Funduszu Pracy, a tak˝e koniecznoÊç zapew-
nienia zgodnoÊci udzielania pomocy z zasa-
dami przyznawania pomocy de minimis
w przypadku refundacji kosztów wyposa˝e-
nia i doposa˝enia stanowiska pracy dla skie-
rowanego bezrobotnego oraz w przypadku
pomocy przyznawanej bezrobotnemu w po-
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staci jednorazowej wyp∏aty Êrodków na roz-
pocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej lub re-
fundacji kosztów pomocy prawnej, konsul-
tacji i doradztwa dotyczàcych podj´cia takiej
dzia∏alnoÊci.”;

30) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. W stosunku do osób b´dàcych w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy:

1) bezrobotnych do 25 roku ˝ycia,

2) bezrobotnych d∏ugotrwale albo po za-
koƒczeniu realizacji kontraktu socjalne-
go, o którym mowa w art. 50 ust. 2
pkt 2, albo kobiet, które nie podj´∏y za-
trudnienia po urodzeniu dziecka,

3) bezrobotnych powy˝ej 50 roku ˝ycia,

4) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodo-
wych, bez doÊwiadczenia zawodowe-
go lub bez wykszta∏cenia Êredniego,

5) bezrobotnych samotnie wychowujà-
cych co najmniej jedno dziecko do
18 roku ˝ycia,

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

7) bezrobotnych niepe∏nosprawnych

— mogà byç dodatkowo stosowane dzia-
∏ania okreÊlone w art. 50—61a.”;

31) po art. 49 dodaje si´ art. 49a w brzmieniu:

„Art. 49a. W stosunku do bezrobotnych i osób,
o których mowa w art. 43, którzy zostali
wy∏onieni przez starost´, z uwzgl´dnie-
niem analiz i prognoz lokalnego rynku
pracy, mogà byç dodatkowo stosowane
programy specjalne.”;

32) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. 1. Bezrobotnym, o których mowa
w art. 49 pkt 1, 3 i 6, powiatowy urzàd
pracy w okresie do 6 miesi´cy od dnia
rejestracji powinien przedstawiç pro-
pozycj´ zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej, szkolenia, sta˝u, odbycia
przygotowania zawodowego doro-
s∏ych lub zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych lub robót publicz-
nych.

2. Bezrobotnym, o których mowa
w art. 49, korzystajàcym ze Êwiadczeƒ
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: 

1) powinien przedstawiç propozycj´
zatrudnienia, innej pracy zarobko-
wej, szkolenia, sta˝u, odbycia przy-
gotowania zawodowego doro-
s∏ych, zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych, robót publicz-
nych lub

2) na wniosek oÊrodka pomocy spo-
∏ecznej mo˝e skierowaç do uczest-
nictwa w kontrakcie socjalnym, in-
dywidualnym programie usamo-
dzielnienia, lokalnym programie po-
mocy spo∏ecznej, o których mowa
w przepisach o pomocy spo∏ecznej,
lub uczestnictwa w indywidualnym
programie zatrudnienia socjalnego,
o którym mowa w przepisach o za-
trudnieniu socjalnym.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2
pkt 2, powiatowy urzàd pracy oraz
oÊrodek pomocy spo∏ecznej sà obo-
wiàzane informowaç si´ wzajemnie
o planowanych dzia∏aniach wobec
bezrobotnych w trybie okreÊlonym
w zawartym porozumieniu.”; 

33) uchyla si´ art. 52;

34) w art. 53:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Bezrobotnych, o których mowa w art. 49,
starosta mo˝e skierowaç do odbycia sta˝u
przez okres nieprzekraczajàcy 6 miesi´cy do
pracodawcy, rolniczej spó∏dzielni produk-
cyjnej lub pe∏noletniej osoby fizycznej, za-
mieszkujàcej i prowadzàcej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osobiÊcie i na
w∏asny rachunek, dzia∏alnoÊç w zakresie
produkcji roÊlinnej lub zwierz´cej, w tym
ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej
i rybnej, w pozostajàcym w jej posiadaniu
gospodarstwie rolnym obejmujàcym ob-
szar u˝ytków rolnych o powierzchni prze-
kraczajàcej 2 ha przeliczeniowe lub prowa-
dzàcej dzia∏ specjalny produkcji rolnej,
o którym mowa w ustawie z dnia 20 grud-
nia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rol-
ników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291,
z póên. zm.6)).”,

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

„1a. Starosta mo˝e skierowaç do odbycia sta˝u
na okres do 12 miesi´cy bezrobotnych,
o których mowa w art. 49 pkt 1.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do bezrobotnego, w okresie 12 miesi´cy od
dnia okreÊlonego w dyplomie, Êwiadectwie
lub innym dokumencie poÊwiadczajàcym
ukoƒczenie szko∏y wy˝szej, który nie ukoƒ-
czy∏ 27 roku ˝ycia, ust. 1a stosuje si´ odpo-
wiednio.”,

d) uchyla si´ ust. 3,

e) ust. 4—6 otrzymujà brzmienie:

„4. Sta˝ odbywa si´ na podstawie umowy za-
wartej przez starost´ z pracodawcà, wed∏ug

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70,
poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228,
poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656.
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programu okreÊlonego w umowie. Przy
ustalaniu programu powinny byç uwzgl´d-
nione predyspozycje psychofizyczne i zdro-
wotne, poziom wykszta∏cenia oraz dotych-
czasowe kwalifikacje zawodowe bezrobot-
nego. Program powinien okreÊlaç:

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

2) zakres zadaƒ wykonywanych przez bez-
robotnego;

3) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub
umiej´tnoÊci zawodowych;

4) sposób potwierdzenia nabytych kwalifi-
kacji lub umiej´tnoÊci zawodowych;

5) opiekuna osoby obj´tej programem sta˝u.

5. Nadzór nad odbywaniem sta˝u przez bez-
robotnego sprawuje starosta. Pracodawca
po zakoƒczeniu realizacji programu, o któ-
rym mowa w ust. 4, wydaje opini´ zawiera-
jàcà informacje o zadaniach realizowanych
przez bezrobotnego i umiej´tnoÊciach prak-
tycznych pozyskanych w trakcie sta˝u. Sta-
rosta wydaje bezrobotnemu zaÊwiadczenie
o odbyciu sta˝u.

6. Bezrobotnemu w okresie odbywania sta˝u
przys∏uguje stypendium w wysokoÊci 120 %
kwoty zasi∏ku, o którym mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1, wyp∏acane przez starost´; prze-
pisy art. 41 ust. 6 oraz art. 80 stosuje si´ od-
powiednio. Za okres, za który przys∏uguje
stypendium, zasi∏ek nie przys∏uguje.”,

f) uchyla si´ ust. 7,

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

„7a. Na wniosek bezrobotnego odbywajàcego
sta˝ pracodawca jest obowiàzany do udzie-
lenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za ka˝-
de 30 dni kalendarzowych odbywania sta-
˝u. Za dni wolne przys∏uguje stypendium.
Za ostatni miesiàc odbywania sta˝u praco-
dawca jest obowiàzany udzieliç dni wol-
nych przed up∏ywem terminu zakoƒczenia
sta˝u.”,

h) ust. 8 i 9 otrzymujà brzmienie:

„8. Przepisy ust. 1—7a stosuje si´ odpowiednio
do organizacji pozarzàdowych.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wa-
runki odbywania sta˝u, majàc na uwadze
koniecznoÊç zapewnienia w∏aÊciwych wa-
runków nabywania umiej´tnoÊci.”;

35) po art. 53 dodaje si´ art. 53a—53m w brzmieniu:

„Art. 53a. 1. Starosta inicjuje, organizuje i finansu-
je z Funduszu Pracy przygotowanie
zawodowe doros∏ych bezrobotnych
i osób, o których mowa w art. 43
ust. 1 pkt 3—7, w celu uzyskania przez
nich kwalifikacji lub umiej´tnoÊci za-
wodowych, potwierdzonych doku-
mentami, o których mowa w art. 53c
ust. 3 i art. 53d ust. 3.

2. Przygotowanie zawodowe doros∏ych
odbywa si´ w formie:

1) praktycznej nauki zawodu doro-
s∏ych umo˝liwiajàcej przystàpienie
do egzaminu kwalifikacyjnego na
tytu∏ zawodowy lub egzaminu cze-
ladniczego;

2) przyuczenia do pracy doros∏ych
majàcego na celu zdobycie wybra-
nych kwalifikacji zawodowych lub
umiej´tnoÊci, niezb´dnych do wy-
konywania okreÊlonych zadaƒ za-
wodowych, w∏aÊciwych dla zawo-
du wyst´pujàcego w klasyfikacji
zawodów i specjalnoÊci dla po-
trzeb rynku pracy.

3. Przygotowanie zawodowe doros∏ych
jest realizowane na podstawie umo-
wy w sprawie realizacji przygotowa-
nia zawodowego doros∏ych zawiera-
nej mi´dzy starostà a pracodawcà lub
mi´dzy starostà, pracodawcà i insty-
tucjà szkoleniowà, wpisanà do reje-
stru prowadzonego przez wojewódzki
urzàd pracy.

4. Praktyczna nauka zawodu doros∏ych
trwa od 12 do 18 miesi´cy, a przy-
uczenie do pracy doros∏ych trwa od
3 do 6 miesi´cy.

Art. 53b. 1. Przygotowanie zawodowe doro-
s∏ych jest realizowane wed∏ug pro-
gramu ukierunkowanego na naby-
wanie umiej´tnoÊci praktycznych
oraz zdobywanie wiedzy teoretycz-
nej, niezb´dnych do wykonywania
zadaƒ zawodowych, przygotowane-
go przez pracodawc´ lub instytucj´
szkoleniowà we wspó∏pracy z praco-
dawcà. 

2. Na czas realizacji programu praco-
dawca wyznacza opiekuna uczestnika
przygotowania zawodowego doro-
s∏ych, posiadajàcego kwalifikacje
okreÊlone zgodnie z art. 53m. 

Art. 53c. 1. Program praktycznej nauki zawodu
doros∏ych uwzgl´dnia w szczególno-
Êci standardy wymagaƒ b´dàce pod-
stawà przeprowadzania egzaminu na
tytu∏ zawodowy, tytu∏ czeladnika lub
podstawy programowe kszta∏cenia
w zawodzie.

2. Praktyczna nauka zawodu doros∏ych
koƒczy si´ egzaminem kwalifikacyj-
nym na tytu∏ zawodowy, przeprowa-
dzanym przez komisj´ egzaminacyj-
nà, powo∏ywanà przez kuratora
oÊwiaty, zgodnie z przepisami regulu-
jàcymi uzyskiwanie i uzupe∏nianie
przez osoby doros∏e wiedzy ogólnej,
umiej´tnoÊci i kwalifikacji zawodo-
wych w formach pozaszkolnych lub
egzaminem czeladniczym, zgodnie
z przepisami regulujàcymi przepro-
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wadzanie przez komisje izb rzemieÊl-
niczych egzaminów na tytu∏y czelad-
nika i mistrza w zawodzie.

3. Uczestnik praktycznej nauki zawodu
doros∏ych, który zda∏ egzamin kwalifi-
kacyjny lub czeladniczy z wynikiem
pozytywnym, otrzymuje Êwiadectwo
wed∏ug wzoru okreÊlonego zgodnie
z przepisami, o których mowa
w ust. 2. 

Art. 53d. 1. Program przyuczenia do pracy doro-
s∏ych uwzgl´dnia w szczególnoÊci
standardy kwalifikacji zawodowych
dost´pne w bazach danych prowa-
dzonych przez ministra w∏aÊciwego
do spraw pracy.

2. Przyuczenie do pracy doros∏ych koƒ-
czy si´ egzaminem sprawdzajàcym,
przeprowadzanym przez komisj´,
o której mowa w art. 53c ust. 2, lub
przez instytucj´ szkoleniowà wskaza-
nà przez starost´, wpisanà do rejestru
prowadzonego przez wojewódzki
urzàd pracy. 

3. Uczestnik przyuczenia do pracy doro-
s∏ych, który zda∏ egzamin sprawdzajà-
cy z wynikiem pozytywnym, otrzymu-
je zaÊwiadczenie potwierdzajàce na-
byte umiej´tnoÊci. 

Art. 53e. 1. Wymiar czasu odbywania przygoto-
wania zawodowego doros∏ych nie
mo˝e przekraczaç 8 godzin zegaro-
wych dziennie i 40 godzin zegaro-
wych tygodniowo. 

2. Nabywanie umiej´tnoÊci praktycz-
nych obejmuje co najmniej 80 % cza-
su odbywania przygotowania zawo-
dowego doros∏ych i jest realizowane
u pracodawcy. 

3. Pracodawca zapewnia warunki umo˝-
liwiajàce zdobywanie wiedzy teore-
tycznej prowadzàc kszta∏cenie teore-
tyczne bezpoÊrednio u siebie lub kie-
rujàc uczestnika do instytucji szkole-
niowej wskazanej przez starost´.
W przypadku gdy kszta∏cenie teore-
tyczne realizuje instytucja szkolenio-
wa pracodawca jest obowiàzany
udzieliç uczestnikowi przygotowania
zawodowego doros∏ych czasu wolne-
go na uczestnictwo w zaj´ciach w wy-
miarze przewidzianym programem. 

4. W przypadku gdy pracodawca nie mo-
˝e zapewniç warunków do zrealizowa-
nia w pe∏ni programu praktycznej na-
uki zawodu doros∏ych, mo˝liwe jest
zrealizowanie cz´Êci tego programu
przez wskazane przez starost´ Centrum
Kszta∏cenia Praktycznego lub Centrum
Kszta∏cenia Ustawicznego, dzia∏ajàce
na podstawie przepisów o systemie
oÊwiaty, w wymiarze nieprzekraczajà-
cym 20 % czasu programu. 

Art. 53f. Pracodawca jest obowiàzany do udziele-
nia uczestnikowi przygotowania zawo-
dowego doros∏ych dni wolnych w wy-
miarze 2 dni za ka˝de 30 dni kalendarzo-
wych; za ostatni miesiàc odbywania
przygotowania zawodowego doros∏ych
pracodawca jest obowiàzany udzieliç
dni wolnych przed up∏ywem terminu za-
koƒczenia przygotowania zawodowego
doros∏ych. 

Art. 53g. 1. Uczestnikowi przygotowania zawo-
dowego doros∏ych przys∏uguje sty-
pendium w wysokoÊci i na zasadach
okreÊlonych w art. 41 ust. 1—3; prze-
pisy art. 80 stosuje si´ odpowiednio.
Za okres, za który przys∏uguje stypen-
dium, zasi∏ek nie przys∏uguje.

2. Stypendium przys∏uguje za dni wol-
ne, o których mowa w art. 53f.

3. Starosta nie wyp∏aca stypendium za
okres nieusprawiedliwionych nie-
obecnoÊci uczestnika przygotowania
zawodowego doros∏ych.

Art. 53h. 1. Uczestnik przygotowania zawodowe-
go doros∏ych, który z w∏asnej winy
przerwa∏ program tego przygotowa-
nia lub nie przystàpi∏ do egzaminu
kwalifikacyjnego, czeladniczego lub
egzaminu sprawdzajàcego jest obo-
wiàzany do zwrotu kosztów tego
przygotowania poniesionych z Fun-
duszu Pracy, z wyjàtkiem sytuacji,
gdy powodem przerwania programu
tego przygotowania lub nieprzystà-
pienia do egzaminu kwalifikacyjnego,
czeladniczego lub egzaminu spraw-
dzajàcego by∏o podj´cie zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej.

2. Uczestnik przygotowania zawodowe-
go doros∏ych, który z w∏asnej winy
przerwa∏ program tego przygotowa-
nia, nie przystàpi∏ do egzaminu kwali-
fikacyjnego, czeladniczego lub egza-
minu sprawdzajàcego, mo˝e byç po-
nownie zarejestrowany w powiato-
wym urz´dzie pracy, nie wczeÊniej ni˝
po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia prze-
rwania programu lub nieprzystàpie-
nia do egzaminu. 

Art. 53i. Starosta refunduje ze Êrodków Funduszu
Pracy pracodawcy, z którym zawar∏
umow´ w sprawie realizacji przygotowa-
nia zawodowego doros∏ych, okreÊlone
w umowie wydatki poniesione na
uczestnika przygotowania zawodowego
doros∏ych, w szczególnoÊci na materia∏y
i surowce, eksploatacj´ maszyn i urzà-
dzeƒ, odzie˝ roboczà, posi∏ki regenera-
cyjne i inne Êrodki niezb´dne do realiza-
cji programu przygotowania zawodowe-
go doros∏ych w wymiarze do 2 % prze-
ci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia
za ka˝dy pe∏ny miesiàc realizacji progra-
mu.
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Art. 53j. 1. Pracodawcy, z którym starosta zawar∏
umow´ w sprawie realizacji przygoto-
wania zawodowego doros∏ych, przy-
s∏uguje jednorazowa premia ze Êrod-
ków Funduszu Pracy po zakoƒczeniu tej
formy aktywizacji, je˝eli skierowany
przez starost´ uczestnik przygotowania
zawodowego doros∏ych ukoƒczy∏ pro-
gram praktycznej nauki zawodu doro-
s∏ych lub przyuczenia do pracy doro-
s∏ych i zda∏ egzamin, o którym mowa
w art. 53c ust. 2 lub art. 53d ust. 2.

2. Premia jest przyznawana w wysokoÊci
400 z∏ za ka˝dy pe∏ny miesiàc progra-
mu przygotowania zawodowego doro-
s∏ych, zrealizowanego dla ka˝dego
skierowanego uczestnika, na podsta-
wie umowy, o której mowa w art. 53a
ust. 3.

3. Kwota premii okreÊlona w ust. 2 pod-
lega waloryzacji na zasadach okreÊlo-
nych w art. 72 ust. 6.

4. Je˝eli umowa w sprawie realizacji
przygotowania zawodowego doro-
s∏ych zosta∏a rozwiàzana z przyczyn
niezale˝nych od pracodawcy, a osoba
skierowana przez starost´ podj´∏a
przygotowanie zawodowe doros∏ych
u innego pracodawcy — przys∏ugujàcà
kwot´ premii dzieli si´ mi´dzy wszyst-
kich pracodawców, proporcjonalnie do
liczby miesi´cy realizowanego u nich
programu tego przygotowania. Premia
nie przys∏uguje pracodawcy, z którym
umowa w sprawie realizacji przygoto-
wania zawodowego doros∏ych zosta∏a
rozwiàzana z winy pracodawcy.

5. Premi´ przyznaje starosta, który za-
war∏ z pracodawcà umow´ w sprawie
realizacji przygotowania zawodowego
doros∏ych, po stwierdzeniu spe∏nienia
warunku okreÊlonego w ust. 1.

6. Premia jest przyznawana na wniosek
pracodawcy z∏o˝ony w terminie 3 mie-
si´cy od dnia z∏o˝enia z wynikiem po-
zytywnym egzaminu przez uczestnika
przygotowania zawodowego doro-
s∏ych. Do wniosku nale˝y do∏àczyç ko-
pi´ dyplomu, Êwiadectwa lub zaÊwiad-
czenia, potwierdzajàcego spe∏nienie
warunku okreÊlonego w ust. 1.

Art. 53k. Refundacja, o której mowa w art. 53i,
oraz premia, o której mowa w art. 53j,
stanowià pomoc de minimis i sà przy-
znawane zgodnie z warunkami dopusz-
czalnoÊci pomocy de minimis. 

Art. 53l. 1. Koszty przygotowania zawodowego
doros∏ych obejmujàce:

1) refundacj´ wydatków poniesionych
na uczestnika przygotowania zawo-
dowego doros∏ych niezb´dnych do
realizacji programu, o których mo-
wa w art. 53i,

2) jednorazowà premi´ przyznawa-
nà pracodawcy, o której mowa
w art. 53j, 

3) nale˝noÊç przys∏ugujàcà instytucji
szkoleniowej za przygotowanie i re-
alizacj´ ustalonej cz´Êci programu, 

4) koszty badaƒ lekarskich i psycho-
logicznych majàcych na celu ustale-
nie zdolnoÊci do udzia∏u w przygo-
towaniu zawodowym doros∏ych,

5) koszty egzaminów kwalifikacyjnych
na tytu∏ zawodowy, egzaminów cze-
ladniczych lub egzaminów spraw-
dzajàcych sà finansowane z Fundu-
szu Pracy. 

2. W przypadku gdy uczestnik przygoto-
wania zawodowego doros∏ych nie z∏o-
˝y∏ z wynikiem pozytywnym egzami-
nu, koszty ponownego przystàpienia
do egzaminu kwalifikacyjnego, czelad-
niczego lub sprawdzajàcego nie mogà
byç sfinansowane ze Êrodków Fundu-
szu Pracy. 

3. Starosta mo˝e sfinansowaç koszty
przejazdu do miejsca odbywania przy-
gotowania zawodowego doros∏ych,
a w przypadku gdy przygotowanie za-
wodowe doros∏ych odbywa si´
w miejscowoÊci innej, ni˝ miejsce za-
mieszkania, tak˝e koszty zakwaterowa-
nia i wy˝ywienia, zgodnie z art. 44 i 45.

Art. 53m. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we warunki, sposób i tryb organizowa-
nia przygotowania zawodowego doro-
s∏ych, sposób refundowania pracodaw-
cy wydatków poniesionych na uczestni-
ka przygotowania zawodowego doro-
s∏ych i wyp∏acania premii, kwalifikacje
wymagane od opiekunów uczestników
przygotowania zawodowego doros∏ych,
wzór zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu przy-
gotowania zawodowego doros∏ych, wa-
runki i tryb przeprowadzania egzaminu
sprawdzajàcego oraz wzór wydawane-
go zaÊwiadczenia, majàc na uwadze
efektywnoÊç tej formy pozyskiwania
kwalifikacji i umiej´tnoÊci zawodowych,
a tak˝e koniecznoÊç zapewnienia zgod-
noÊci udzielania pomocy z zasadami
przyznawania pomocy de minimis.”;

36) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. Starosta ustala i op∏aca w wysokoÊci i na
zasadach okreÊlonych w odr´bnych prze-
pisach sk∏adki na ubezpieczenia emerytal-
ne, rentowe i wypadkowe od stypendiów
wyp∏aconych na podstawie art. 41 ust. 3,
art. 53 ust. 6, art. 53g ust. 1 oraz sk∏adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe od
stypendium wyp∏aconego na podstawie
art. 42a ust. 5 za okres, w którym osoba
odbywajàca studia podyplomowe nie po-
zostaje w zatrudnieniu.”;
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37) w art. 55:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodo-
wych, który w okresie 12 miesi´cy od dnia
zarejestrowania w powiatowym urz´dzie
pracy podjà∏ dalszà nauk´ w szkole ponad-
gimnazjalnej dla doros∏ych, b´dàcej szko∏à
publicznà lub niepublicznà o uprawnie-
niach szko∏y publicznej, albo w szkole wy˝-
szej, gdzie studiuje w formie studiów nie-
stacjonarnych, starosta, na wniosek bez-
robotnego, mo˝e przyznaç stypendium
w wysokoÊci 100 % kwoty zasi∏ku, o któ-
rym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, wyp∏acane
przez okres 12 miesi´cy od dnia rozpocz´-
cia nauki.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Stypendium nie przys∏uguje w przypadku
przerwania nauki. Przepis art. 73 ust. 5 sto-
suje si´ odpowiednio.”,

c) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Osobie, której starosta przyzna∏ stypen-
dium, o którym mowa w ust. 1, przys∏uguje
stypendium w wysokoÊci 20 % zasi∏ku,
o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, od
ostatniego dnia miesiàca, w którym podj´∏a
zatrudnienie w trakcie nauki.”;

38) w art. 59b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykazy pracodawców i osób, z którymi za-
warto umowy w przypadkach, o których
mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 47 ust. 1,
art. 51 ust. 1—4, art. 53 ust. 1, art. 53a ust. 1,
art. 56, art. 57 ust. 1, 2 i 4 i art. 59 ust. 1—3,
sà podawane do wiadomoÊci publicznej
przez powiatowy urzàd pracy przez wywie-
szenie ich na tablicy og∏oszeƒ w siedzibie
urz´du na okres 30 dni.”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) liczb´ utworzonych stanowisk pracy, sta˝u
i przygotowania zawodowego doros∏ych.”;

39) w art. 61:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bezrobotnym, o których mowa w art. 49
pkt 5, starosta mo˝e, po udokumentowaniu
poniesionych kosztów, refundowaç koszty
opieki nad dzieckiem lub dzieçmi do lat 7
w wysokoÊci uzgodnionej, nie wy˝szej jed-
nak ni˝ po∏owa zasi∏ku, o którym mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, na ka˝de dziecko, na
opiek´ którego poniesiono koszty, je˝eli bez-
robotny podejmie zatrudnienie lub innà pra-
c´ zarobkowà lub zostanie skierowany na
sta˝, przygotowanie zawodowe doros∏ych
lub szkolenie oraz pod warunkiem osiàgania
z tego tytu∏u miesi´cznie przychodów nie-
przekraczajàcych minimalnego wynagro-
dzenia za prac´.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Refundacja, o której mowa w ust. 1, przys∏u-
guje na okres do 6 miesi´cy.

3. W przypadku skierowania na sta˝, przygoto-
wanie zawodowe doros∏ych lub szkolenie
refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub
dzieçmi do lat 7 nast´puje na okres odbywa-
nia sta˝u, przygotowania zawodowego do-
ros∏ych lub szkolenia.”;

40) art. 61a otrzymuje brzmienie:

„Art. 61a. 1. Bezrobotny mo˝e byç skierowany do
odbywania sta˝u, przygotowania za-
wodowego doros∏ych oraz do prac
interwencyjnych do przedsi´biorcy
niezatrudniajàcego pracownika na za-
sadach przewidzianych dla praco-
dawców.

2. Do odbycia przygotowania zawodo-
wego doros∏ych u przedsi´biorcy
niezatrudniajàcego pracownika na
zasadach przewidzianych dla praco-
dawców mo˝e byç skierowana oso-
ba, o której mowa w art. 43 ust. 1
pkt 3—7.”;

41) w rozdziale 11 po art. 61a dodaje si´ art. 61b
w brzmieniu:

„Art. 61b. 1. Starosta mo˝e zawrzeç z agencjà za-
trudnienia umow´ na doprowadzenie
skierowanego bezrobotnego b´dàce-
go w szczególnej sytuacji na rynku
pracy do zatrudnienia w pe∏nym wy-
miarze czasu pracy przez okres co
najmniej roku.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1,
okreÊla w szczególnoÊci:

1) termin zawarcia umowy o prac´ ze
skierowanym bezrobotnym;

2) warunki i tryb przekazania Êrod-
ków Funduszu Pracy przys∏ugujà-
cych agencji zatrudnienia z tytu∏u
doprowadzenia skierowanego bez-
robotnego do zatrudnienia; 

3) kwot´ przekazywanych Êrodków
w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ 150 %
przeci´tnego wynagrodzenia, obo-
wiàzujàcego w dniu zawarcia umo-
wy, za jednego skierowanego bez-
robotnego;

4) zasady dokumentowania spe∏nie-
nia warunku, o którym mowa
w ust. 1.

3. WysokoÊç Êrodków przekazywanych
agencji zatrudnienia:

1) w dniu zawarcia umowy, o której
mowa w ust. 1, nie mo˝e byç wy˝-
sza ni˝ 30 % ∏àcznej kwoty Êrod-
ków przys∏ugujàcych agencji za-
trudnienia;
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2) po spe∏nieniu warunku, o którym
mowa w ust. 1, nie mo˝e byç ni˝-
sza ni˝ 50 % tej ∏àcznej kwoty.

4. W przypadku niewywiàzania si´
agencji zatrudnienia z warunku, o któ-
rym mowa w ust. 1, przekazane agen-
cji Êrodki podlegajà zwrotowi.

5. W przypadku rozwiàzania ze skiero-
wanym bezrobotnym umowy o prac´
z przyczyn, o których mowa w art. 52
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, przed up∏ywem okre-
su, o którym mowa w ust. 1, agencja
zatrudnienia nie jest obowiàzana do
zwrotu otrzymanych Êrodków.”; 

42) w art. 62:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) stypendium, o którym mowa w art. 41,”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ârodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b,
stanowià pomoc de minimis i sà przyznawa-
ne zgodnie z warunkami dopuszczalnoÊci
pomocy de minimis.”;

43) uchyla si´ rozdzia∏ 13;

44) dodaje si´ rozdzia∏ 13a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 13a

Programy specjalne

Art. 66a. 1. Starosta samodzielnie lub we wspó∏-
pracy z innymi organami, organizacja-
mi i podmiotami zajmujàcymi si´ pro-
blematykà rynku pracy oraz pracodaw-
cami, w celu aktywizacji zawodowej
osób, o których mowa w art. 49a, ini-
cjuje i realizuje programy specjalne. 

2. Programy specjalne sà realizowane po
zaopiniowaniu przez powiatowà rad´
zatrudnienia. 

3. Programy specjalne sà finansowane
ze Êrodków Funduszu Pracy, ustalo-
nych wed∏ug algorytmu, przyznanych
na finansowanie zadaƒ w powiecie
oraz mogà byç wspierane innymi
Êrodkami. 

4. ¸àczna kwota wydatków poniesionych
na realizacj´ programów specjalnych
nie mo˝e przekroczyç 10 % wysokoÊci
Êrodków Funduszu Pracy, ustalonych
wed∏ug algorytmu, przyznanych na
finansowanie zadaƒ w powiecie.

5. Maksymalna wysokoÊç Êrodków Fun-
duszu Pracy przeznaczonych w ra-
mach jednego programu specjalnego
na dzia∏ania w przeliczeniu na jednego
uczestnika wynosi dziesi´ciokrotnoÊç
przeci´tnego wynagrodzenia obowià-
zujàcego w dniu rozpocz´cia progra-
mu specjalnego.

6. ¸àczna kwota wydatków poniesionych
na specyficzne elementy wspierajàce
zatrudnienie, zwiàzane z realizacjà pro-
gramu specjalnego, nie mo˝e przekro-
czyç 20 % wysokoÊci Êrodków Fundu-
szu Pracy, przeznaczonych na realiza-
cj´ programu specjalnego. 

7. Na wniosek starosty minister w∏aÊci-
wy do spraw pracy na realizacj´ pro-
gramów specjalnych mo˝e przyznaç
dodatkowe Êrodki, z rezerwy dyspo-
nenta Funduszu Pracy.

8. Instrumenty rynku pracy lub us∏ugi
rynku pracy realizowane przez urz´dy
pracy w ramach programu specjalne-
go sà finansowane ze Êrodków Fundu-
szu Pracy w zakresie okreÊlonym
w art. 108 ust. 1.

9. Programy specjalne mogà obejmowaç
okres d∏u˝szy ni˝ rok bud˝etowy. 

10. Program specjalny mo˝e byç realizo-
wany przez powiatowy urzàd pracy sa-
modzielnie lub we wspó∏pracy z pra-
codawcà lub podmiotem okreÊlonym
w art. 24 ust. 1.

11. Program specjalny mo˝e zostaç zleco-
ny podmiotowi okreÊlonemu w art. 24
ust. 1, w przypadku gdy:

1) nie istnieje mo˝liwoÊç realizacji pro-
gramu specjalnego we w∏asnym za-
kresie lub

2) zlecenie programu specjalnego za-
pewni efektywniejszà jego realiza-
cj´. 

12. Przy zlecaniu realizacji programu spe-
cjalnego podmiotom, o których mowa
w ust. 10, przepisy art. 24 ust. 1a,
ust. 2, ust. 3 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 25 —
art. 32 ust. 4 okreÊlajàce wymagania
przy zlecaniu us∏ug rynku pracy stosu-
je si´ odpowiednio.

Art. 66b. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady organizacji i realizacji programów
specjalnych, zakres ich stosowania, spo-
sób wy∏aniania i doboru uczestników
programów oraz sposób finansowania
tych programów z Funduszu Pracy, ma-
jàc na uwadze zgodnoÊç wydatkowania
Êrodków z zasadami przyznawania po-
mocy de minimis.”;

45) w art. 68:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatkowanie Êrodków funduszu szkole-
niowego nast´puje na podstawie postano-
wienia pracodawcy w uzgodnieniu z pra-
cownikiem kierowanym na szkolenie.”, 

b) uchyla si´ ust. 3 i 4;
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46) w art. 69:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wniosek pracodawcy, który utworzy∏ fun-
dusz szkoleniowy, starosta mo˝e refundo-
waç z Funduszu Pracy, na warunkach okreÊ-
lonych w umowie, koszty szkolenia pracow-
ników lub pracodawcy w wysokoÊci do
50 %, nie wi´cej jednak ni˝ do wysokoÊci
przeci´tnego wynagrodzenia obowiàzujàce-
go w dniu zawarcia umowy, na jednà osob´,
a w przypadku osób w wieku 45 lat i powy-
˝ej — w wysokoÊci do 80 %, nie wi´cej jed-
nak ni˝ do wysokoÊci 300 % przeci´tnego
wynagrodzenia, obowiàzujàcego w dniu za-
warcia umowy, na jednà osob´.”,

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

„1a. Pracodawca, który utworzy∏ fundusz szko-
leniowy, i korzysta z refundacji ze Êrodków
Funduszu Pracy cz´Êci kosztów szkolenia,
o której mowa w ust. 1, jest obowiàzany do
udost´pnienia staroÊcie, na jego ˝àdanie,
dokumentu potwierdzajàcego istnienie
funduszu szkoleniowego, list imiennych
osób kierowanych na szkolenia wspó∏-
finansowane ze Êrodków Funduszu Pracy
oraz dokumentów potwierdzajàcych ponie-
sione koszty szkolenia.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wniosek pracodawcy, który skieruje pra-
cownika na trwajàce co najmniej 22 dni ro-
bocze szkolenie w wymiarze równym czaso-
wi pracy skierowanego pracownika i udzieli
mu na ten okres p∏atnego urlopu szkolenio-
wego, a na okres szkolenia tego pracownika
zatrudni bezrobotnego skierowanego przez
powiatowy urzàd pracy, starosta refunduje
z Funduszu Pracy:

1) koszty szkolenia pracownika — w wyso-
koÊci do 80 % przeci´tnego wynagrodze-
nia obowiàzujàcego w dniu rozpocz´cia
szkolenia, na jednego pracownika;

2) wynagrodzenie osoby skierowanej przez
powiatowy urzàd pracy, wraz ze sk∏adka-
mi na ubezpieczenia spo∏eczne od tego
wynagrodzenia, w wysokoÊci nieprze-
kraczajàcej 40 % przeci´tnego wynagro-
dzenia obowiàzujàcego w dniu rozpo-
cz´cia szkolenia, za ka˝dego skierowane-
go.”,

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

„2a. Przepisy ust. 2 majà zastosowanie tak˝e do
pracodawcy, który nie utworzy∏ funduszu
szkoleniowego.”,

e) uchyla si´ ust. 3;

47) w art. 70 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pracodawcy, w ramach programu, o którym
mowa w ust. 2, mogà na wniosek pracownika
finansowaç Êwiadczenie szkoleniowe.”;

48) w art. 71 w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej
pracy, propozycji sta˝u, przygotowania za-
wodowego doros∏ych, szkolenia, prac inter-
wencyjnych lub robót publicznych oraz”,

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) by∏ zatrudniony i osiàga∏ wynagrodzenie
w kwocie co najmniej minimalnego wyna-
grodzenia za prac´, od którego istnieje obo-
wiàzek op∏acania sk∏adki na Fundusz Pracy,
z zastrze˝eniem art. 104b i art. 105; w okre-
sie tym nie uwzgl´dnia si´ okresów urlo-
pów bezp∏atnych trwajàcych ∏àcznie d∏u˝ej
ni˝ 30 dni,”;

49) w art. 72:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. WysokoÊç zasi∏ku wynosi:

1) 717 z∏ miesi´cznie w okresie pierwszych
trzech miesi´cy posiadania prawa do za-
si∏ku;

2) 563 z∏ miesi´cznie w okresie kolejnych
miesi´cy posiadania prawa do zasi∏ku.”,

b) ust. 11 i 12 otrzymujà brzmienie:

„11. Do obliczania okresów przys∏ugiwania zasi∏-
ku nie stosuje si´ ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks post´powania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z póên. zm.7)) w zakresie dotyczàcym termi-
nów oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
— Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z póên. zm.8)) w zakresie dotyczàcym sposo-
bu obliczania terminów.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71,
poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49,
poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959,
Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783,
z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166,
z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181,
poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163,
poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506.
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12. Uprawnionym do zasi∏ku, stypendium i in-
nych 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.”;

50) w art. 73:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Okres pobierania zasi∏ku wynosi:

1) 6 miesi´cy — dla bezrobotnych zamiesz-
ka∏ych w okresie pobierania zasi∏ku na
obszarze powiatu, je˝eli stopa bezrobocia
na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku
poprzedzajàcego dzieƒ nabycia prawa do
zasi∏ku nie przekracza∏a 150 % przeci´t-
nej stopy bezrobocia w kraju;

2) 12 miesi´cy — dla bezrobotnych:
a) zamieszka∏ych w okresie pobierania

zasi∏ku na obszarze powiatu, je˝eli sto-
pa bezrobocia na tym obszarze w dniu
30 czerwca roku poprzedzajàcego
dzieƒ nabycia prawa do zasi∏ku prze-
kracza∏a 150 % przeci´tnej stopy bez-
robocia w kraju lub

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

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

b) uchyla si´ ust. 2b,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Okres pobierania zasi∏ku, o którym mowa

w ust. 1 i 3, ulega skróceniu o okres zatrud-
nienia w ramach prac interwencyjnych, ro-
bót publicznych oraz o okres odbywania sta-
˝u, szkolenia lub przygotowania zawodowe-
go doros∏ych przypadajàcych na okres,
w którym przys∏ugiwa∏by zasi∏ek, oraz
o okresy nieprzys∏ugiwania zasi∏ku, o któ-
rych mowa w art. 75 ust. 1—3.”;

51) w art. 73a po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do wykonywania prac spo∏ecznie u˝ytecz-

nych mogà byç kierowane równie˝ osoby
uczestniczàce w kontrakcie socjalnym, indy-
widualnym programie usamodzielniania, lo-
kalnym programie pomocy spo∏ecznej lub in-
dywidualnym programie zatrudnienia socjal-
nego, je˝eli podj´∏y uczestnictwo w tych for-
mach w wyniku skierowania powiatowego
urz´du pracy na podstawie art. 50 ust. 2.”;

52) w art. 75:

a) w ust. 1: 

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odmówi∏ bez uzasadnionej przyczyny
przyj´cia propozycji odpowiedniego za-

trudnienia, innej pracy zarobkowej, szko-
lenia, sta˝u, przygotowania zawodowego
doros∏ych, wykonywania prac interwen-
cyjnych, robót publicznych, poddania si´
badaniom lekarskim lub psychologicz-
nym, majàcym na celu ustalenie zdolno-
Êci do pracy lub udzia∏u w innej formie
pomocy okreÊlonej w ustawie;”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) po skierowaniu nie podjà∏ szkolenia,
przygotowania zawodowego doros∏ych,
sta˝u, wykonywania prac, o których mo-
wa w art. 73a, lub innej formy pomocy
okreÊlonej w ustawie;”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w okresie 6 miesi´cy przed zarejestrowa-
niem w powiatowym urz´dzie pracy roz-
wiàza∏ stosunek pracy lub stosunek s∏u˝-
bowy za wypowiedzeniem albo na mocy
porozumienia stron, chyba ˝e porozu-
mienie stron nastàpi∏o z powodu upad∏o-
Êci, likwidacji pracodawcy lub zmniejsze-
nia zatrudnienia z przyczyn dotyczàcych
zak∏adu pracy albo rozwiàzanie stosunku
pracy lub stosunku s∏u˝bowego za wypo-
wiedzeniem lub na mocy porozumienia
stron nastàpi∏o z powodu zmiany miejsca
zamieszkania lub pracownik rozwiàza∏
umow´ o prac´ w trybie art. 55 § 11 usta-
wy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy;”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) po up∏ywie okresu wskazanego w art. 33
ust. 4 pkt 3 — w przypadku wymienionym
w ust. 1 pkt 1 i 1a;”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Bezrobotny, który w okresie krótszym ni˝
10 dni, przebywa za granicà lub pozostaje
w innej sytuacji powodujàcej brak gotowo-
Êci do podj´cia zatrudnienia, nie zostaje po-
zbawiony statusu bezrobotnego, je˝eli o za-
mierzonym pobycie lub pozostawaniu w sy-
tuacji powodujàcej brak gotowoÊci do pod-
j´cia zatrudnienia zawiadomi∏ powiatowy
urzàd pracy. Zasi∏ek za ten okres nie przys∏u-
guje. Ca∏kowity okres zg∏oszonego pobytu
za granicà oraz braku gotowoÊci do pracy
z innego powodu nie mo˝e przekroczyç ∏àcz-
nie 10 dni w okresie jednego roku kalenda-
rzowego.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Bezrobotny jest obowiàzany do sk∏adania
lub przesy∏ania powiatowemu urz´dowi
pracy pisemnego oÊwiadczenia o przycho-
dach pod rygorem odpowiedzialnoÊci kar-
nej oraz innych dokumentów niezb´dnych
do ustalenia jego uprawnieƒ do Êwiadczeƒ
przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni
od dnia uzyskania przychodów. W razie nie-
dokonania tych czynnoÊci zasi∏ek lub inne
Êwiadczenia z tytu∏u bezrobocia przys∏ugujà
od dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia i innych wy-
maganych dokumentów.”;
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53) w art. 76:

a) w ust. 2: 

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zasi∏ek, stypendium lub inne Êwiadczenie
pieni´˝ne finansowane z Funduszu Pracy
wyp∏acone osobie za okres, za który naby-
∏a prawo do emerytury, Êwiadczenia
przedemerytalnego, renty z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy, renty szkoleniowej, renty
rodzinnej, renty socjalnej, zasi∏ku macie-
rzyƒskiego, zasi∏ku w wysokoÊci zasi∏ku
macierzyƒskiego, zasi∏ku chorobowego
lub Êwiadczenia rehabilitacyjnego, je˝eli
organ rentowy, który przyzna∏ Êwiadcze-
nie, nie dokona∏ jego pomniejszenia na za-
sadach okreÊlonych w art. 78;”,

— po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu :

„4a) koszty przygotowania zawodowego do-
ros∏ych, w przypadku okreÊlonym
w art. 53h ust. 1;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Roszczenia z tytu∏u zasi∏ków, stypendiów
i innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych finansowa-
nych z Funduszu Pracy ulegajà przedawnie-
niu z up∏ywem 3 lat od dnia spe∏nienia wa-
runków do ich nabycia przez uprawnionà
osob´, a roszczenia powiatowego urz´du
pracy ulegajà przedawnieniu z up∏ywem
3 lat od dnia ich wyp∏aty.”,

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

„3a. Roszczenia do nale˝nych a niepobranych
kwot zasi∏ków dla bezrobotnych i innych
Êwiadczeƒ finansowanych z Funduszu
Pracy ulegajà przedawnieniu z up∏ywem
6 miesi´cy od dnia postawienia ich do dys-
pozycji.”;

54) po art. 77 dodaje si´ art. 77a w brzmieniu:

„Art. 77a. Obowiàzek zwrotu nienale˝nie pobra-
nego Êwiadczenia, o którym mowa
w art. 76 ust. 2 pkt 6, obcià˝a w rów-
nych cz´Êciach ma∏˝onka oraz inne oso-
by spe∏niajàce warunki wymagane do
uzyskania renty rodzinnej na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych.”; 

55) w art. 78:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku przyznania bezrobotnemu lub
osobie, o której mowa w art. 43, prawa do
emerytury, Êwiadczenia przedemerytalne-
go, renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy lub
s∏u˝by, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1,
renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasi∏ku
macierzyƒskiego, zasi∏ku w wysokoÊci zasi∏-
ku macierzyƒskiego, zasi∏ku chorobowego,
Êwiadczenia rehabilitacyjnego lub renty ro-
dzinnej w wysokoÊci przekraczajàcej po∏ow´
minimalnego wynagrodzenia za prac´ za
okres, za który pobierali zasi∏ek, stypen-

dium, dodatek aktywizacyjny albo inne
Êwiadczenie pieni´˝ne z tytu∏u pozostawa-
nia bez pracy, pobrane z tego tytu∏u kwoty
w wysokoÊci uwzgl´dniajàcej zaliczk´ na po-
datek dochodowy od osób fizycznych
i sk∏adk´ na ubezpieczenie zdrowotne zali-
cza si´ na poczet przyznanego przez organ
rentowy Êwiadczenia. Kwoty te traktuje si´
jak Êwiadczenia wyp∏acane w kwocie zalicz-
kowej w rozumieniu przepisów o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ rentowy przekazuje kwot´ zaliczonà
na poczet przyznanego Êwiadczenia, o któ-
rej mowa w ust. 1, na rachunek bankowy
Funduszu Pracy powiatowego urz´du pra-
cy, który wyp∏aci∏ zasi∏ek, stypendium, do-
datek aktywizacyjny albo inne Êwiadczenie
pieni´˝ne z tytu∏u pozostawania bez pra-
cy.”;

56) w art. 79 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Okresy pobierania zasi∏ku i stypendium przy-
znanych na podstawie art. 41 ust. 1,
art. 53g ust. 1, art. 53 ust. 6 i art. 55 ust. 1 wli-
cza si´ do okresu pracy wymaganego do naby-
cia lub zachowania uprawnieƒ pracowniczych
oraz okresów sk∏adkowych w rozumieniu prze-
pisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.”;

57) art. 80 otrzymuje brzmienie:

„Art. 80. 1. Bezrobotny zachowuje prawo do zasi∏-
ku i stypendium za okres udokumen-
towanej niezdolnoÊci do pracy, przy-
padajàcy w okresie przys∏ugiwania za-
si∏ku lub odbywania sta˝u, przygoto-
wania zawodowego doros∏ych i szko-
lenia, za który na podstawie odr´b-
nych przepisów pracownicy zachowu-
jà prawo do wynagrodzenia lub przy-
s∏ugujà im zasi∏ki z ubezpieczenia spo-
∏ecznego w razie choroby lub macie-
rzyƒstwa.

2. Bezrobotni, z wyjàtkiem odbywajà-
cych leczenie w zamkni´tych oÊrod-
kach odwykowych, sà obowiàzani do
przedstawiania zaÊwiadczeƒ o niezdol-
noÊci do pracy wskutek choroby na
druku okreÊlonym w odr´bnych prze-
pisach. Nieprzedstawienie zaÊwiadcze-
nia w wymaganej formie skutkuje po-
zbawieniem statusu bezrobotnego
z pierwszym dniem niezdolnoÊci do
pracy.”;

58) art. 81 otrzymuje brzmienie:

„Art. 81. Kwoty zasi∏ków, stypendiów i innych
Êwiadczeƒ z tytu∏u bezrobocia finanso-
wanych z Funduszu Pracy za nale˝ny
okres zaokràgla si´ w gór´ do 10 gro-
szy.”;
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59) art. 83 otrzymuje brzmienie:

„Art. 83. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
tryb przyznawania zasi∏ku, stypendium
i dodatku aktywizacyjnego, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owego
przyznawania Êwiadczeƒ oraz racjonal-
nego wydatkowania Êrodków Funduszu
Pracy.”;

60) tytu∏ rozdzia∏u 16 otrzymuje brzmienie: 

„Podejmowanie pracy za granicà u pracodawców
zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez
cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej”;

61) art. 84 otrzymuje brzmienie:

„Art. 84. Podejmowanie pracy za granicà u praco-
dawców zagranicznych odbywa si´
w trybie i na zasadach obowiàzujàcych
w paƒstwie zatrudnienia oraz okreÊlo-
nych w umowach mi´dzynarodowych.”;

62) art. 85 otrzymuje brzmienie:

„Art. 85. 1. Podejmowanie pracy za granicà nast´-
puje w drodze bezpoÊrednich uzgod-
nieƒ dokonywanych przez osoby po-
dejmujàce prac´ z pracodawcami za-
granicznymi lub za poÊrednictwem
publicznych s∏u˝b zatrudnienia, a tak˝e
agencji zatrudnienia Êwiadczàcych
us∏ugi, o których mowa w art. 18 ust. 1
pkt 1.

2. Kierowanie do pracy za granicà u pra-
codawców zagranicznych za poÊred-
nictwem agencji zatrudnienia odbywa
si´ na podstawie pisemnej umowy za-
wieranej przez te agencje z osobami
kierowanymi. Umowa ta powinna
okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) pracodawc´ zagranicznego;

2) okres zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej;

3) rodzaj oraz warunki pracy i wyna-
gradzania, a tak˝e przys∏ugujàce
osobie kierowanej do pracy Êwiad-
czenia socjalne;

4) warunki ubezpieczenia spo∏ecznego
oraz od nast´pstw nieszcz´Êliwych
wypadków i chorób tropikalnych;

5) obowiàzki i uprawnienia osoby kie-
rowanej do pracy oraz agencji za-
trudnienia; 

6) zakres odpowiedzialnoÊci cywilnej
stron w przypadku niewykonania
lub nienale˝ytego wykonania umo-
wy zawartej mi´dzy agencjà zatrud-
nienia a osobà kierowanà, w tym
stron´ pokrywajàcà koszty dojazdu
i powrotu osoby skierowanej do pra-
cy w przypadku niewywiàzania si´
pracodawcy zagranicznego z warun-
ków umowy oraz tryb dochodzenia
zwiàzanych z tym roszczeƒ;

7) kwoty nale˝ne agencji zatrudnienia
z tytu∏u faktycznie poniesionych
kosztów zwiàzanych ze skierowa-
niem do pracy za granicà, poniesio-
ne na:

a) dojazd i powrót osoby skierowa-
nej,

b) wydanie wizy,

c) badania lekarskie,

d) t∏umaczenia dokumentów;

8) informacj´ o trybie i warunkach do-
puszczania cudzoziemców do rynku
pracy w paƒstwie wykonywania
pracy;

9) inne zobowiàzania stron.

3. Agencja zatrudnienia ma obowiàzek
zawierania z pracodawcà zagranicz-
nym, do którego zamierza kierowaç
osoby do pracy za granicà, pisemnej
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∏ugujà-
ce osobom podejmujàcym prac´
Êwiadczenia socjalne;

4) zakres odpowiedzialnoÊci cywilnej
stron w przypadku niewykonania
lub nienale˝ytego wykonania umo-
wy zawartej mi´dzy pracownikiem
a pracodawcà, w tym stron´ pokry-
wajàcà koszty dojazdu i powrotu
osoby skierowanej do pracy w razie
niewywiàzania si´ pracodawcy za-
granicznego z warunków umowy,
oraz tryb dochodzenia zwiàzanych
z tym roszczeƒ.

4. Agencja zatrudnienia ma obowiàzek
poinformowaç na piÊmie osob´ kiero-
wanà do pracy za granicà o przys∏ugu-
jàcych jej uprawnieniach, o których
mowa w art. 86.

5. Agencja zatrudnienia jest obowiàzana
do przestrzegania mi´dzynarodowych
umów, porozumieƒ i programów doty-
czàcych zatrudnienia wià˝àcych Rzecz-
pospolità Polskà oraz obowiàzujàcych
w paƒstwie zatrudnienia przepisów
o zatrudnieniu oraz przepisów regulujà-
cych dzia∏alnoÊç agencji zatrudnienia.”;

63) w art. 86:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Udokumentowane okresy zatrudnienia,
przebyte za granicà u pracodawcy zagra-
nicznego, sà zaliczane do okresów pracy
w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
uprawnieƒ pracowniczych.”,

b) uchyla si´ ust. 2;
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64) art. 87, 88 i 88a otrzymujà brzmienie:

„Art. 87. 1. Cudzoziemiec jest uprawniony do wy-
konywania pracy na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, je˝eli:

1) posiada status uchodêcy nadany
w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) udzielono mu ochrony uzupe∏nia-
jàcej w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) posiada zezwolenie na osiedlenie
si´ w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) posiada zezwolenie na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego Wspól-
not Europejskich w Rzeczypospoli-
tej Polskiej;

5) posiada zgod´ na pobyt tolerowa-
ny w Rzeczypospolitej Polskiej;

6) korzysta z ochrony czasowej
w Rzeczypospolitej Polskiej;

7) jest obywatelem paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej,

8) jest obywatelem paƒstwa Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego,
nienale˝àcego do Unii Europej-
skiej;

9) jest obywatelem paƒstwa nieb´dà-
cego stronà umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, który
mo˝e korzystaç ze swobody prze-
p∏ywu osób na podstawie umowy
zawartej przez to paƒstwo ze
Wspólnotà Europejskà i jej paƒ-
stwami cz∏onkowskimi;

10) jest cz∏onkiem rodziny cudzoziem-
ca, o którym mowa w pkt 7—9, lub
jest zst´pnym ma∏˝onka tego
cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub
pozostajàcym na utrzymaniu tego
cudzoziemca lub jego ma∏˝onka
lub jest wst´pnym tego cudzo-
ziemca lub jego ma∏˝onka, pozo-
stajàcym na utrzymaniu tego
cudzoziemca lub jego ma∏˝onka;

11) jest osobà, o której mowa w art. 19
ust. 2—3 ustawy z dnia 14 lipca
2006 r. o wjeêdzie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeêdzie z tego terytorium
obywateli paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej i cz∏onków ich ro-
dzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043,
z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz
z 2008 r. Nr 216, poz. 1367);

12) posiada zezwolenie na prac´ oraz
legalnie przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie wizy, z wyjàtkiem
wizy, o której mowa w art. 26
ust. 3, art. 28 ust. 1 pkt 1, 10 i 11
oraz ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach, lub

b) na podstawie wiz, o których mo-
wa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach, je˝eli bezpo-
Êrednio przed wydaniem tych
wiz by∏ uprawniony do wykony-
wania pracy na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, lub

c) na podstawie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony,
z wyjàtkiem zezwolenia udzielo-
nego w zwiàzku z okolicznoÊcià,
o której mowa w art. 53a ust. 2
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach, lub

d) na podstawie wizy jednolitej
wydanej przez inne paƒstwo ob-
szaru Schengen, lub

e) w zwiàzku z posiadaniem doku-
mentu pobytowego, wydanego
przez inne paƒstwo obszaru
Schengen, lub

f) w ruchu bezwizowym, o ile po-
stanowienia umowy o ruchu
bezwizowym przewidujà mo˝li-
woÊç wykonywania pracy przez
cudzoziemców.

2. Z obowiàzku posiadania zezwolenia
na prac´ jest zwolniony cudzoziemiec:

1) posiadajàcy w Rzeczypospolitej Pol-
skiej zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony udzielone w zwiàzku
z okolicznoÊcià, o której mowa
w art. 53 ust. 1 pkt 10, 11, 13 i 16—18
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach;

2) b´dàcy ma∏˝onkiem obywatela pol-
skiego lub cudzoziemca, o którym
mowa w pkt 1 i ust. 1 pkt 1—6, po-
siadajàcy zezwolenie na zamieszka-
nie na czas oznaczony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej udzielone
w zwiàzku z zawarciem zwiàzku
ma∏˝eƒskiego;

3) b´dàcy zst´pnym, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela
polskiego lub cudzoziemca, o któ-
rym mowa w pkt 1—2 i ust. 1
pkt 1—6, posiadajàcy zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony na
terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

4) posiadajàcy zezwolenie na zamiesz-
kanie na czas oznaczony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej
udzielone na podstawie art. 53
ust. 1 pkt 7 lub 14 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

5) przebywajàcy na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej na podstawie
wiz, o których mowa w art. 61 ust. 3
lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
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je˝eli bezpoÊrednio przed wyda-
niem tych wiz by∏ zwolniony z obo-
wiàzku posiadania zezwolenia na
prac´ na podstawie pkt 1—4;

6) posiadajàcy wa˝nà Kart´ Polaka;

7) ubiegajàcy si´ o nadanie statusu
uchodêcy lub b´dàcy ma∏˝onkiem,
w imieniu którego zosta∏ z∏o˝ony
wniosek o nadanie statusu uchodê-
cy, pod warunkiem posiadania za-
Êwiadczenia wydanego na podsta-
wie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 234, poz. 1695, z póên. zm.9));

8) uprawniony do przebywania i wy-
konywania pracy na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub paƒstwa Europejskiego
Obszaru Gospodarczego nienale˝à-
cego do Unii Europejskiej lub Kon-
federacji Szwajcarskiej, który jest
zatrudniony przez pracodawc´ ma-
jàcego siedzib´ na terytorium tego
paƒstwa oraz czasowo delegowany
przez tego pracodawc´ w celu
Êwiadczenia us∏ug na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

9) w stosunku do którego umowy mi´-
dzynarodowe lub odr´bne przepisy
dopuszczajà wykonywanie pracy
bez koniecznoÊci posiadania zezwo-
lenia.

Art. 88. Zezwolenie na prac´ jest wymagane, je-
˝eli cudzoziemiec:

1) wykonuje prac´ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej na podstawie umo-
wy z podmiotem, którego siedziba lub
miejsce zamieszkania albo oddzia∏, za-
k∏ad lub inna forma zorganizowanej
dzia∏alnoÊci znajduje si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w zwiàzku z pe∏nieniem funkcji w za-
rzàdzie osoby prawnej wpisanej do re-
jestru przedsi´biorców lub b´dàcej
spó∏kà kapita∏owà w organizacji prze-
bywa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez okres przekraczajàcy
∏àcznie 6 miesi´cy w ciàgu kolejnych
12 miesi´cy;

3) wykonuje prac´ u pracodawcy zagra-
nicznego i jest delegowany na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej na okres
przekraczajàcy 30 dni w roku kalenda-
rzowym do oddzia∏u lub zak∏adu pod-
miotu zagranicznego, jego podmiotu
zale˝nego lub podmiotu powiàzanego
d∏ugoterminowà umowà o wspó∏pracy
z pracodawcà zagranicznym;

4) wykonuje prac´ u pracodawcy zagra-
nicznego, nieposiadajàcego oddzia∏u,
zak∏adu lub innej formy zorganizowa-
nej dzia∏alnoÊci na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej i jest delegowany
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej w celu realizacji us∏ugi o charak-
terze tymczasowym i okazjonalnym
(us∏uga eksportowa); 

5) wykonuje prac´ u pracodawcy zagra-
nicznego i jest delegowany na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej na
okres przekraczajàcy 3 miesiàce w cià-
gu kolejnych 6 miesi´cy w innym celu
ni˝ wskazany w pkt 2—4.

Art. 88a. 1. Zezwolenie na prac´ jest wydawane
na wniosek podmiotu powierzajàce-
go wykonywanie pracy cudzoziemco-
wi.

2. W post´powaniu o wydanie, przed∏u-
˝enie lub uchylenie zezwolenia na
prac´ cudzoziemca stronà post´po-
wania jest wy∏àcznie podmiot powie-
rzajàcy wykonywanie pracy cudzo-
ziemcowi.”;

65) po art. 88a dodaje si´ art. 88b—88k w brzmieniu:

„Art. 88b. 1. Zezwolenie na prac´ jest wydawane
przez wojewod´:

1) w przypadku, o którym mowa
w art. 88 pkt 1 i 2, w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ lub miejsce
zamieszkania podmiotu powierza-
jàcego wykonywanie pracy cudzo-
ziemcowi;

2) w przypadku, o którym mowa
w art. 88 pkt 3, w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ podmiotu, do
którego cudzoziemiec jest delego-
wany;

3) w przypadku, o którym mowa
w art. 88 pkt 4, w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ lub miejsce
zamieszkania podmiotu, na rzecz
którego jest Êwiadczona us∏uga,
a je˝eli podmiot ten ma siedzib´
lub miejsce zamieszkania za grani-
cà — ze wzgl´du na g∏ówne miej-
sce wykonywania pracy przez
cudzoziemca na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

4) w przypadku, o którym mowa
w art. 88 pkt 5, w∏aÊciwego ze
wzgl´du na g∏ówne miejsce wyko-
nywania pracy przez cudzoziemca
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. 

2. W przypadku zmiany w∏aÊciwoÊci
wojewody ze wzgl´du na zmian´ sie-
dziby lub miejsca zamieszkania pod-
miotu powierzajàcego wykonywanie
pracy, siedziby podmiotu, do którego
cudzoziemiec jest delegowany albo

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570.
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g∏ównego miejsca wykonywania pra-
cy, w∏aÊciwoÊç wojewody do prowa-
dzenia post´powania o przed∏u˝enie
zezwolenia okreÊla si´ na dzieƒ z∏o˝e-
nia wniosku.

3. W przypadku gdy specyfika wykony-
wanej przez cudzoziemca pracy nie
pozwala na wskazanie g∏ównego
miejsca jej wykonywania, zezwolenie
wydaje wojewoda mazowiecki.

Art. 88c. 1. W przypadku, o którym mowa
w art. 88 pkt 1, wojewoda wydaje ze-
zwolenie, je˝eli:

1) wysokoÊç wynagrodzenia, która
b´dzie okreÊlona w umowie
z cudzoziemcem nie b´dzie ni˝sza
od wynagrodzenia pracowników
wykonujàcych prac´ porównywal-
nego rodzaju lub na porównywal-
nym stanowisku;

2) uzyska informacj´ starosty w∏aÊci-
wego ze wzgl´du na siedzib´ lub
miejsce zamieszkania podmiotu
powierzajàcego wykonywanie pra-
cy cudzoziemcowi o braku mo˝li-
woÊci zaspokojenia potrzeb kadro-
wych pracodawcy w oparciu o reje-
stry bezrobotnych i poszukujàcych
pracy lub o negatywnym wyniku
rekrutacji organizowanej dla praco-
dawcy. 

2. Informacj´, o której mowa w ust. 1
pkt 2, starosta wydaje w terminie:

1) nie d∏u˝szym ni˝ 7 dni od dnia z∏o-
˝enia oferty w powiatowym urz´-
dzie pracy, je˝eli z analizy rejestrów
bezrobotnych i poszukujàcych pra-
cy nie wynika mo˝liwoÊç zorgani-
zowania rekrutacji;

2) nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia z∏o-
˝enia oferty w przypadku organizo-
wania rekrutacji wÊród bezrobot-
nych i poszukujàcych pracy. 

3. Wojewoda wydaje zezwolenie bez ko-
niecznoÊci uzyskania informacji,
o której mowa w ust. 1 pkt 2, je˝eli:

1) zawód, w którym cudzoziemiec ma
wykonywaç prac´ lub rodzaj pracy,
która ma byç mu powierzona, znaj-
duje si´ w wykazie, o którym mowa
w art. 10 ust. 4 pkt 1;

2) wydaje przed∏u˝enie zezwolenia na
prac´ dla tego samego cudzoziem-
ca i na tym samym stanowisku;

3) brak takiej koniecznoÊci wynika
z odr´bnych przepisów.

4. W przypadku, o którym mowa
w art. 88 pkt 2, wojewoda wydaje ze-
zwolenie, je˝eli podmiot, którego
cz∏onkiem zarzàdu ma byç cudzozie-
miec:

1) w roku podatkowym poprzedzajà-
cym z∏o˝enie wniosku osiàgnà∏ do-
chód nie ni˝szy ni˝ 12-krotnoÊç
przeci´tnego miesi´cznego wyna-
grodzenia w województwie w trze-
cim kwartale roku poprzedzajàcego
z∏o˝enie wniosku, og∏aszanego
przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego na podstawie
art. 90 ust. 7 oraz zatrudnia na czas
nieokreÊlony i w pe∏nym wymiarze
czasu pracy przez okres co najmniej
roku poprzedzajàcego z∏o˝enie
wniosku co najmniej dwóch pra-
cowników, którzy nie podlegajà
obowiàzkowi posiadania zezwole-
nia na prac´ lub

2) wyka˝e posiadanie Êrodków, lub
prowadzenie dzia∏aƒ pozwalajà-
cych na spe∏nienie w przysz∏oÊci
warunków okreÊlonych w pkt 1,
w szczególnoÊci przez prowadzenie
dzia∏alnoÊci przyczyniajàcej si´ do
wzrostu inwestycji, transferu tech-
nologii, wprowadzania korzystnych
innowacji lub tworzenia miejsc pra-
cy.

5. Wojewoda mo˝e, w przypadkach uza-
sadnionych sytuacjà na rynku pracy,
ograniczyç w zezwoleniu na prac´ za-
kres wykonywanych przez cudzo-
ziemca zadaƒ do czynnoÊci zarzàdza-
jàcych i reprezentacji podmiotu.

6. W przypadkach, o których mowa
w art. 88 pkt 3—5, wojewoda wydaje
zezwolenie, je˝eli:

1) wykonywanie pracy przez cudzo-
ziemca b´dzie odbywa∏o si´ na wa-
runkach zgodnych z art. 673 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy;

2) wysokoÊç wynagrodzenia, która
b´dzie przys∏ugiwa∏a cudzoziemco-
wi za wykonywanie pracy, nie b´-
dzie ni˝sza o wi´cej ni˝ 30 % od
wysokoÊci przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia w wojewódz-
twie, og∏aszanej przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego
na podstawie art. 90 ust. 7;

3) pracodawca zagraniczny wskaza∏
osob´ przebywajàcà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiada-
jàcà dokumenty potwierdzajàce
wype∏nienie obowiàzków okreÊlo-
nych w pkt 1 oraz 2 i upowa˝nionà
do reprezentowania pracodawcy
wobec wojewody oraz organów,
o których mowa w art. 88f ust. 3, je-
˝eli okres delegowania cudzoziem-
ca przekracza 30 dni w roku kalen-
darzowym.



Dziennik Ustaw Nr 6 — 702 — Poz. 33

7. W przypadku z∏o˝enia wniosku o wy-
danie zezwolenia na prac´ cudzo-
ziemca w niepe∏nym wymiarze czasu
pracy lub na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej, wojewoda uwzgl´dnia
wysokoÊç wynagrodzenia, która b´-
dzie okreÊlona w umowie z cudzo-
ziemcem proporcjonalnie do wymia-
ru czasu pracy lub przewidywanego
okresu wykonywania zobowiàzaƒ wy-
nikajàcych z umowy.

8. Wojewoda wydaje zezwolenie na pra-
c´ bez uwzgl´dnienia warunków,
o których mowa w ust. 1—5 i 7,
w przypadku cudzoziemca, który:

1) w okresie 3 lat poprzedzajàcych
z∏o˝enie wniosku o wydanie zezwo-
lenia na prac´ ukoƒczy∏ szko∏´ lub
uczelni´ wy˝szà z siedzibà na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej
albo innego paƒstwa Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego lub
Konfederacji Szwajcarskiej lub

2) przez 3 lata poprzedzajàce z∏o˝enie
wniosku o wydanie zezwolenia na
zamieszkanie przebywa∏ legalnie
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, z wyjàtkiem przypadków
okreÊlonych w art. 110 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach.

9. Je˝eli cudzoziemiec ma wykonywaç
prac´ w zwiàzku z realizacjà umowy,
której przedmiotem jest udost´pnie-
nie lub wynajem pracowników przez
podmiot z siedzibà w paƒstwie innym
ni˝ paƒstwa cz∏onkowskie Unii Euro-
pejskiej, paƒstwa Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego lub Konfedera-
cja Szwajcarska, wojewoda wydaje
zezwolenie na prac´ w sytuacji, gdy
podmiot powierzajàcy wykonywanie
pracy cudzoziemcowi prowadzi dzia-
∏alnoÊç gospodarczà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez od-
dzia∏, który zgodnie z art. 18 uzyska∏
wpis do rejestru podmiotów prowa-
dzàcych agencje zatrudnienia.

10. Je˝eli podmiotem powierzajàcym wy-
konywanie pracy przez cudzoziemca
jest agencja pracy tymczasowej, a ze-
zwolenie dotyczy pracy cudzoziemca
w charakterze pracownika tymczaso-
wego, warunki okreÊlone w ust. 1—3
stosuje si´ odpowiednio ze wzgl´du
na siedzib´ lub miejsce zamieszkania
pracodawcy u˝ytkownika. 

Art. 88d. Je˝eli odr´bne przepisy uzale˝niajà
mo˝liwoÊç zajmowania okreÊlonego
stanowiska, wykonywania zawodu lub
prowadzenia innej dzia∏alnoÊci od uzy-
skania zgody w∏aÊciwego organu, pod-
miot powierzajàcy wykonywanie pracy
jest obowiàzany uzyskaç takà zgod´

przed z∏o˝eniem wniosku o wydanie ze-
zwolenia na prac´ cudzoziemca.

Art. 88e. 1. Zezwolenie na prac´ jest wydawane
na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ 3 la-
ta i mo˝e byç przed∏u˝ane.

2. W przypadku gdy cudzoziemiec pe∏ni
funkcj´ w zarzàdzie osoby prawnej,
która na dzieƒ z∏o˝enia wniosku za-
trudnia powy˝ej 25 osób, wojewoda
mo˝e wydaç zezwolenie na prac´ na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat.

3. W przypadku delegowania cudzo-
ziemca przez pracodawc´ zagranicz-
nego w celu realizacji us∏ugi ekspor-
towej, wojewoda wydaje zezwolenie
na prac´ na okres delegowania.

4. W przypadkach okreÊlonych w kryte-
riach, o których mowa w art. 10 ust. 3,
wojewoda mo˝e ograniczyç okres, na
który wydaje zezwolenie na prac´.

5. Do przed∏u˝enia zezwolenia na prac´
stosuje si´ odpowiednio przepisy do-
tyczàce wydawania zezwolenia na
prac´.

Art. 88f. 1. Zezwolenie na prac´ jest wydawane
dla okreÊlonego cudzoziemca. Zezwo-
lenie na prac´ okreÊla podmiot po-
wierzajàcy wykonywanie pracy przez
cudzoziemca i stanowisko lub rodzaj
pracy wykonywanej przez cudzoziem-
ca oraz okres wa˝noÊci zezwolenia.

2. Zezwolenie na prac´ jest wydawane
w trzech egzemplarzach, z których
dwa otrzymuje podmiot powierzajàcy
wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

3. Na wniosek innego wojewody, naczel-
nika w∏aÊciwego urz´du skarbowego,
terenowej jednostki organizacyjnej
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
konsula, okr´gowego inspektora pra-
cy lub organu S∏u˝by Celnej, Stra˝y
Granicznej lub Policji wojewoda prze-
kazuje kopie wydanych decyzji oraz in-
formacji, o których mowa w art. 88h
ust. 1 pkt 7 oraz art. 88i ust. 1 i 2.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy,
wojewodowie oraz wojewódzkie i po-
wiatowe urz´dy pracy gromadzà
i przetwarzajà dane dotyczàce cudzo-
ziemców, zezwoleƒ na prac´, kontroli
przestrzegania przepisów ustawy i to-
czàcych si´ w tych sprawach post´-
powaƒ, w zakresie niezb´dnym do re-
alizacji przepisów ustawy.

Art. 88g. 1. Zobowiàzanie do wykonywania czyn-
noÊci wynikajàcych z umowy cywil-
noprawnej lub obowiàzek Êwiadcze-
nia pracy na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej wygasajà, w przypadku
gdy cudzoziemiec przesta∏ spe∏niaç
warunki okreÊlone w art. 87. 
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2. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, strony zachowujà prawo do
odszkodowania, je˝eli odmowa lub
uchylenie zezwolenia na prac´ by∏o
wynikiem niezachowania nale˝ytej
starannoÊci, o ile przepisy szczególne
albo treÊç umowy nie stanowià ina-
czej.

Art. 88h. 1. Podmiot powierzajàcy wykonywanie
pracy cudzoziemcowi, od którego jest
wymagane posiadanie zezwolenia na
prac´, jest obowiàzany do:

1) uwzgl´dnienia w umowie z cudzo-
ziemcem warunków, o których mo-
wa w art. 88c, zawartych we wnios-
ku o wydanie zezwolenia na prac´;

2) dostosowywania, w przypadku,
o którym mowa w art. 88c ust. 6,
wysokoÊci wynagrodzenia cudzo-
ziemca do aktualnej wysokoÊci
miesi´cznego wynagrodzenia,
o którym mowa w art. 90 ust. 7, co
najmniej raz w roku;

3) zawarcia z cudzoziemcem umowy
w formie pisemnej oraz przedsta-
wienia cudzoziemcowi przed pod-
pisaniem umowy jej t∏umaczenia
na j´zyk zrozumia∏y dla cudzoziem-
ca;

4) przekazania cudzoziemcowi jedne-
go egzemplarza zezwolenia na pra-
c´, którego to zezwolenie dotyczy
oraz kopii informacji, o których
mowa w art. 88i ust. 1 i 2;

5) informowania cudzoziemca o dzia-
∏aniach podejmowanych w zwiàz-
ku z post´powaniem o udzielenie
lub przed∏u˝enie zezwolenia na
prac´, decyzjach o wydaniu, od-
mowie lub uchyleniu zezwolenia
oraz sk∏adaniu informacji, o któ-
rych mowa w art. 88i ust. 1 i 2;

6) zachowania nale˝ytej starannoÊci
w post´powaniach o zezwolenie
i przed∏u˝enie zezwolenia na prac´
cudzoziemca;

7) niezw∏ocznego poinformowania
organu wydajàcego zezwolenie
w przypadku niepodj´cia przez
cudzoziemca wykonywania pracy
w okresie 3 miesi´cy od daty roz-
pocz´cia wa˝noÊci zezwolenia
na prac´ lub zakoƒczenia wykony-
wania pracy przez cudzoziemca
wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed
up∏ywem wa˝noÊci zezwolenia na
prac´;

8) udost´pnienia podmiotom, o któ-
rych mowa w art. 88f ust. 3, na ich
wniosek dokumentów potwierdza-
jàcych wype∏nienie obowiàzków
okreÊlonych w pkt 1—6, sporzàdzo-
nych w j´zyku polskim lub przet∏u-
maczonych na j´zyk polski.

2. W stosunku do cudzoziemca pe∏nià-
cego funkcj´ w zarzàdzie osoby praw-
nej wpisanej do rejestru przedsi´bior-
ców lub b´dàcej spó∏kà kapita∏owà
w organizacji, przepisów ust. 1
pkt 1—3 nie stosuje si´.

3. W przypadkach, o których mowa
w art. 88 pkt 3—5, w sytuacji odmo-
wy udzielenia, uchylenia zezwolenia
na prac´ lub gdy cudzoziemiec prze-
sta∏ spe∏niaç warunki okreÊlone
w art. 87, podmiot powierzajàcy wy-
konywanie pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest obo-
wiàzany niezw∏ocznie odwo∏aç
cudzoziemca z delegacji.

4. W przypadku stwierdzenia narusze-
nia przepisów ust. 1—3, podmiot po-
wierzajàcy wykonywanie pracy przez
cudzoziemca jest obowiàzany do:

1) niezw∏ocznego dokonania czynno-
Êci, o których mowa w ust. 1—3;

2) wyp∏acenia cudzoziemcowi zale-
g∏ego wynagrodzenia za okres wy-
konywanej pracy w wysokoÊci
zgodnej z zawartà we wniosku
o wydanie zezwolenia na prac´
oraz op∏acenia zwiàzanych z nim
sk∏adek na ubezpieczenie spo∏ecz-
ne i zaliczek na podatek dochodo-
wy.

Art. 88i. 1. Zezwolenie na prac´ zachowuje wa˝-
noÊç w przypadku:

1) gdy podmiot powierzajàcy wykony-
wanie pracy cudzoziemcowi zamie-
rza powierzyç mu na okresy ∏àcznie
nieprzekraczajàce 30 dni w roku ka-
lendarzowym wykonywanie pracy
o innym charakterze lub na innym
stanowisku ni˝ okreÊlone w zezwo-
leniu na prac´,

2) zmiany siedziby lub miejsca za-
mieszkania, nazwy lub formy praw-
nej dzia∏ania podmiotu powierzajà-
cego wykonywanie pracy przez
cudzoziemca, a tak˝e przej´cia pra-
codawcy lub jego cz´Êci przez inne-
go pracodawc´,

3) przejÊcia zak∏adu pracy lub jego
cz´Êci na innego pracodawc´,

4) zmiany osoby reprezentujàcej pra-
codawc´, o której mowa w art. 88c
ust. 6 pkt 3 

— je˝eli podmiot powierzajàcy cudzo-
ziemcowi wykonywanie pracy nie-
zw∏ocznie powiadomi∏ o dokonanej
zmianie w formie pisemnej wojewo-
d´, który wyda∏ zezwolenie, oraz pozo-
stajà spe∏nione wymagania okreÊlone
w art. 88c i 88d, z wyjàtkiem art. 88c
ust. 1 pkt 2.
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2. Zezwolenie na prac´ mo˝e zachowaç
wa˝noÊç, w przypadku gdy:

1) cudzoziemiec, w uzgodnieniu
z podmiotem powierzajàcym mu
wykonywanie pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, nie pod-
jà∏ wykonywania pracy w okresie
3 miesi´cy od poczàtkowej daty
wa˝noÊci zezwolenia na prac´,

2) cudzoziemiec, w uzgodnieniu
z podmiotem powierzajàcym mu
wykonywanie pracy, przerwa∏ wy-
konywanie pracy na okres przekra-
czajàcy 3 miesiàce

— je˝eli przyczyna opóênienia lub
przerwy w wykonywaniu pracy jest
uzasadniona, a podmiot powierzajàcy
wykonywanie pracy przez cudzoziem-
ca niezw∏ocznie powiadomi∏ w formie
pisemnej o tych sytuacjach wojewo-
d´, który wyda∏ zezwolenie.

3. Je˝eli zmiana, o której mowa w ust. 1,
wià˝e si´ ze zmianà organu w∏aÊciwe-
go do wydawania zezwolenia na pra-
c´, wojewoda, który wyda∏ zezwolenie
przekazuje niezw∏ocznie po otrzyma-
niu powiadomienia kopi´ wniosku
i wydanej decyzji wojewodzie w∏aÊci-
wemu po zmianie. 

Art. 88j. 1. Wojewoda wydaje decyzj´ o odmo-
wie wydania zezwolenia na prac´
cudzoziemca, gdy podmiot powierza-
jàcy wykonywanie pracy cudzoziem-
cowi:

1) w toku post´powania:

a) z∏o˝y∏ wniosek zawierajàcy nie-
prawdziwe dane osobowe lub fa∏-
szywe informacje lub do∏àczy∏ do
niego dokumenty zawierajàce ta-
kie dane lub

b) zezna∏ nieprawd´ lub zatai∏ praw-
d´, albo w celu u˝ycia jako auten-
tyczny podrobi∏ lub przerobi∏ do-
kument albo takiego dokumentu
jako autentycznego u˝ywa∏;

2) nie spe∏ni∏ wymogów okreÊlonych
w art. 88c i 88d;

3) prawomocnym wyrokiem sàdu
zosta∏ uznany za winnego wykro-
czenia okreÊlonego w art. 120
ust. 3—5;

4) w ciàgu dwóch lat od uznania za
winnego pope∏nienia czynu, o któ-
rym mowa w art. 120 ust. 1, zosta∏
ponownie uznany za winnego po-
dobnego wykroczenia;

5) jest osobà fizycznà, karanà za po-
pe∏nienie czynu z art. 218—221

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z póên. zm.10));

6) jest osobà fizycznà, karanà za pope∏-
nienie w zwiàzku z post´powaniem
o wydanie zezwolenia na prac´, czy-
nu z art. 270—275 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, al-
bo jest podmiotem zarzàdzanym lub
kontrolowanym przez takà osob´;

7) jest osobà fizycznà, karanà za czyn,
o którym mowa w art. 253 § 1 usta-
wy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny lub w innym paƒstwie
na podstawie przepisów Protoko∏u
o zapobieganiu, zwalczaniu oraz
karaniu za handel ludêmi, w szcze-
gólnoÊci kobietami i dzieçmi, uzu-
pe∏niajàcego Konwencj´ Narodów
Zjednoczonych przeciwko mi´dzy-
narodowej przest´pczoÊci zorgani-
zowanej, albo jest podmiotem za-
rzàdzanym lub kontrolowanym
przez takà osob´;

8) nie dope∏ni∏ obowiàzków wynikajà-
cych z art. 88h ust. 4 lub art. 88i
ust. 1 i 2;

9) wnioskuje o wydanie zezwolenia
w stosunku do cudzoziemca, który:
a) nie spe∏nia wymagaƒ kwalifika-

cyjnych i innych warunków
w przypadku zamiaru powierze-
nia wykonywania pracy w zawo-
dzie regulowanym,

b) w zwiàzku z post´powaniem
o wydanie zezwolenia na prac´
zosta∏ ukarany za czyn okreÊlony
w art. 270—275 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny.

2. Wojewoda wydaje decyzj´ o odmowie
wydania zezwolenia na prac´ równie˝
w przypadku gdy dane osoby, której
dotyczy wniosek, zosta∏y umieszczone
w wykazie cudzoziemców, których po-
byt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest niepo˝àdany.

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´
w przypadku z∏o˝enia wniosku o prze-
d∏u˝enie zezwolenia na prac´ dla
cudzoziemca, który nie jest osobà

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

z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378 oraz
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344.
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odpowiedzialnà lub wspó∏odpowie-
dzialnà za dzia∏ania lub zaniechania,
stanowiàce przes∏anki odmowy wy-
dania zezwolenia na prac´.

Art. 88k. Wojewoda uchyla wydane zezwolenie,
je˝eli:
1) uleg∏y zmianie okolicznoÊci lub do-

wody, odnoszàce si´ do wydanej de-
cyzji, z zastrze˝eniem art. 88i; 

2) usta∏a przyczyna, dla której zosta∏o
udzielone zezwolenie na prac´;

3) otrzyma∏ zawiadomienie, o którym
mowa w art. 88h ust. 1 pkt 7, lub sytu-
acja, o której mowa w art. 88h ust. 1
pkt 7, zosta∏a ustalona w wyniku prze-
prowadzonej kontroli;

4) podmiot powierzajàcy wykonywanie
pracy nie dope∏ni∏ obowiàzków, o któ-
rych mowa w art. 88h ust. 4 lub
art. 88i ust. 1 i 2;

5) cudzoziemiec przesta∏ spe∏niaç wy-
magania, o których mowa w art. 88d;

6) cudzoziemiec przerwa∏ wykonywanie
pracy na okres przekraczajàcy 3 mie-
siàce, z zastrze˝eniem art. 88i ust. 2
pkt 2;

7) otrzyma∏ informacj´, ˝e dane cudzo-
ziemca znajdujà si´ w wykazie cudzo-
ziemców, których pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo-
˝àdany.”;

66) w art. 90:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) typy zezwoleƒ na prac´,
2) tryb post´powania w sprawie zezwoleƒ

na prac´,
3) tryb przeprowadzania przez starost´ dzia-

∏aƒ, o których mowa w art. 88c ust. 1 i 2,
4) wzór i tryb przekazywania informacji sta-

rosty na temat mo˝liwoÊci zaspokojenia
potrzeb kadrowych pracodawcy,

5) wykaz dokumentów, które podmiot po-
wierzajàcy wykonywanie pracy przez
cudzoziemca jest obowiàzany przedsta-
wiç w trakcie post´powania,

6) wzory wniosków o wydanie lub przed∏u˝e-
nie zezwolenia na prac´, oÊwiadczeƒ pod-
miotu powierzajàcego wykonywanie pra-
cy cudzoziemcowi dotyczàcych spe∏nienia
wymagaƒ okreÊlonych w ustawie, wzory
informacji, o których mowa w art. 88h
ust. 1 pkt 7 oraz art. 88i ust. 1 i 2, oraz ze-
zwoleƒ i przed∏u˝eƒ zezwoleƒ, które mogà
zawieraç dane osobowe cudzoziemca oraz
podmiotu powierzajàcego wykonywanie
pracy przez cudzoziemca

— majàc na uwadze specyfik´ sytuacji, o któ-
rych mowa w art. 88, oraz zapewnienie w∏aÊ-
ciwej organizacji post´powania w sprawie
wydania i przed∏u˝ania zezwoleƒ na prac´.”,

b) uchyla si´ ust. 2 i 3,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, przypad-
ki, w których zezwolenie na prac´ jest wyda-
wane przez wojewod´ bez wzgl´du na wa-
runki, o których mowa w art. 88c, kierujàc
si´ szczególnie zasadà wzajemnoÊci, specy-
fikà wykonywanego zawodu lub charakte-
rem pracy.”,

d) uchyla si´ ust. 6,

e) dodaje si´ ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego
og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokoÊç
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej wed∏ug woje-
wództw w pierwszym i trzecim kwartale da-
nego roku, z wy∏àczeniem przedsi´biorstw
u˝ytecznoÊci publicznej „Poczta Polska”
i Telekomunikacja Polska — Spó∏ka Akcyjna.
Do obliczenia wysokoÊci przeci´tnego wy-
nagrodzenia nie przyjmuje si´ wyp∏at z tytu-
∏u udzia∏u w zysku lub w nadwy˝ce bilanso-
wej oraz dodatkowych wynagrodzeƒ rocz-
nych dla pracowników jednostek sfery bu-
d˝etowej.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
informatyzacji mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzenia, tryb i warunki techniczne sk∏a-
dania i rozpatrywania wniosków w post´po-
waniach w sprawie udzielenia zezwolenia na
prac´ dla cudzoziemca za poÊrednictwem
systemów teleinformatycznych, majàc na
uwadze zapewnienie efektywnoÊci prowa-
dzenia post´powaƒ z udzia∏em podmiotów
krajowych i zagranicznych oraz spójnoÊç
z systemami, o których mowa w art. 4
ust. 2.”;

67) w art. 90a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot powierzajàcy wykonywanie pracy
cudzoziemcowi sk∏ada wniosek o wydanie
zezwolenia na prac´ lub jego przed∏u˝enie
po dokonaniu jednorazowej wp∏aty w wysoko-
Êci nie wi´kszej ni˝ wysokoÊç minimalnego
wynagrodzenia za prac´ za ka˝dego cudzo-
ziemca.”;

68) w art. 92:

a) uchyla si´ ust. 3,

b) dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. PoÊrednik pracy — sta˝ysta wykonuje za-
dania w zakresie poÊrednictwa pracy pod
nadzorem poÊrednika pracy posiadajàcego
licencj´ zawodowà lub prze∏o˝onego.”,

c) w ust. 4 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) posiada wy˝sze wykszta∏cenie.”,

d) uchyla si´ ust. 6;
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69) w art. 94:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nie by∏a karana za przest´pstwo pope∏nione
umyÊlnie;”,

b) uchyla si´ ust. 3,

c) dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Doradca zawodowy — sta˝ysta wykonuje
zadania w zakresie poradnictwa zawodo-
wego pod nadzorem doradcy zawodowe-
go posiadajàcego licencj´ zawodowà lub
prze∏o˝onego.”,

d) uchyla si´ ust. 6,

e) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Doradcy zawodowi, o których mowa
w ust. 1 pkt 2—4, mogà prowadziç zaj´cia
aktywizacyjne, o których mowa w art. 8
ust. 8 pkt 3.”; 

70) w art. 96:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Zadania w zakresie planowania rozwoju za-
sobów ludzkich oraz organizacji szkoleƒ
i przygotowania zawodowego doros∏ych
wykonuje:

1) specjalista do spraw rozwoju zawodowe-
go — sta˝ysta;

2) specjalista do spraw rozwoju zawodowe-
go;

3) starszy specjalista do spraw rozwoju za-
wodowego;

4) samodzielny specjalista do spraw rozwo-
ju 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 za przest´pstwo pope∏nio-
ne umyÊlnie;

3) posiada wykszta∏cenie wy˝sze;

4) wykonywa∏a zadania, o których mowa
w ust. 1, przez okres co najmniej 12 miesi´-
cy w publicznych s∏u˝bach zatrudnienia.”,

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

„2a. Starszym specjalistà do spraw rozwoju za-
wodowego mo˝e zostaç osoba, która spe∏-
nia ∏àcznie warunki, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz:

1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub
inny równorz´dny;

2) posiada co najmniej 24-miesi´czny sta˝
pracy na stanowisku specjalisty do
spraw rozwoju zawodowego w publicz-
nych s∏u˝bach zatrudnienia.”,

c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przez co najmniej 24 miesiàce wykonywa∏a
zadania na stanowisku starszego specjalisty
do spraw rozwoju zawodowego;”,

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

„3a. Osoba niespe∏niajàca warunku, o którym
mowa w ust. 2 pkt 4, mo˝e wykonywaç
czynnoÊci na stanowisku specjalisty do
spraw rozwoju zawodowego — sta˝ysty
pod nadzorem specjalisty do spraw rozwo-
ju zawodowego, o którym mowa w ust. 2
i 3, lub prze∏o˝onego.”,

e) uchyla si´ ust. 4;

71) w art. 97:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania z zakresu przygotowywania, reali-
zacji i oceniania efektów programów i pro-
jektów z zakresu promocji zatrudnienia, ∏a-
godzenia skutków bezrobocia oraz aktywiza-
cji zawodowej realizujà:

1) specjalista do spraw programów — sta-
˝ysta;

2) specjalista do spraw programów;

3) samodzielny specjalista do spraw pro-
gramów.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiada wykszta∏cenie wy˝sze;”,

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

„3a. Osoba niespe∏niajàca warunku, o którym
mowa w ust. 2 pkt 4, mo˝e wykonywaç
czynnoÊci na stanowisku specjalisty do
spraw programów — sta˝ysty pod nadzo-
rem specjalisty do spraw programów lub
prze∏o˝onego.”,

d) uchyla si´ ust. 4;

72) w art. 98:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania polegajàce na udzielaniu pomocy
w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
wykonuje:

1) lider klubu pracy — sta˝ysta;

2) lider klubu pracy;

3) starszy lider klubu pracy.”,

b) w ust. 2:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nie by∏a karana za przest´pstwo pope∏-
nione umyÊlnie;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykonywa∏a zadania na stanowisku lide-
ra klubu pracy — sta˝ysty przez okres co
najmniej 12 miesi´cy w publicznych s∏u˝-
bach zatrudnienia lub w Ochotniczych
Hufcach Pracy;”,
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c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Starszym liderem klubu pracy mo˝e zostaç
osoba spe∏niajàca ∏àcznie warunki, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, oraz po-
siadajàca co najmniej 24-miesi´czny sta˝
pracy na stanowisku lidera klubu pracy
w publicznych s∏u˝bach zatrudnienia lub
w Ochotniczych Hufcach Pracy i posiadajà-
ca wy˝sze wykszta∏cenie.

2b. Osoba niespe∏niajàca warunku, o którym
mowa w ust. 2 pkt 4, mo˝e wykonywaç za-
dania na stanowisku lidera klubu pracy —
sta˝ysty pod nadzorem lidera klubu pracy,
starszego lidera klubu pracy lub prze∏o˝o-
nego.”,

d) uchyla si´ ust. 3;

73) uchyla si´ art. 99;

74) dodaje si´ art. 99a i 99b w brzmieniu:

„Art. 99a. 1. Zadania przewidziane dla sieci
EURES w wojewódzkim urz´dzie pra-
cy wykonuje doradca EURES i asy-
stent EURES, a w powiatowym urz´-
dzie pracy wykonuje poÊrednik pracy.

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

1) spe∏nia wymagania zawarte w od-
r´bnych procedurach, okreÊlonych
przez Komisj´ Europejskà, obowià-
zujàcych paƒstwa cz∏onkowskie
Unii Europejskiej;

2) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊ-
ci prawnych;

3) nie by∏a karana za przest´pstwo
pope∏nione umyÊlnie;

4) posiada wykszta∏cenie wy˝sze;

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

6) by∏a zatrudniona przez okres co
najmniej 12 miesi´cy na stanowi-
sku asystenta EURES w publicz-
nych s∏u˝bach zatrudnienia lub po-
siada licencj´ zawodowà poÊredni-
ka pracy lub doradcy zawodowe-
go;

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

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

1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊ-
ci prawnych;

2) nie by∏a karana za przest´pstwo
pope∏nione umyÊlnie;

3) posiada co najmniej Êrednie wy-
kszta∏cenie;

4) posiada licencj´ zawodowà po-
Êrednika pracy lub by∏a zatrudnio-
na przez okres co najmniej 12 mie-
si´cy na stanowisku poÊrednika
pracy — sta˝ysty w publicznych
s∏u˝bach zatrudnienia;

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

Art. 99b. Pracownicy, o których mowa w art. 91
pkt 1—6, sà obowiàzani doskonaliç kwa-
lifikacje zawodowe, w szczególnoÊci
przez uczestnictwo w szkoleniach z wy-
korzystaniem modu∏owych programów
szkoleƒ dla kadr publicznych s∏u˝b za-
trudnienia dost´pnych w bazach da-
nych prowadzonych przez ministra w∏aÊ-
ciwego do spraw pracy.”;

75) po art. 104a dodaje si´ art. 104b w brzmieniu:

„Art. 104b. 1. Pracodawcy oraz inne jednostki or-
ganizacyjne nie op∏acajà sk∏adek na
Fundusz Pracy przez okres 12 mie-
si´cy, poczàwszy od pierwszego
miesiàca po zawarciu umowy o pra-
c´, za osoby zatrudnione, które
ukoƒczy∏y 50 rok ˝ycia i w okresie
30 dni przed zatrudnieniem pozosta-
wa∏y w ewidencji bezrobotnych po-
wiatowego urz´du pracy. 

2. Sk∏adki na Fundusz Pracy, o których
mowa w art. 104 ust. 1, op∏aca si´ za
osoby wymienione w art. 104 ust. 1
pkt 1—3, które nie osiàgn´∏y wieku
wynoszàcego co najmniej 55 lat dla
kobiet i co najmniej 60 lat dla m´˝-
czyzn.”;

76) w art. 106: 

a) w ust. 1 po pkt 6a dodaje si´ pkt 6b i 6c
w brzmieniu:

„6b) Êrodki pochodzàce z bud˝etu Unii Europej-
skiej, przeznaczone na wspó∏finansowanie
dzia∏aƒ publicznych s∏u˝b zatrudnienia in-
nych ni˝ projekty wspó∏finansowane z Eu-
ropejskiego Funduszu Spo∏ecznego;

6c) odsetki od lokat nadwy˝ek finansowych
z Funduszu Pracy;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychodami Funduszu Pracy sà równie˝
op∏aty, wp∏aty, kary pieni´˝ne i grzywny,
o których mowa w art. 115 i art. 119—123,
a tak˝e Êrodki pieni´˝ne, przekazywane do
Funduszu Pracy na podstawie art. 19 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spó∏dzielniach
socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651).”,

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku wyst´powania przejÊciowych
nadwy˝ek Êrodków na rachunku bie˝àcym
Funduszu Pracy dysponent Funduszu Pracy
mo˝e dokonywaç oprocentowanych lokat
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na rachunkach bankowych w bankach majà-
cych siedzib´ na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.”;

77) w art. 106a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) porozumienia zawierane mi´dzy ministrem
w∏aÊciwym do spraw pracy a samorzàdami
województw lub samorzàdami powiatów lub”;

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

„Art. 106b. 1. Ârodki Funduszu Pracy mogà byç
przeznaczane na finansowanie cz´Ê-
ci dzia∏aƒ publicznych s∏u˝b zatrud-
nienia okreÊlonych w ustawie,
wspó∏finansowanych z bud˝etu Unii
Europejskiej, innych ni˝ projekty
wspó∏finansowane z Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego.

2. Rodzaj dzia∏aƒ, o których mowa
w ust. 1, oraz wydatków na ich reali-
zacj´ okreÊlajà umowy zawierane
mi´dzy organami zatrudnienia
a Wspólnotà Europejskà.

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

79) w art. 108: 

a) w ust. 1:

— uchyla si´ pkt 8,

— pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) stypendiów, o których mowa w art. 41,
42a, 53, 53g oraz 55;”,

— po pkt 17 dodaje si´ pkt 17a w brzmieniu:

„17a) kosztów przygotowania zawodowego
doros∏ych, o których mowa w art. 53l
ust. 1;”, 

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

„21a) kosztów umów zawartych z agencjà za-
trudnienia, o których mowa w art. 61b;”,

— pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) opracowywania i rozpowszechniania in-
formacji zawodowych oraz wyposa˝e-
nia w celu prowadzenia poÊrednictwa
pracy lub poradnictwa zawodowego
przez publiczne s∏u˝by zatrudnienia
i Ochotnicze Hufce Pracy;”,

— po pkt 30 dodaje si´ pkt 30a i 30b w brzmie-
niu:

„30a) kosztów tworzenia centrów aktywizacji
zawodowej, uruchamianych w ramach
powiatowych urz´dów pracy; 

30b) kosztów tworzenia lokalnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych, uru-
chamianych w ramach powiatowych
urz´dów pracy;”,

— pkt 31 otrzymuje brzmienie:

„31) opracowywania, wydawania lub rozpo-
wszechniania informacji o us∏ugach or-
ganów zatrudnienia oraz innych partne-
rów rynku pracy, dla bezrobotnych i po-
szukujàcych pracy oraz pracodawców;”,

— po pkt 31 dodaje si´ pkt 31a w brzmieniu:

„31a) opracowywania, wydawania lub roz-
powszechniania informacji o zada-
niach i dzia∏aniach publicznych s∏u˝b
zatrudnienia realizowanych w ramach
sieci EURES lub wynikajàcych z repre-
zentacji wobec publicznych s∏u˝b za-
trudnienia innych paƒstw;”,

— w pkt 49 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje pkt 50—55 w brzmieniu:

„50) wydatków zwiàzanych z udzia∏em
publicznych s∏u˝b zatrudnienia w dzia∏a-
niach wspó∏finansowanych z bud˝etu
Unii Europejskiej, o których mowa
w art. 106b;

51) specyficznych elementów wspierajà-
cych zatrudnienie, realizowanych w ra-
mach programów specjalnych, niewy-
mienionych w pkt 1—50;

52) zleconych programów specjalnych,
o których mowa w art. 66a ust. 11;

53) kosztów realizacji projektów pilota˝o-
wych;

54) zasi∏ków przedemerytalnych, Êwiadczeƒ
przedemerytalnych oraz zasi∏ków po-
grzebowych wraz z kosztami ich obs∏u-
gi, o których mowa w przepisach
o Êwiadczeniach przedemerytalnych;

55) dofinansowania pracodawcom kosztów
kszta∏cenia m∏odocianych pracowników
w zakresie i na zasadach okreÊlonych
w przepisach o systemie oÊwiaty.”,

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

„1a. Ze Êrodków Funduszu Pracy w 2009 r. sà
finansowane:

1) sta˝e podyplomowe oraz szkolenia spe-
cjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów,
o których mowa w przepisach o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty; 

2) sta˝e podyplomowe oraz specjalizacje
piel´gniarek i po∏o˝nych, o których mo-
wa w przepisach o zawodach piel´gniar-
ki i po∏o˝nej.”;

80) w art. 109:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy ustala
i przekazuje na wyodr´bniony rachunek
bankowy urz´dom wojewódzkim Êrodki
Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finan-
sowanie kosztów:

1) szkoleƒ pracowników urz´dów woje-
wódzkich oraz wojewódzkich i powiato-
wych urz´dów pracy;
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2) wprowadzania, rozwijania i eksploatacji
systemu teleinformatycznego i technolo-
gii cyfrowych w urz´dach wojewódzkich,
s∏u˝àcych realizacji zadaƒ wynikajàcych
z ustawy.”,

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

„7d. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e
wydatkowaç Êrodki z rezerwy dysponenta
Funduszu Pracy na projekty pilota˝owe.

7e. Podstaw´ wydatkowania Êrodków Fundu-
szu Pracy na projekt pilota˝owy, realizowa-
ny przez samorzàd województwa lub po-
wiatu, stanowi umowa zawierana mi´dzy
samorzàdem województwa lub powiatu
a ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy,
okreÊlajàca w szczególnoÊci wysokoÊç
Êrodków na ten cel oraz sposób ich wydat-
kowania.”,

c) w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) udzia∏ w ustalonej dla województwa kwocie
Funduszu Pracy na finansowanie progra-
mów na rzecz promocji zatrudnienia, ∏ago-
dzenia skutków bezrobocia i aktywizacji za-
wodowej Êrodków b´dàcych w dyspozycji
samorzàdu województwa, z przeznaczeniem
na realizacj´ projektów wspó∏finansowa-
nych z Europejskiego Funduszu Spo∏eczne-
go;”;

81) w art. 109a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ¸àczna kwota przeznaczona na koszty szkoleƒ,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 38,
w okresie kolejnych trzech lat nie mo˝e prze-
kroczyç iloczynu dziesi´ciokrotnoÊci minimal-
nego wynagrodzenia za prac´ oraz przeci´tnej
liczby zatrudnionych w urz´dzie w przeliczeniu
na pe∏ny wymiar czasu pracy, wed∏ug stanu na
dzieƒ 1 stycznia w pierwszym roku finansowa-
nia szkoleƒ.”;

82) po art. 109a dodaje si´ art. 109b i 109c w brzmie-
niu:

„Art. 109b. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
przekazuje na wyodr´bniony rachu-
nek bankowy Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych Êrodki Funduszu Pracy
na finansowanie zasi∏ków i Êwiad-
czeƒ przedemerytalnych oraz zasi∏-
ków pogrzebowych wraz z kosztami
ich obs∏ugi w terminie umo˝liwiajà-
cym wyp∏at´ Êwiadczeƒ. 

2. Podstawà przekazywania Êrodków,
o których mowa w ust. 1, jest umo-
wa zawarta mi´dzy ministrem w∏aÊ-
ciwym do spraw pracy a Zak∏adem
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

3. Umowa powinna okreÊlaç w szcze-
gólnoÊci wysokoÊç Êrodków, tryb
ich przekazywania oraz wysokoÊç
kosztów zwiàzanych z obs∏ugà wy-
p∏aty Êwiadczeƒ.

4. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
dokonuje rozliczenia otrzymanych
Êrodków w terminie 20 dni po up∏y-
wie miesiàca, w którym dokonano
wyp∏aty Êwiadczeƒ.

Art. 109c. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
na wniosek wojewody przekazuje na
wyodr´bniony rachunek bankowy
urz´du wojewódzkiego Êrodki Fun-
duszu Pracy z przeznaczeniem dla
gmin na dofinansowanie pracodaw-
com kosztów kszta∏cenia m∏odocia-
nych pracowników.

2. Podstawà przekazywania Êrodków,
o których mowa w ust. 1, jest umo-
wa zawarta mi´dzy ministrem w∏aÊ-
ciwym do spraw pracy a wojewodà.

3. Umowa powinna okreÊlaç w szcze-
gólnoÊci wysokoÊç Êrodków oraz
tryb ich przekazywania na realizacj´
zadaƒ, o których mowa w ust. 1.

4. Wojewoda dokonuje rozliczenia
otrzymanych Êrodków w terminie
20 dni po up∏ywie miesiàca, w któ-
rym przekazano Êrodki na realizacj´
zadaƒ, o których mowa w ust. 1.”;

83) art. 111 otrzymuje brzmienie:

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

1) badanie dokumentów i danych, nie-
zb´dnych do sprawowania nadzoru
lub kontroli;

2) wykonywanie niezb´dnych do celów
nadzoru lub kontroli odpisów, wycià-
gów z dokumentów lub kserokopii
oraz zestawieƒ i obliczeƒ sporzàdzo-
nych na podstawie dokumentów;

3) przeprowadzanie ogl´dzin obiektów
i pomieszczeƒ oraz obserwacj´ prze-
biegu czynnoÊci obj´tych nadzorem
lub kontrolà;

4) ˝àdanie od pracowników kontrolowa-
nej jednostki udzielania informacji
w formie ustnej i pisemnej w zwiàzku
z czynnoÊciami nadzorczymi lub kon-
trolnymi;

5) wzywanie i przes∏uchiwanie Êwiad-
ków;

6) zwracanie si´ o wydanie opinii przez
bieg∏ych i specjalistów z zakresu ryn-
ku pracy.”;

84) w art. 112 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zespó∏ inspektorów przeprowadzajàc czynno-
Êci, o których mowa w art. 111, jest obowiàza-
ny do okazania legitymacji s∏u˝bowych i upo-
wa˝nienia.”;
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85) art. 113, 114 i 114a otrzymujà brzmienie:
„Art. 113. 1. Wojewoda, w wyniku przeprowadzo-

nych przez zespó∏ inspektorów czyn-
noÊci, o których mowa w art. 111,
mo˝e przekazaç jednostce kontrolo-
wanej zalecenia, pouczenia oraz mo-
˝e zg∏aszaç uwagi i wnioski.

2. Jednostka kontrolowana mo˝e, w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania zale-
ceƒ, uwag i wniosków, zg∏osiç do
nich zastrze˝enia.

3. Wojewoda ustosunkowuje si´ do za-
strze˝eƒ w terminie 14 dni od dnia ich
dor´czenia.

4. W przypadku nieuwzgl´dnienia przez
wojewod´ zastrze˝eƒ jednostka kon-
trolowana w terminie 30 dni jest obo-
wiàzana do powiadomienia wojewody
o realizacji zaleceƒ, uwag i wniosków.

5. W przypadku uwzgl´dnienia przez
wojewod´ zastrze˝eƒ jednostka kon-
trolowana w terminie 30 dni jest obo-
wiàzana do powiadomienia wojewo-
dy o realizacji zaleceƒ, uwag i wnios-
ków, o których mowa w ust. 1,
z uwzgl´dnieniem zmian wynikajà-
cych z zastrze˝eƒ.

6. W przypadku stwierdzenia istotnych
uchybieƒ w realizacji zadaƒ ustawo-
wych, w szczególnoÊci stosowania
standardów us∏ug rynku pracy przez
wojewódzki lub powiatowy urzàd
pracy wojewoda, niezale˝nie od przy-
s∏ugujàcych mu innych Êrodków, za-
wiadamia o stwierdzonych uchybie-
niach odpowiednio marsza∏ka woje-
wództwa lub starost´.

7. Marsza∏ek województwa lub starosta,
do którego skierowano zawiadomie-
nie o stwierdzonych istotnych uchy-
bieniach, jest obowiàzany powiado-
miç wojewod´ o podj´tych czynnoÊ-
ciach w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania zawiadomienia o stwierdzo-
nych uchybieniach.

Art. 114. 1. Je˝eli w wyniku przeprowadzonych
czynnoÊci, o których mowa
w art. 111, zosta∏y ujawnione istotne
uchybienia w realizacji zadaƒ ustawo-
wych, w szczególnoÊci stosowania
standardów us∏ug rynku pracy przez
wojewódzki lub powiatowy urzàd
pracy, wojewoda mo˝e zleciç jednost-
ce samorzàdu terytorialnego opraco-
wanie kompleksowego programu na-
prawczego lub wezwaç jednostk´
samorzàdu terytorialnego do wyzna-
czenia wykonawcy zast´pczego w ter-
minie 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, lub nieopra-
cowania lub niewdro˝enia komplek-
sowego programu naprawczego, wo-

jewoda mo˝e wystàpiç do sàdu admi-
nistracyjnego ze skargà na bezczyn-
noÊç jednostki podlegajàcej nadzoro-
wi lub kontroli. 

Art. 114a. Wojewoda przekazuje ministrowi w∏aÊ-
ciwemu do spraw pracy w terminie do
dnia 31 stycznia informacj´ o realizacji
w roku poprzednim nadzoru i kontroli,
o których mowa w art. 10 ust. 1, wraz
z ich wynikami i ocenà, zawierajàcà
w szczególnoÊci:
1) ocen´ poprawnoÊci merytorycznej

i formalnej zadaƒ obj´tych nadzo-
rem lub kontrolà;

2) ocen´ realizacji podstawowych
us∏ug rynku pracy, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem przestrzegania spo-
sobów post´powania okreÊlonych
w standardach us∏ug rynku pracy.”;

86) w art. 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kto nie stosuje standardów us∏ug rynku pracy
— podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci do
10 000 z∏.”;

87) w art. 119:

a) uchyla si´ ust. 1,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Sprawca nie podlega odpowiedzialnoÊci, je-

˝eli przed dniem przeprowadzenia kontroli
obowiàzek, o którym mowa w art. 74, zosta∏
ju˝ spe∏niony.”;

88) art. 120 otrzymuje brzmienie:

„Art. 120. 1. Kto powierza cudzoziemcowi niele-
galne wykonywanie pracy podlega
karze grzywny nie ni˝szej ni˝ 3 000 z∏.

2. Cudzoziemiec, który nielegalnie wy-
konuje prac´, podlega karze grzywny
nie ni˝szej ni˝ 1 000 z∏.

3. Kto za pomocà wprowadzenia cudzo-
ziemca w b∏àd, wyzyskania b∏´du,
wykorzystania zale˝noÊci s∏u˝bowej
lub niezdolnoÊci do nale˝ytego poj-
mowania przedsi´branego dzia∏ania
doprowadza cudzoziemca do niele-
galnego wykonywania pracy, podle-
ga karze grzywny do 10 000 z∏.

4. Kto ˝àda od cudzoziemca korzyÊci
majàtkowej w zamian za podj´cie
dzia∏aƒ zmierzajàcych do uzyskania
zezwolenia na prac´ lub innego doku-
mentu uprawniajàcego do wykony-
wania pracy, podlega karze grzywny
nie ni˝szej ni˝ 3 000 z∏.

5. Kto za pomocà wprowadzenia
w b∏àd, wyzyskania b∏´du lub nie-
zdolnoÊci do nale˝ytego pojmowania
przedsi´branego dzia∏ania doprowa-
dza innà osob´ do powierzenia
cudzoziemcowi nielegalnego wyko-
nywania pracy, podlega karze grzyw-
ny do 10 000 z∏.
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6. Kto nie dope∏nia obowiàzku, o którym
mowa w art. 88h ust. 1 pkt 7, podlega
karze grzywny nie ni˝szej ni˝ 100 z∏.”;

89) w art. 121:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Tej samej karze podlega, kto prowadzàc
agencj´ zatrudnienia, nie przestrzega zasa-
dy zakazu dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç,
wiek, niepe∏nosprawnoÊç, ras´, religi´, po-
chodzenie etniczne, narodowoÊç, orientacj´
seksualnà, przekonania polityczne i wyzna-
nie lub ze wzgl´du na przynale˝noÊç zwiàz-
kowà.”,

b) uchyla si´ ust. 4 i 5,

c) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Kto prowadzàc agencj´ zatrudnienia Êwiad-
czàcà us∏ug´, o której mowa w art. 18 ust. 1
pkt 1 lit. f, nie zawiera z osobà kierowanà do
pracy za granicà u pracodawców zagranicz-
nych umowy, o której mowa w art. 85 ust. 2,
podlega karze grzywny nie ni˝szej ni˝
4 000 z∏.”;

90) art. 123 otrzymuje brzmienie:

„Art. 123. Kto ze wzgl´du na p∏eç, wiek, niepe∏no-
sprawnoÊç, ras´, religi´, narodowoÊç,
przekonania polityczne, pochodzenie et-
niczne, wyznanie lub orientacj´ seksual-
nà odmówi zatrudnienia kandydata na
wolnym miejscu zatrudnienia lub miej-
scu przygotowania zawodowego, pod-
lega karze grzywny nie ni˝szej ni˝
3 000 z∏.”;

91) w art. 142 po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Osoby, o których mowa w ust. 4 i 5 mogà wy-
stàpiç z wnioskiem do wojewody o nadanie
licencji zawodowej, o której mowa w art. 93
ust. 2 pkt 1 i art. 95 ust. 2 pkt 1, nie póêniej
jednak ni˝ do dnia 30 kwietnia 2009 r.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.11)) w art. 92:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) choroby lub odosobnienia w zwiàzku z choro-
bà zakaênà — trwajàcej ∏àcznie do 33 dni w cià-
gu roku kalendarzowego, a w przypadku pra-
cownika, który ukoƒczy∏ 50 rok ˝ycia — trwajà-
cej ∏àcznie do 14 dni w ciàgu roku kalendarzo-
wego — pracownik zachowuje prawo do 80 %
wynagrodzenia, chyba ˝e obowiàzujàce u da-
nego pracodawcy przepisy prawa pracy prze-
widujà wy˝sze wynagrodzenie z tego tytu∏u,”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Za czas niezdolnoÊci do pracy, o której mowa
w § 1, trwajàcej ∏àcznie d∏u˝ej ni˝ 33 dni
w ciàgu roku kalendarzowego, a w przypad-
ku pracownika, który ukoƒczy∏ 50 rok ˝ycia,
trwajàcej ∏àcznie d∏u˝ej ni˝ 14 dni w ciàgu ro-
ku kalendarzowego, pracownikowi przys∏u-
guje zasi∏ek chorobowy na zasadach okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach.”;

3) po § 4 dodaje si´ § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Przepisy § 1 pkt 1 i § 4 w cz´Êci dotyczàcej
pracownika, który ukoƒczy∏ 50 rok ˝ycia, do-
tyczà niezdolnoÊci pracownika do pracy
przypadajàcej po roku kalendarzowym,
w którym pracownik ukoƒczy∏ 50 rok ˝ycia.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemio-
Êle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 oraz z 2003 r.
Nr 137, poz. 1304) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w art. 3:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:

„4) zaÊwiadczenie potwierdzajàce posiadanie
wybranych kwalifikacji zawodowych w za-
kresie zawodu odpowiadajàcego danemu
rodzajowi rzemios∏a.”, 

b) w ust. 3g w pkt 4 dodaje si´ lit. c w brzmieniu:

„c) za egzamin sprawdzajàcy — 15 % podsta-
wy,”,

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

„3i. Osoby doros∏e uzyskujàce i uzupe∏niajàce
wiedz´ i umiej´tnoÊci zawodowe w for-
mach pozaszkolnych, okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach, mogà przystàpiç do egza-
minu sprawdzajàcego wybrane kwalifikacje
zawodowe w zakresie zawodu odpowiada-
jàcego danemu rodzajowi rzemios∏a.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania, po zasi´gni´ciu opinii Zwiàzku
Rzemios∏a Polskiego, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, warunki powo∏ywania komisji
egzaminacyjnych izb rzemieÊlniczych, wa-
runki dopuszczania do egzaminu i sposób je-
go przeprowadzania, wysokoÊç wynagradza-
nia cz∏onków komisji, warunki wydawania
oraz wzory Êwiadectw czeladniczych, dyplo-
mów mistrzowskich, zaÊwiadczeƒ o zdaniu

———————
11) 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, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615,
z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176,
poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 oraz
z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223,
poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654.
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egzaminu sprawdzajàcego, w tym wydawa-
nia duplikatów, a tak˝e sposób dokonywania
legalizacji dokumentów przeznaczonych do
obrotu z zagranicà oraz wysokoÊç odp∏atno-
Êci za wykonywanie tych czynnoÊci.”;

2) w art. 11 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Izby rzemieÊlnicze sà uprawnione do potwier-
dzania wyników egzaminów sprawdzajàcych
zaÊwiadczeniami o posiadaniu wybranych kwa-
lifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpo-
wiadajàcego danemu rodzajowi rzemios∏a.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.12)) w art. 21 w ust. 1 wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) pkt 102 otrzymuje brzmienie:

„102) zwrot kosztów otrzymany przez bezrobotne-
go na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,
poz. 415, z póên. zm.13)) z tytu∏u:
a) przejazdu do miejsca pracy,
b) przejazdu na badania lekarskie lub psycho-

logiczne,
c) przejazdu do miejsca odbywania sta˝u,

szkolenia, przygotowania zawodowego
doros∏ych, zaj´ç z zakresu poradnictwa
zawodowego lub pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy,

d) przejazdu do miejsca wykonywania prac
spo∏ecznie u˝ytecznych,

e) zakwaterowania w miejscu pracy lub
miejscu odbywania sta˝u, szkolenia lub
przygotowania zawodowego doros∏ych,”;

2) pkt 118 otrzymuje brzmienie:

„118) wartoÊç nieodp∏atnych Êwiadczeƒ lub
Êwiadczeƒ cz´Êciowo odp∏atnych oraz war-
toÊç Êwiadczeƒ rzeczowych, z tytu∏u:
a) studiów podyplomowych,
b) szkoleƒ i przygotowania zawodowego do-

ros∏ych,
c) egzaminów lub licencji,
d) badaƒ lekarskich lub psychologicznych, 
e) ubezpieczenia od nast´pstw nieszcz´Êli-

wych wypadków

— otrzymanych na podstawie ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o sys-
temie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z póên. zm.14)) w art. 70b:

1) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Dofinansowanie kosztów kszta∏cenia m∏odo-
cianych pracowników jest finansowane ze
Êrodków Funduszu Pracy.”; 

2) dodaje si´ ust. 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Ârodki, o których mowa w ust. 8, sà przekazy-
wane na wyodr´bniony rachunek bankowy
urz´du wojewódzkiego.

10. Wojewoda otrzymane Êrodki na dofinansowa-
nie kosztów kszta∏cenia m∏odocianych pracow-
ników przekazuje na wyodr´bniony rachunek
bankowy gminy.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach
piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602,
z póên. zm.15)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„Art. 9a. W roku 2009 Êrodki przeznaczone na
sfinansowanie sta˝u podyplomowego,
o którym mowa w art. 9 ust. 2, przekazu-
je marsza∏kowi województwa minister
w∏aÊciwy do spraw zdrowia ze Êrodków
Funduszu Pracy.”;

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

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703,
Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228
i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64,
Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135,
poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181,
poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r.
Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84,
poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143,
Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608,
Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535,
Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116,
poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291,
Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619
i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30,
poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298,
Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177,
poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119,
Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226,
poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219,
Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243,
Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549, z 2008 r. Nr 97, poz. 623,
Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894, Nr 209, poz. 1316, Nr 220,
poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507 oraz
z 2009 r. Nr 3, poz. 11.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r.
Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92,
poz. 885 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz. 1461
oraz z 2007 r. Nr 175, poz. 1237.
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2) w art. 10w dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. W roku 2009 specjalizacja jest finansowana
przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia
ze Êrodków Funduszu Pracy.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136,
poz. 857) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 15 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W roku 2009 Êrodki przeznaczone na sfinan-
sowanie sta˝u podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marsza∏kowi woje-
wództwa minister w∏aÊciwy do spraw zdro-
wia ze Êrodków Funduszu Pracy.”;

2) w art. 16 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. W roku 2009 szkolenie specjalizacyjne jest
finansowane przez ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia ze Êrodków Funduszu Pracy.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14,
poz. 92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237,
poz. 1652) w art. 11 w ust. 2:

1) pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4) przygotowania zawodowego doros∏ych;

5) badaƒ lekarskich lub psychologicznych, o któ-
rych mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji;”;

2) dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) studiów podyplomowych.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póên. zm.16)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany: 

1) w art. 4 w pkt 2: 

a) lit. ∏ otrzymuje brzmienie: 

„∏) powiatowy urzàd pracy — w stosunku do
osób pobierajàcych zasi∏ek dla bezrobotnych
lub stypendium,”, 

b) po lit. ∏ dodaje si´ lit. ∏1 i ∏2 w brzmieniu:

„∏1) centrum integracji spo∏ecznej — w stosun-
ku do osób pobierajàcych Êwiadczenie inte-
gracyjne, 

∏2) powiatowy urzàd pracy — w stosunku do
osób pobierajàcych stypendium na podsta-
wie przepisów o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy w okresie odbywa-
nia studiów podyplomowych i niepozosta-
jàcych w zatrudnieniu,”;

2) w art. 6 w ust. 1:

a) pkt 9 i 9a otrzymujà brzmienie:

„9) osobami pobierajàcymi zasi∏ek dla bez-
robotnych, Êwiadczenie integracyjne lub
stypendium w okresie odbywania szkolenia,
sta˝u lub przygotowania zawodowego do-
ros∏ych, na które zosta∏y skierowane przez
powiatowy urzàd pracy, zwanymi dalej
„bezrobotnymi”;

9a) osobami pobierajàcymi stypendium w okre-
sie odbywania szkolenia, sta˝u lub przygo-
towania zawodowego doros∏ych, na które
zosta∏y skierowane przez inne ni˝ powiato-
wy urzàd pracy podmioty kierujàce na szko-
lenie, sta˝ lub przygotowanie zawodowe do-
ros∏ych, zwanymi dalej „osobami pobierajà-
cymi stypendium”;”,

b) po pkt 9a dodaje si´ pkt 9b w brzmieniu:

„9b) osobami pobierajàcymi stypendium na
podstawie przepisów o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy w okresie
odbywania studiów podyplomowych i nie-
pozostawania w zatrudnieniu;”;

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

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

4) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie podlegajà ubezpieczeniu wypadkowemu
bezrobotni pobierajàcy zasi∏ek dla bezrobot-
nych lub Êwiadczenie integracyjne oraz osoby,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 9b, 11, 19
i 20 oraz art. 7 i 10.”;

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

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

6) w art. 16 po ust. 9a dodaje si´ ust. 9b w brzmieniu:

„9b. Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we osób, o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 9b, finansujà w ca∏oÊci powiatowe urz´dy
pracy z Funduszu Pracy.”;

7) w art. 18 w ust. 4 po pkt 8 dodaje si´ pkt 9
w brzmieniu:

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

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

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

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21,
poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793
i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67,
poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209,
poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505,
Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656.
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Art. 10. W ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o ko-
mercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´-
biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”
(Dz. U. Nr 84, poz. 948, z póên. zm.17)) w art. 58
ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Âwiadczenia przedemerytalne dla osób zatrudnio-
nych w PKP na podstawie stosunku pracy nawià-
zanego przed dniem 7 wrzeÊnia 1999 r., a nast´p-
nie w okresie po dniu 18 maja 2000 r. przed dniem
1 stycznia 2001 r. zwolnionych z PKP z przyczyn
dotyczàcych zak∏adu pracy, ustalone na podstawie
przepisów o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bez-
robociu, od dnia 1 stycznia 2009 r., sà finansowa-
ne z Funduszu Pracy, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. PKP SA refinansuje Funduszowi Pracy za poÊred-
nictwem Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych rów-
nowartoÊç 10 % kwoty Êwiadczeƒ przedemery-
talnych, o których mowa w ust. 1.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przekazy-
wania przez PKP SA na rachunek bankowy Fun-
duszu Pracy Êrodków, o których mowa w ust. 2,
majàc na uwadze zapewnienie terminowoÊci
przekazywania tych Êrodków.”.

Art. 11. 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.18)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

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

„4) odbywania szkolenia, sta˝u, przygotowania za-
wodowego doros∏ych lub przygotowania za-
wodowego w miejscu pracy przez osob´ po-
bierajàcà stypendium w okresie odbywania te-
go szkolenia, sta˝u, przygotowania zawodo-
wego doros∏ych lub przygotowania zawodo-
wego w miejscu pracy na podstawie skierowa-
nia wydanego przez powiatowy urzàd pracy
lub przez inny podmiot kierujàcy;”;

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

„4) pracodawca, u którego osoba pobierajàca sty-
pendium odbywa sta˝, przygotowanie zawo-
dowe doros∏ych, przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy lub szkolenie, lub jednostka,
w której osoba pobierajàca stypendium odby-
wa szkolenie — w stosunku do osoby pobiera-
jàcej stypendium w okresie odbywania tego
sta˝u, przygotowania zawodowego doro-
s∏ych, przygotowania zawodowego w miejscu

pracy lub szkolenia na podstawie skierowania
wydanego przez powiatowy urzàd pracy lub
przez inny podmiot kierujàcy;”.

Art. 12. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694,
z póên. zm.19)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Wiza w celu wykonywania pracy mo˝e
byç wydana cudzoziemcowi, który
przedstawi zezwolenie na prac´ na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej
albo pisemne oÊwiadczenie pracodaw-
cy o zamiarze powierzenia wykonywa-
nia pracy, je˝eli zezwolenie na prac´
nie jest wymagane.

2. Wiz´, o której mowa w ust. 1, wydaje
si´ na okres pobytu, który odpowiada
okresowi wskazanemu w zezwoleniu
lub oÊwiadczeniu, jednak nie d∏u˝szy
ni˝ wskazany w art. 26 ust. 2 lub 4.

3. Cudzoziemcowi, który zamierza wyko-
nywaç na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej prac´ zale˝nà od rytmu pór ro-
ku przez czas okreÊlony, wiz´, o której
mowa w ust. 1, wydaje si´ na okres
pobytu, który odpowiada okresowi
wskazanemu w zezwoleniu na prac´
lub pisemnym oÊwiadczeniu praco-
dawcy o zamiarze powierzenia cudzo-
ziemcowi wykonywania pracy, je˝eli
zezwolenie na prac´ nie jest wymaga-
ne, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na 6 miesi´cy
w okresie 12 miesi´cy liczonych od
dnia pierwszego wjazdu.”;

2) w art. 53 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiada zezwolenie na prac´ albo pisemne
oÊwiadczenie pracodawcy o zamiarze powie-
rzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, je-
˝eli zezwolenie na prac´ nie jest wymagane;”.

Art. 13. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o za-
trudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z póên.
zm.20)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) zasi∏ku dla bezrobotnych — oznacza to zasi∏ek
dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póên.
zm.21)).”;———————

17) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6,
poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157,
poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63
i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193,
poz. 1196 i Nr 206, poz. 1289.

18) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760
i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121,
poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 164, poz. 1366, z 2007 r. Nr 115, poz. 792 oraz z 2008 r.
Nr 228, poz 1507.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165,
poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112,
Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570.

20) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001, z 2005 r.
Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 94,
poz. 651 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 793.

21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
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2) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba, o której mowa w art. 1, mo˝e na pod-
stawie:
1) w∏asnego wniosku lub wniosku przedstawi-

ciela ustawowego,
2) wniosku zak∏adu lecznictwa odwykowego,

powiatowego centrum pomocy rodzinie,
oÊrodka pomocy spo∏ecznej, organizacji po-
zarzàdowej lub klubu integracji spo∏ecznej,
za zgodà tej osoby lub jej przedstawiciela
ustawowego 

— zostaç skierowana do uczestnictwa w zaj´-
ciach prowadzonych przez Centrum, przez w∏aÊ-
ciwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu oso-
by oÊrodek pomocy spo∏ecznej lub w przypad-
ku osoby, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5,
przez powiatowy urzàd pracy z powiadomie-
niem w∏aÊciwego dla miejsca zamieszkania lub
pobytu tej osoby oÊrodka pomocy spo∏ecznej.”;

3) w art. 15 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Na wniosek kierownika Centrum, zawierajàcy
kopi´ listy wyp∏aconych Êwiadczeƒ integracyj-
nych, starosta w∏aÊciwy dla siedziby Centrum re-
funduje ze Êrodków Funduszu Pracy kwot´ wy-
p∏aconych w poprzednim miesiàcu Êwiadczeƒ
integracyjnych wraz ze sk∏adkami na ubezpiecze-
nia spo∏eczne. Na wniosek kierownika Centrum
starosta mo˝e przekazaç Centrum zaliczk´ na
wyp∏at´ Êwiadczeƒ integracyjnych wraz ze sk∏ad-
kami na ubezpieczenia spo∏eczne.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrud-
nianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166,
poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 89,
poz. 589) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pracodawca u˝ytkownik — pracodawc´ lub pod-
miot nieb´dàcy pracodawcà w rozumieniu Ko-
deksu pracy wyznaczajàcy pracownikowi skiero-
wanemu przez agencj´ pracy tymczasowej zada-
nia i kontrolujàcy ich wykonanie.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy spo∏ecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728,
z póên. zm.22)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 105 otrzymuje brzmienie:

„Art. 105. 1. Sàdy, organy i jednostki organizacyjne
sà obowiàzane niezw∏ocznie, nie póê-
niej jednak ni˝ w terminie 7 dni, udo-
st´pniç lub udzieliç na wniosek pra-
cownika socjalnego odpowiednich in-
formacji, które majà znaczenie dla roz-
strzygni´cia o przyznaniu lub wysokoÊ-
ci Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej.

2. Udost´pnienie informacji gromadzo-
nych przez publiczne s∏u˝by zatrud-
nienia, które majà znaczenie dla roz-
strzygni´cia o przyznaniu lub wyso-
koÊci Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej

odbywa si´ na zasadach okreÊlonych
w art. 4 ust. 6 i art. 33 ust. 6—9 usta-
wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,
poz. 415, z póên. zm.23)).”;

2) art. 108 otrzymuje brzmienie:

„Art. 108. 1. W celu okreÊlenia sposobu wspó∏-
dzia∏ania w rozwiàzywaniu proble-
mów osoby lub rodziny znajdujàcych
si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej pra-
cownik socjalny mo˝e zawrzeç kon-
trakt socjalny z tà osobà lub rodzinà,
w celu wzmocnienia aktywnoÊci i sa-
modzielnoÊci ˝yciowej, zawodowej
lub przeciwdzia∏ania wykluczeniu
spo∏ecznemu.

2. W przypadku osób bezrobotnych,
o których mowa w art. 49 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy, podpisanie kontraktu socjalnego,
w ramach którego sà realizowane
dzia∏ania na rzecz wzmocnienia ak-
tywnoÊci osoby bezrobotnej, jest do-
konywane na podstawie skierowania
powiatowego urz´du pracy na zasa-
dach okreÊlonych w art. 50 ust. 3
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.

3. Za osob´, z którà zawarto kontrakt so-
cjalny, o której mowa w ust. 2, oÊrodek
pomocy spo∏ecznej op∏aca sk∏adk´ na
ubezpieczenie zdrowotne na zasadach
okreÊlonych w przepisach o Êwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze Êrodków publicznych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wzór kontraktu
socjalnego, uwzgl´dniajàc indywidu-
alne cechy osoby podpisujàcej kon-
trakt socjalny.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o Êwiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120,
poz. 1252) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Âwiadczenia przedemerytalne i zasi∏ki
pogrzebowe oraz koszty ich obs∏ugi
sà finansowane ze Êrodków Funduszu
Pracy.”;

2) w art. 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zasi∏ki przedemerytalne oraz koszty ich obs∏ugi
sà finansowane ze Êrodków Funduszu Pracy.”.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216,
poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
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Art. 17. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
z póên. zm.24)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 66 w ust. 1: 

a) pkt 24a otrzymuje brzmienie:
„24a) osoby pobierajàce stypendium w okresie

odbywania szkolenia, sta˝u lub przygoto-
wania zawodowego doros∏ych, na które
zosta∏y skierowane przez podmiot inny
ni˝ powiatowy urzàd pracy, niepodlegajà-
ce obowiàzkowi ubezpieczenia zdrowot-
nego z innego tytu∏u;”,

b) pkt 30 otrzymuje brzmienie: 
„30) osoby obj´te indywidualnym programem

zatrudnienia socjalnego lub realizujàce
kontrakt socjalny, niepodlegajàce obowiàz-
kowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytu∏u;”; 

2) w art. 73 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 30:
a) powstaje po up∏ywie 30 dni od dnia rozpo-

cz´cia realizacji indywidualnego programu
zatrudnienia socjalnego, a wygasa z dniem
zakoƒczenia realizacji programu lub za-
przestania realizacji programu w rozumie-
niu przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

b) powstaje po up∏ywie 30 dni od dnia podpi-
sania kontraktu socjalnego, a wygasa
z dniem zakoƒczenia realizacji kontraktu
socjalnego lub zaprzestania realizacji kon-
traktu socjalnego, o którym mowa w prze-
pisach o pomocy spo∏ecznej;”;

3) w art. 75:

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

pkt 24a, zg∏asza do ubezpieczenia zdrowot-
nego podmiot kierujàcy (beneficjent) na
szkolenie, sta˝ lub przygotowanie zawodo-
we doros∏ych, którym jest:

1) jednostka samorzàdu terytorialnego
i jej jednostka organizacyjna, z wyjàt-
kiem wojewódzkiego i powiatowego
urz´du pracy,

2) Ochotniczy Hufiec Pracy,

3) agencja zatrudnienia,

4) instytucja szkoleniowa,

5) instytucja dialogu spo∏ecznego,

6) instytucja partnerstwa lokalnego,

7) organizacja pozarzàdowa dzia∏ajàca na
rzecz rozwoju zasobów ludzkich i prze-
ciwdzia∏ania bezrobociu,

8) jednostka naukowa,

9) organizacja pracodawców,

10) zwiàzek zawodowy,

11) oÊrodek doradztwa rolniczego,

12) oÊrodek poradnictwa zawodowego
i psychologicznego

— korzystajàcy z publicznych Êrodków
wspólnotowych i publicznych Êrodków kra-
jowych na podstawie umowy o dofinanso-
wanie projektu albo decyzji, o których mo-
wa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z póên. zm.25)) albo usta-
wie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz
z 2008 r. Nr 216, poz. 1370).”,

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1
pkt 29 i 30, zg∏asza do ubezpieczenia zdro-
wotnego oÊrodek pomocy spo∏ecznej reali-
zujàcy indywidualny program wychodze-
nia z bezdomnoÊci lub oÊrodek pomocy
spo∏ecznej realizujàcy kontrakt socjalny.”; 

4) w art. 85 ust. 6a otrzymuje brzmienie:

„6a. Za osob´, o której mowa w art. 66 ust. 1
pkt 24a, sk∏adk´ jako p∏atnik oblicza, pobiera
z dochodu ubezpieczonego i odprowadza
podmiot kierujàcy (beneficjent) na szkolenie,
sta˝ lub przygotowanie zawodowe doro-
s∏ych.”;

5) w art. 86 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29
i 30, op∏aca oÊrodek pomocy spo∏ecznej reali-
zujàcy indywidualny program wychodzenia
z bezdomnoÊci lub oÊrodek pomocy spo∏ecz-
nej realizujàcy kontrakt socjalny;”. 

Art. 18. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie
roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pra-
codawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121 oraz z 2008 r. Nr 237,
poz. 1654) po art. 9a dodaje si´ art. 9b w brzmieniu: 

„Art. 9b. 1. Pracodawca, o którym mowa w art. 9, nie
op∏aca sk∏adek na Fundusz Gwarantowa-
nych Âwiadczeƒ Pracowniczych przez
okres 12 miesi´cy, poczàwszy od pierw-
szego miesiàca po zawarciu umowy o pra-
c´, za osoby zatrudnione, które ukoƒczy∏y
50 rok ˝ycia i w okresie 30 dni przed za-
trudnieniem pozostawa∏y w ewidencji
bezrobotnych powiatowego urz´du pracy.

2. Pracodawca, o którym mowa w art. 9, nie
op∏aca sk∏adek na Fundusz Gwarantowa-
nych Âwiadczeƒ Pracowniczych za pra-
cowników, którzy osiàgn´li wiek wyno-
szàcy co najmniej 55 lat dla kobiet i co
najmniej 60 lat dla m´˝czyzn.”.

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

z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216,
poz. 1370.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225,
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237,
poz. 1654.
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Art. 19. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r.
o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z póên.
zm.26)) w cz´Êci I za∏àcznika wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w ust. 36 kol. 4 otrzymuje brzmienie:

„dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzàcych agencje zatrudnienia”;

2) w ust. 37 kol. 4 otrzymuje brzmienie:

„zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzà-
cych agencje zatrudnienia”.

Art. 20. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Paƒ-
stwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589 oraz
z 2008 r. Nr 237, poz. 1656) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Paƒstwowa Inspekcja Pracy przy realizacji za-
daƒ wspó∏dzia∏a ze zwiàzkami zawodowymi,
organizacjami pracodawców, organami samo-
rzàdu za∏ogi, radami pracowników, spo∏ecznà
inspekcjà pracy, publicznymi s∏u˝bami zatrud-
nienia w rozumieniu przepisów o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z or-
ganami administracji paƒstwowej, a w szcze-
gólnoÊci z organami nadzoru i kontroli nad wa-
runkami pracy, Policjà, Stra˝à Granicznà, S∏u˝-
bà Celnà, urz´dami skarbowymi i Zak∏adem
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, a tak˝e organami
samorzàdu terytorialnego.”;

2) w art. 37 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Okr´gowy inspektor pracy niezw∏ocznie po-
wiadamia marsza∏ka w∏aÊciwego wojewódz-
twa o:

1) stwierdzonych przypadkach naruszenia wa-
runków prowadzenia agencji zatrudnienia
okreÊlonych w przepisach o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy;

2) wynikach kontroli podmiotu kontrolowa-
nego — na wniosek marsza∏ka wojewódz-
twa.

4. Okr´gowy inspektor pracy niezw∏ocznie po-
wiadamia w∏aÊciwego starost´ o:

1) stwierdzonych przypadkach naruszenia
przez bezrobotnego lub przez podmiot kon-
trolowany przepisów o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy;

2) wynikach kontroli podmiotu kontrolowane-
go — na wniosek starosty.”.

Art. 21. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 2009 r. Nr 1, poz. 7) w art. 5:

1) ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2. W przypadku gdy d∏u˝nik alimentacyjny nie
mo˝e wywiàzaç si´ ze swoich zobowiàzaƒ
z powodu braku zatrudnienia, organ w∏aÊciwy
d∏u˝nika:

1) zobowiàzuje d∏u˝nika alimentacyjnego do
zarejestrowania si´ jako bezrobotny albo ja-
ko poszukujàcy pracy w przypadku braku
mo˝liwoÊci zarejestrowania si´ jako bez-
robotny;

2) informuje w∏aÊciwy powiatowy urzàd pracy
o potrzebie aktywizacji zawodowej d∏u˝nika
alimentacyjnego. 

3. W przypadku gdy d∏u˝nik alimentacyjny unie-
mo˝liwia przeprowadzenie wywiadu alimenta-
cyjnego lub odmówi∏:

1) z∏o˝enia oÊwiadczenia majàtkowego, 

2) zarejestrowania si´ w powiatowym urz´dzie
pracy jako bezrobotny albo poszukujàcy
pracy,

3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu
przepisów o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy, przyj´cia propozycji
odpowiedniego zatrudnienia lub innej pra-
cy zarobkowej, wykonywania prac spo∏ecz-
nie u˝ytecznych, prac interwencyjnych, ro-
bót publicznych, prac na zasadach robót
publicznych albo udzia∏u w szkoleniu, sta-
˝u lub przygotowaniu zawodowym doro-
s∏ych

— organ w∏aÊciwy d∏u˝nika sk∏ada wniosek
o Êciganie za przest´pstwo okreÊlone
w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
— Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên.
zm.27)) oraz kieruje wniosek do starosty o za-
trzymanie prawa jazdy d∏u˝nika alimentacyjne-
go. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2
i 3, starosta jest obowiàzany do informowania
o tym organu w∏aÊciwego d∏u˝nika.”;

2) po ust. 4 dodaje ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Organ w∏aÊciwy d∏u˝nika alimentacyjnego
przekazuje powiatowemu urz´dowi pracy in-
formacje o utracie statusu d∏u˝nika alimenta-
cyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji za-
wodowej d∏u˝nika alimentacyjnego.”;

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

z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127,
poz. 880 i Nr 128, poz. 883 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262,
Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198,
Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414.

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

z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378 oraz
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344.
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3) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Na podstawie wniosku, o którym mowa
w ust. 3, starosta wydaje decyzj´ o zatrzyma-
niu prawa jazdy.

6. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy nast´puje na
wniosek organu w∏aÊciwego d∏u˝nika, gdy
d∏u˝nik umo˝liwi przeprowadzenie wywiadu
alimentacyjnego, z∏o˝y oÊwiadczenie majàtko-
we, zarejestruje si´ jako bezrobotny albo po-
szukujàcy pracy, podejmie prac´ albo innà for-
m´ aktywizacji zawodowej zaproponowanà
przez powiatowy urzàd pracy.”.

Art. 22. 1. Osoby, które do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy zosta∏y skierowane na szkolenie, sta˝ i przygo-
towanie zawodowe w miejscu pracy, kontynuujà je na
zasadach okreÊlonych w dotychczasowych przepi-
sach.

2. Dodatki szkoleniowe i stypendia przyznane
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ stypen-
diami w rozumieniu niniejszej ustawy, z zastrze˝e-
niem ust. 3.

3. Stypendia przyznane przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy osobom skierowanym na sta˝ sà wyp∏aca-
ne w wysokoÊci wynikajàcej z dotychczasowych prze-
pisów. 

4. Osoby, którym starosta przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy przyzna∏ dofinansowanie kosztów stu-
diów podyplomowych, uzyskujà z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy prawo do stypendium, o którym mo-
wa w art. 42a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

5. W 2009 r. wysokoÊç stypendium w okresie od-
bywania sta˝u, o którym mowa w art. 53 ust. 6 usta-
wy zmienianej w art. 1 wynosi:

1) 773 z∏ w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia
31 maja 2009 r.;

2) 791 z∏ w okresie od dnia 1 czerwca 2009 r. do dnia
31 grudnia 2009 r.

6. W 2009 r. wysokoÊç stypendium w okresie od-
bywania szkolenia, o którym mowa w art. 41 ust. 3
ustawy zmienianej w art. 1 wynosi miesi´cznie 100 %
zasi∏ku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy zmie-
nianej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, a dla bezrobotnych:

1) posiadajàcych wykszta∏cenie gminazjalne lub ni˝-
sze lub

2) bez kwalifikacji zawodowych lub

3) powy˝szej 50 roku ˝ycia lub

4) z prawem do zasi∏ku

— 120 % zasi∏ku, o którym mowa w art. 72 ust. 1
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujà-
cym do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

7. W 2009 r. wysokoÊç stypendium w okresie od-
bywania przygotowania zawodowego doros∏ych,
o którym mowa w art. 53g ust. 1 ustawy zmienianej

w art. 1 wynosi miesi´cznie 100 % zasi∏ku, o którym
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy, a dla bezrobotnych:

1) posiadajàcych wykszta∏cenie gminazjalne lub ni˝-
sze lub

2) bez kwalifikacji zawodowych lub

3) powy˝szej 50 roku ˝ycia

— 120 % zasi∏ku, o którym mowa w art. 72 ust. 1
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujà-
cym do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 23. Umowy z instytucjami szkoleniowymi,
pracodawcami i innymi podmiotami dotyczàce skie-
rowania bezrobotnych lub poszukujàcych pracy,
o których mowa w art. 43 ustawy zmienianej w art. 1,
na szkolenie, sta˝ lub przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy, zawarte przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, sà kontynuowane na zasadach okreÊlonych
w dotychczasowych przepisach.

Art. 24. Zasi∏ki dla bezrobotnych przyznane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy sà wyp∏acane w wyso-
koÊci i przez okres wynikajàcy z dotychczasowych
przepisów.

Art. 25. Terminem poczàtkowym, od którego nale-
˝y obliczaç liczb´ odmów, o których mowa w art. 33
ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, jest dzieƒ wej-
Êcia w ˝ycie ustawy. 

Art. 26. Zwolnienie z op∏acania sk∏adek na Fun-
dusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych, o którym mowa w art. 104b ust. 1
ustawy zmienianej w art. 1 i art. 9b ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, dotyczy osób zatrudnionych po dniu
30 czerwca 2009 r.

Art. 27. 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 dotychczasowych
przepisów.

Art. 28. Projekty lokalne i programy regionalne re-
alizowane w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy sà realizo-
wane na zasadach okreÊlonych w dotychczasowych
przepisach.

Art. 29. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie:

1) art. 4 ust. 2, art. 19 ust. 22, art. 33 ust. 5, art. 35
ust. 3 i 4, art. 46 ust. 6, art. 53 ust. 9, art. 83
i art. 90 ust. 1 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, 

2) art. 3 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3, 

3) art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 10,

4) art. 108 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15 

— zachowujà moc do czasu wydania nowych przepi-
sów wykonawczych na podstawie upowa˝nieƒ
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
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Art. 30. 1. Do dnia 31 grudnia 2009 r. wyodr´bnie-
nie w ramach powiatowych urz´dów pracy centrów
aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 9b
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie jest obowiàzko-
we.

2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. przedsi´wzi´cia,
o których mowa w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy zmienianej
w art. 1, na wniosek starosty zaopiniowany przez rad´
powiatu sà dofinansowane ze Êrodków Funduszu Pra-
cy pozostajàcych w dyspozycji ministra w∏aÊciwego
do spraw pracy do wysokoÊci 80 % kosztów ich utwo-
rzenia, nie wi´cej ni˝ 80-krotnoÊç przeci´tnego wyna-
grodzenia obowiàzujàcego w kwartale bezpoÊrednio
poprzedzajàcym finansowanie tych kosztów.

Art. 31. 1. Osoba, która mo˝e wykazaç, ˝e w okre-
sie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy by∏a zatrudniona przez co najmniej
12 miesi´cy na stanowisku doradcy EURES lub asy-
stenta EURES albo przez co najmniej 12 miesi´cy wy-
konywa∏a zadania w zakresie Êwiadczenia us∏ug
EURES w co najmniej po∏owie pe∏nego wymiaru cza-
su pracy b´dàc zatrudnionà na innym stanowisku,
spe∏nia warunek, o którym mowa w art. 92 ust. 2
pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, i mo˝e wystàpiç
o nadanie licencji zawodowej poÊrednika pracy, nie
d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2010 r.

2. Osoba, która mo˝e wykazaç, ˝e w okresie od
dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy by∏a zatrudniona przez co najmniej 24 miesià-
ce na stanowisku doradcy EURES, asystenta EURES
lub poÊrednika pracy i wykonywa∏a zadania w zakre-
sie Êwiadczenia us∏ug EURES, spe∏nia warunek, o któ-
rym mowa w art. 92 ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej
w art. 1, i po uzyskaniu licencji, o której mowa
w ust. 1 mo˝e wystàpiç o nadanie licencji zawodowej
poÊrednika pracy I stopnia, nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
31 grudnia 2010 r.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, zatrudnio-
ne w powiatowym urz´dzie pracy, mogà realizowaç
zadania w zakresie poÊrednictwa pracy prowadzone-
go w ramach sieci EURES bez posiadania licencji za-
wodowej poÊrednika pracy nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
31 grudnia 2010 r.

Art. 32. Osoby, które w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy spe∏nia∏y jeden z nast´pujàcych warunków: 

1) wykonywa∏y zadania na stanowisku poÊrednika
pracy — sta˝ysty przez okres krótszy ni˝ 12 miesi´-
cy w publicznych s∏u˝bach zatrudnienia, 

2) wykonywa∏y zadania na stanowisku poÊrednika
pracy — sta˝ysty, przez okres co najmniej 12 mie-
si´cy w publicznych s∏u˝bach zatrudnienia,

3) otrzyma∏y licencj´ zawodowà poÊrednika pracy

— mogà uzyskaç licencj´ poÊrednika pracy I stopnia
bez spe∏niania warunku, o którym mowa w art. 92
ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 33. Osoby zatrudnione w urz´dach pracy lub
Ochotniczych Hufcach Pracy, które otrzyma∏y licencj´
zawodowà przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia

24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1243)
i wykonywa∏y zadania w zakresie poradnictwa zawo-
dowego przez okres co najmniej 12 miesi´cy spe∏nia-
jà warunek, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 4 usta-
wy zmienianej w art. 1.

Art. 34. 1. Do post´powaƒ w sprawach zezwoleƒ
na prac´ dla cudzoziemców, rozpocz´tych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy i niezakoƒczonych
ostatecznà decyzjà, stosuje si´ dotychczasowe przepi-
sy.

2. W post´powaniach w sprawach zezwoleƒ na
prac´ cudzoziemców rozpocz´tych po dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy, do czasu wydania przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego obwieszczenia,
o którym mowa w art. 90 ust. 7 ustawy zmienianej
w art. 1, wysokoÊç wynagrodzenia, o którym mowa
w art. 88c ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, usta-
la si´ na podstawie obwieszczenia Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego, wydanego na podstawie
art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z póên.
zm.28)).

3. Do czasu wydania przez wojewod´ kryteriów,
o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy zmienianej
w art. 1, przepisów art. 88c ust. 3 pkt 1 i art. 88e ust. 5
ustawy zmienianej w art. 1, nie stosuje si´.

Art. 35. 1. Podmioty posiadajàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy status agencji poÊrednictwa pracy,
agencji doradztwa personalnego, agencji poradnic-
twa zawodowego oraz agencji pracy tymczasowej,
potwierdzony wydanymi certyfikatami wst´pnymi lub
certyfikatami, z mocy prawa otrzymujà status agencji
zatrudnienia w rozumieniu niniejszej ustawy. 

2. Marsza∏ek województwa wydaje certyfikat po-
twierdzajàcy bezterminowy wpis do rejestru agencji
zatrudnienia oraz dokonuje wpisu do rejestru pod-
miotom:

1) posiadajàcym certyfikaty wst´pne, w okresie do
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy; 

2) posiadajàcym certyfikaty, w okresie do 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

3. Wydanie certyfikatu, o którym mowa w ust. 2,
jest zwolnione z op∏aty, o której mowa w art. 18k
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà.

4. Wnioski o wpis do rejestru agencji zatrudnienia,
z∏o˝one i nierozpatrzone przed dniem wejÊcia w ˝ycie
———————
28) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153,
poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r.
Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213,
poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1109.
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ustawy, sà rozpatrywane na podstawie przepisów
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà.

5. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy w zakresie op∏at od wy-
dawanych certyfikatów i zaÊwiadczeƒ stosuje si´ do-
tychczasowe przepisy. 

Art. 36. Okres 180 dni, o którym mowa
w art. 34a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, dla osób
zarejestrowanych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy biegnie od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 37. 1. Zasi∏ki przedemerytalne, Êwiadczenia
przedemerytalne i zasi∏ki pogrzebowe nale˝ne za
okres do dnia 31 grudnia 2008 r. sà finansowane na
zasadach dotychczasowych. 

2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kszta∏-
cenia m∏odocianych pracowników nale˝ne za okres
do dnia 31 grudnia 2008 r. odbywa si´ na zasadach
dotychczasowych. 

Art. 38. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy na
podstawie umowy zawartej z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia przekazuje w 2009 r., na wyodr´b-
niony rachunek bankowy Ministerstwa Zdrowia, Êrod-
ki Funduszu Pracy w kwocie 567 583 tys. z∏ z przezna-
czeniem w 2009 r. na:

1) sta˝e podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyj-
ne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa
w przepisach o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty; 

2) sta˝e podyplomowe oraz specjalizacje piel´gnia-
rek i po∏o˝nych, o których mowa w przepisach
o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna okreÊ-
laç w szczególnoÊci tryb przekazywania otrzymanych
Êrodków oraz ich rozliczenia.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia przekazuje
na podstawie umów zawartych z:

1) marsza∏kami województw, 

2) wojewodami,

3) jednostkami organizacyjnymi prowadzàcymi spe-
cjalizacje, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i leka-

rza dentysty, oraz podmiotami uprawnionymi do
szkolenia specjalizacyjnego, o których mowa
w art. 16 ust. 4a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

4) organizatorami kszta∏cenia, o których mowa
w art. 10w ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawo-
dach piel´gniarki i po∏o˝nej

— Êrodki, o których mowa w ust. 1, na cele okreÊlo-
ne w ust. 1.

Art. 39. Wydatki faktycznie poniesione w okresie
od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy przeznaczone odpowiednio z bud˝etu paƒ-
stwa z cz´Êci, której dysponentem jest:

1) minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia oraz woje-
woda — na sta˝e podyplomowe oraz szkolenia
specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o któ-
rych mowa w przepisach o zawodach lekarza i le-
karza dentysty, a tak˝e sta˝e podyplomowe oraz
specjalizacje piel´gniarek i po∏o˝nych, o których
mowa w przepisach o zawodach piel´gniarki i po-
∏o˝nej,

2) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych — na zasi∏ki
i Êwiadczenia przedemerytalne oraz zasi∏ki pogrze-
bowe wraz z kosztami obs∏ugi ich wyp∏at przez
ZUS, o których mowa w przepisach o Êwiadcze-
niach przedemerytalnych,

3) wojewoda — na dofinansowanie kosztów kszta∏-
cenia m∏odocianych pracowników, o których mo-
wa w art. 70b ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r.
o systemie oÊwiaty

— sà refundowane przez ministra w∏aÊciwego do
spraw pracy ze Êrodków Funduszu Pracy w ramach
wydatków uj´tych w planie finansowym Funduszu.

Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 39, który wchodzi w ˝ycie z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, z mocà od dnia 1 stycznia 2009 r.;

2) art. 1 pkt 75 i art. 18, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2009 r.;

3) art. 1 pkt 49, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.
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