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oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Z poważaniem

(-) Ludwik Dorn



USTAWA

z dnia 6 lipca 2007 r.

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

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 1:

– w pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„bezrobotnym – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-
g lub i, j, lub cudzoziemca – członka rodziny obywatela polskiego,
niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do
podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym
w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest
osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej
w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem
uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu
eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w
formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca
zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz
poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:”,

– w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości
przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po
ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia
pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku
chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku
macierzyńskiego,”,

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2257, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121, Nr 217, poz. 1588 i Nr 251, poz. 1848
oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589 i Nr 115, poz. 791 i 793.
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– w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega,
na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) bezrobotnym bez doświadczenia zawodowego – oznacza to bezrobotnego,
który wykonywał zatrudnienie oraz inną pracę zarobkową przez łączny okres
poniżej 6 miesięcy;”,

– po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

„21a) partnerstwie transgranicznym EURES – oznacza to działania sieci EURES
w regionach przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone przez
Komisję Europejską na podstawie odrębnych procedur, realizowane na
podstawie umowy przez służby zatrudnienia, związki zawodowe i
organizacje pracodawców z państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit.
a-c;”,

– po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

„26a) projektach – oznacza to projekty w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227,
poz. 1658) realizujące działania w zakresie promocji zatrudnienia, w tym
przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej bezrobotnych wynikające z programów operacyjnych
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Funduszu Pracy;”,

– pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) robotach publicznych – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie
dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez
gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką:
ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki
zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich
związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków
samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji
pozarządowych, spółek wodnych i ich związków;”,

– pkt 35 otrzymuje brzmienie:

„35) stypendium – oznacza to kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy
bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania zawodowego w miejscu
pracy lub w okresie odbywania szkolenia, stażu u pracodawcy oraz w
okresie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej albo w
szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Koszty badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego
do wykonywania pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu
pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, przeprowadzanych na wniosek
powiatowego urzędu pracy, są finansowane z Funduszu Pracy.”;

2) w art. 4 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
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„6) planowanie i realizowanie we współpracy z ministrem właściwym do spraw
rozwoju regionalnego zadań w zakresie promocji zatrudnienia, w tym
przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej bezrobotnych, realizowanych przez instytucje rynku pracy
wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie należącym do kompetencji
ministra właściwego do spraw pracy;”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wprowadzanie i rozwijanie w publicznych służbach zatrudnienia systemów
teleinformatycznych zapewniających spójny system obsługi rynku pracy oraz
prowadzenie i udostępnianie internetowej bazy ofert pracy.”;

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

„6. Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są:

1) związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych,

2) organizacje pracodawców,

3) organizacje bezrobotnych,

4) organizacje pozarządowe

– jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

7. Instytucją partnerstwa lokalnego jest grupa instytucji realizujących na podstawie
umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.”;

4) w art. 8:

a) w ust. 1:

– w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w
przepisach o Narodowym Planie Rozwoju albo o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju;”,

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem
pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów
międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami
zagranicznymi.”,

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Marszałek województwa może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora
wojewódzkiego urzędu pracy lub na jego wniosek innych pracowników tego
urzędu do załatwiania w imieniu marszałka województwa spraw, w tym
wydawania decyzji i postanowień w trybie przepisów o postępowaniu
administracyjnym. W zakresie zadań wynikających z programów
współfinansowanych z Funduszu Pracy w imieniu marszałka województwa
zadania wykonuje dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy.

6. Marszałek województwa powołuje dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy
wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie
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wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia
lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy. Marszałek
województwa odwołuje dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy po uzyskaniu
zgody wojewódzkiej rady zatrudnienia wyrażonej większością co najmniej 2/3
składu rady. Zgoda wojewódzkiej rady zatrudnienia nie jest wymagana w
przypadkach, o których mowa w art. 52 i 53 Kodeksu pracy, oraz w przypadku
odwołania dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy na jego wniosek.”,

c) w ust. 8:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowują i aktualizują
informacje zawodowe oraz inne zasoby informacji pomocne w aktywnym
poszukiwaniu pracy i upowszechniają je na terenie województwa;”,

– w pkt 5 średnik zastępuje się kropką i uchyla pkt 6;

5) w art. 9:

a) w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy
przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową
oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;”,

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez
pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających
w innych niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach;”,

– po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

„16a) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem
pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów
międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami
zagranicznymi;”,

– w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 20 w brzmieniu:

„20) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym
przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Funduszu Pracy.”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2a1 i 2a2 w brzmieniu:

„2a1. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia
31 grudnia 2013 r. z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy
ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której
mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta
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Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

2a2. Środki, o których mowa w ust. 2a i 2a1, na finansowanie kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy są
przeznaczane w szczególności na zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa
w art. 92, 94, 96, 98 i 99.”,

c) ust. 2c otrzymuje brzmienie:

„2c. Przekazane samorządom powiatowym kwoty środków, o których mowa w ust. 2a
i 2a1, stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203,
poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, Nr 225,
poz. 1635 i Nr 249, poz. 1828).”,

d) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

„2d. Starosta może ze środków Funduszu Pracy, w ramach kwoty przyznanej na
finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiatowe
urzędy pracy, zrefundować część poniesionych z budżetu powiatu kosztów
kwalifikowalnych w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1081/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz.Urz.
UE L 210 z 31.07.2006, str. 12) realizacji projektów poniesionych na:

1) ocenę, w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i
Funduszu Pracy,

2) pomoc i doradztwo prawne powiatowemu urzędowi pracy w zakresie
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego bezpośrednio związanego z realizacją projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu
Pracy,

3) zakup lub amortyzację sprzętu oraz zakup materiałów biurowych dla
powiatowego urzędu pracy, niezbędnych i bezpośrednio związanych z
realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego i Funduszu Pracy, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE)
nr 1083/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

– do wysokości 3 % kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji
samorządu województwa na realizację zadań współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Starosta powołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy wyłonionego w drodze
konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-
letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż
pracy w innych instytucjach rynku pracy. Starosta odwołuje dyrektora
powiatowego urzędu pracy po uzyskaniu zgody powiatowej rady zatrudnienia
wyrażonej większością co najmniej 2/3 składu rady. Zgoda powiatowej rady
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zatrudnienia nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i 53
Kodeksu pracy, oraz w przypadku odwołania dyrektora powiatowego urzędu pracy
na jego wniosek.”;

6) w art. 9a ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Powiaty dotujące oraz powiaty prowadzące zawierają dwustronne porozumienia
określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na
współfinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowego urzędu pracy z
uwzględnieniem zmniejszenia dotacji o kwotę refundacji ze środków Funduszu Pracy,
o której mowa w art. 9 ust. 2d, na realizację przez powiat prowadzący projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu
Pracy dotyczących powiatu dotującego.

4. W przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, wysokość roszczenia
przysługującego powiatowi prowadzącemu jest ustalana jako udział w całości
poniesionych kosztów, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, równy ilorazowi
liczby mieszkańców z terenu powiatu dotującego do łącznej liczby mieszkańców z
całego obszaru działania powiatowego urzędu pracy według stanu na koniec roku
poprzedzającego rok budżetowy, w którym koszty zostały poniesione - pomniejszony o
kwotę refundacji, o której mowa w art. 9 ust. 2d, na realizację przez powiat
prowadzący projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Funduszu Pracy dotyczących powiatu dotującego.”;

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

„12.Agencje pracy tymczasowej prowadzące usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 5, kierują
pracowników lub osoby niebędące pracownikami do pracodawcy użytkownika, którym
może być pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą. Pracodawca użytkownik
wyznacza pracownikowi skierowanemu z agencji pracy tymczasowej zadania i
kontroluje ich wykonanie. Usługi w zakresie kierowania pracowników lub osób
niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej wykonują wyłącznie
agencje pracy tymczasowej będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej.”;

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

„1a. Marszałek województwa lub starosta przy zlecaniu usług rynku pracy, o których mowa
w art. 35 ust. 1, zapewnia ich realizację zgodnie ze standardami usług rynku pracy.”;

9) w art. 33 w ust. 4:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie
działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał jednorazowo środki na
podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2;
pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu
otrzymania środków na podjęcie działalności;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) z własnej winy przerwał staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe w miejscu
pracy lub wykonywanie prac, o których mowa w art. 73a; pozbawienie statusu
bezrobotnego następuje na okres 90 dni.”;

10) w art. 36:
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a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do
internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw
pracy;”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kierowanie za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do
rodziny w zamian za określone świadczenia w celu doskonalenia umiejętności
językowych lub zawodowych na okres do 2 lat; przepisy art. 18a ust. 5 i art. 85
ust. 2 stosuje się odpowiednio.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Powiatowy urząd pracy, który nie dysponuje kandydatami spełniającymi
wymagania określone w ofercie pracy, udostępnia informacje o braku możliwości
realizacji oferty innym powiatowym urzędom pracy co najmniej przez internetową
bazę ofert pracy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pracodawcy są obowiązani na bieżąco informować powiatowe urzędy pracy
właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy o
wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego.
Informując o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania
zawodowego, pracodawcy nie mogą formułować wymagań dyskryminujących
kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie
etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie
religijne lub ze względu na przynależność związkową.”;

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

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

6. Starosta może zawrzeć ze szkołą wyższą lub organizacją studencką umowę
przewidującą sfinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wyposażenia nowo
otwartego akademickiego biura karier, w wysokości nieprzekraczającej
piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Do sfinansowania kosztów
wyposażenia akademickiego biura karier prowadzącego działalność gospodarczą mają
zastosowanie przepisy dotyczące udzielania pomocy de minimis.”;

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

„5. Skierowanie na szkolenie bezrobotnego, osoby pobierającej rentę szkoleniową i
żołnierza rezerwy, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych
predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę
zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu,
który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie
może być poprzedzone skierowaniem na specjalistyczne badania lekarskie
finansowane z Funduszu Pracy.”;

13) w art. 41 po ust. 9 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

„10.Do przyznania instytucji szkoleniowej jednorazowej kwoty, o której mowa w ust. 9,
mają zastosowanie przepisy dotyczące udzielania pomocy de minimis.
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11. Osoby bezrobotne biorące udział w szkoleniach finansowanych z publicznych środków
wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o
dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r.
Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249,
poz. 1832) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy,
powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed
dniem rozpoczęcia szkolenia.”;

14) w art. 45 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu na badania lekarskie i powrotu
do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te bezrobotny został skierowany przez
powiatowy urząd pracy i odbywają się one poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

6. Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do miejsca wykonywania prac, o
których mowa w art. 73a ust. 1, i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu, jeżeli
prace, do wykonywania których został skierowany bezrobotny, są wykonywane poza
miejscem jego zamieszkania lub pobytu.”;

15) w art. 46:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który otrzymał refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
jest obowiązany dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli
zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego lub skierowanych
bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 3
lata, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o
pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorców – 2 lata, albo naruszył
inne warunki umowy o refundację.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb dokonywania refundacji, o której mowa w ust. 1
pkt 1,

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt
2,

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na podjęcie
działalności gospodarczej w przypadku niedotrzymania warunków umowy
dotyczącej ich przyznania

– mając na względzie zwiększenie mobilności bezrobotnych i poszukujących
pracy oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także
konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy publicznej dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą z warunkami dopuszczalności pomocy na
zatrudnienie lub warunkami pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców w
przypadku refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego oraz zasadami udzielania pomocy de minimis w
przypadku pomocy przyznawanej bezrobotnemu w postaci jednorazowej wypłaty
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środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub refundacji kosztów pomocy
prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia takiej działalności.”;

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

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dodatek aktywizacyjny przysługuje w
wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez połowę okresu, w
jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.”;

17) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. W stosunku do:

1) bezrobotnych do 25 roku życia,

2) bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po
urodzeniu dziecka,

3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

4) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia
zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

5) bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do
18 roku życia,

6) bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia,

7) bezrobotnych niepełnosprawnych

– zwanych dalej „osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy”,
mogą być dodatkowo stosowane działania określone w art. 50-61.”;

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

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

do 6 miesięcy od dnia rejestracji powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej

pracy zarobkowej, stażu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub

zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.”;

19) w art. 53:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bezrobotnego, o którym mowa w art. 49 pkt 1, starosta może skierować do
odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy do pracodawcy lub
pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie
produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej
i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym
obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub
prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz.
25, późn. zm.3)).”,

                                                
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,

poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz.
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Starosta może skierować na okres do 6 miesięcy bezrobotnych, o których mowa w
art. 49 pkt 2-7, do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy, bez
nawiązywania stosunku pracy.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w
miejscu pracy do wykonywania zawodu przysługuje stypendium w wysokości 80
% minimalnego wynagrodzenia za pracę, wypłacane przez starostę; przepisy art.
41 ust. 6 oraz art. 80 stosuje się odpowiednio. Za okres, za który przysługuje
stypendium, zasiłek nie przysługuje.”;

20) w art. 55:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bezrobotnemu, o którym mowa w art. 49 pkt 1, będącemu jednocześnie
bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 6 miesięcy od dnia
zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej,
gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta, na wniosek
bezrobotnego, przyznaje stypendium w wysokości 50% kwoty zasiłku, o którym
mowa w art. 72 ust. 1, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
nauki.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na
osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego
do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego
stypendium.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki lub utraty statusu
bezrobotnego. Przepis art. 73 ust. 5 stosuje się odpowiednio.”;

21) art. 56 otrzymuje brzmienie:

„Art. 56. 1. Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy
zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego
bezrobotnego, o którym mowa w art. 49 pkt 1, 2, 6 i 7, kosztów
wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na
ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej,
nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1,
obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na
ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

2. Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 18 miesięcy
zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego
bezrobotnego, o którym mowa w art. 49 pkt 1, 2, 6 i 7, kosztów

                                                                                                                                                          

1546 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362, z
2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 170, poz. 1217 i Nr 195, poz. 1437 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 115, poz. 791.
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wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na
ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej,
nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na
ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje
koszty poniesione za co drugi miesiąc.”;

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

„1. Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych
bezrobotnych, o których mowa w art. 49 pkt 2-7, przez okres do 6 miesięcy, część
kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia
społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej
jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w
ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia
społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

2. Starosta może dokonywać, w zakresie i na zasadach określonych w ust. 1, zwrotu
poniesionych przez organizatora robót publicznych kosztów z tytułu zatrudnienia na
okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych, o których mowa w art. 49 pkt 2-7, w
wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego
wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione
za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.”;

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

„1. Bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 5, starosta może, po udokumentowaniu
poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 w wysokości
uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1,
na każde dziecko, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub
szkolenie oraz pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.”;

24) uchyla się rozdział 11a;

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

„1. Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy
jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego
pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla
zwalnianych pracowników, dotyczące w szczególności:

1) pośrednictwa pracy;

2) poradnictwa zawodowego;

3) szkoleń;

4) pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.”;

26) w art. 71:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu,
przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub
robót publicznych oraz”,
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– w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo
innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w
przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1,
renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej
pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności
okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości
zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę
wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na
ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne
wynagrodzenie za pracę;”,

c) uchyla się ust. 5;

27) w art. 72:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres
pobierania zasiłku, zalicza się również okresy zatrudnienia, o których mowa w art.
89.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

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

28) w art. 73:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Okres pobierania zasiłku wynosi:

1) 6 miesięcy – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku
na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30
czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie
przekraczała 125% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

2) 12 miesięcy – dla bezrobotnych:

a) zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli
stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku
poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 125%
przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub

b) powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-
letni okres uprawniający do zasiłku;

3) 18 miesięcy dla bezrobotnych:

a) zamieszkałych w dniu nabycia prawa do zasiłku oraz w okresie jego
pobierania na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze
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w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do
zasiłku przekraczała 2-krotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, oraz
posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do
zasiłku lub

b) którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15
lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do
zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa
do zasiłku przez tego bezrobotnego.

2. Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie
jego pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub
miejscowość, w której on mieszka, została objęta obszarem działania innego
powiatu.”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej
zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany
powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić
się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w
terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z
powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności
lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie
pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania
wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności,
pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu
wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub
osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za
pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania
zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w ust.
4.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej
działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia,
zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej
działalności oraz uzyskiwania przychodu, wymienione w ust. 5, wlicza się do
okresów, o których mowa w art. 75 ust. 2.”;

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

„1. Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku
korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie
użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w
wymiarze do 10 godzin w tygodniu.”;

30) w art. 76:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne świadczenie pieniężne
finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo
do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do
pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku
macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku
chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który
przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych
w art. 78;”,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do innych niewymienionych w tym
przepisie świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, w szczególności do
refundacji uzyskiwanych z tytułu umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych
oraz robót publicznych.”,

c) uchyla się ust. 8 i 10;

31) art. 78 otrzymuje brzmienie:

„Art. 78. 1. W przypadku przyznania bezrobotnemu lub innej uprawnionej osobie prawa
do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności
do pracy lub służby, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości
zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia
rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę za okres, za który pobierała zasiłek,
dodatek szkoleniowy, stypendium, dodatek aktywizacyjny albo inne
świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, pobrane z tego
tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek dochodowy
od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne zalicza się na
poczet przyznanego przez organ rentowy świadczenia. Kwoty te traktuje się
jak świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej w rozumieniu przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Kwota zaliczona na poczet przyznanego świadczenia nie może być wyższa
niż ustalona za poszczególne miesiące okresu, o którym mowa w ust. 1,
kwota emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu
niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości
zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia
rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej.

3. Organ rentowy przekazuje kwotę zaliczoną na poczet przyznanego
świadczenia, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Funduszu Pracy
powiatowego urzędu pracy, który wypłacił zasiłek, dodatek szkoleniowy,
stypendium, dodatek aktywizacyjny albo inne świadczenie pieniężne z tytułu
pozostawania bez pracy.

4. W przypadku przyznania bezrobotnemu prawa do emerytury, świadczenia
przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której
mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku
macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku
chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej w
wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę na
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okres, w którym był bezrobotny, pozbawienie statusu bezrobotnego i prawa
do zasiłku następuje za okres, za który przyznano emeryturę, świadczenie
przedemerytalne, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której
mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1, rentę szkoleniową, rentę socjalną, zasiłek
macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłek
chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub rentę rodzinną w wysokości
przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.”;

32) art. 82 otrzymuje brzmienie:

„Art. 82. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 30 września
każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przeciętną stopę bezrobocia w
kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca danego
roku.”;

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

„1. Udokumentowane okresy zatrudnienia obywateli polskich i obywateli państw, o
których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, przebyte za granicą u pracodawcy
zagranicznego:

1) w państwie wymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c,

2) w innym państwie niż wymienione w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, za które były
opłacane składki na Fundusz Pracy

– są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień

pracowniczych.”;

34) w art. 87 w ust. 1:

a) pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1
pkt 10, 11, 13 i 16-18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;”,

b) pkt 5b otrzymuje brzmienie:

„5b) zstępni, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub
cudzoziemca – małżonka obywatela polskiego, o którym mowa w pkt 1-4 i 5a,
niebędący obywatelami państwa, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, jeżeli
posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;”;

35) w art. 88:

a) uchyla się ust. 14,

b) ust. 15 i 16 otrzymują brzmienie:

„15. Minister właściwy do spraw pracy, urząd obsługujący ministra właściwego do
spraw pracy oraz wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy gromadzą i przetwarzają
dane dotyczące cudzoziemców, wydawania zezwoleń na pracę, kontroli
przestrzegania przepisów ustawy i toczących się w tych sprawach postępowań, w
zakresie niezbędnym do realizacji przepisów ustawy.
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16. Przepisy ust. 1-13 i 15 stosuje się odpowiednio do jednostek organizacyjnych,
choćby nie posiadały osobowości prawnej, a także do osób fizycznych,
zamierzających powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi.”;

36) po art. 88 dodaje się art. 88a w brzmieniu:

„Art. 88a. W postępowaniu o wydanie zezwolenia lub o przedłużenie zezwolenia na
pracę stroną postępowania jest wyłącznie pracodawca albo podmiot, o
którym mowa w art. 88 ust. 16.”;

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

„Art. 90a. 1. Pracodawca albo podmiot, o którym mowa w art. 88 ust. 16, składa wniosek
o wydanie zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po dokonaniu
jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę za każdą osobę.

2. Wpłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.

3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia,
wysokość wpłaty, o której mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę:

1) rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje posiadane przez cudzoziemca
oraz ich zależność od podaży i popytu na rynku pracy lub

2) umowy i porozumienia międzynarodowe w zakresie zatrudnienia, lub

3) okres wykonywania pracy przez cudzoziemca, lub

4) liczbę wniosków o wydanie zezwolenia na pracę lub wniosków o
przedłużenie zezwolenia na pracę składanych przez pracodawcę.”;

38) w art. 92:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykonywała zadania na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie
pośrednictwa pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach
zatrudnienia;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, nie stosuje się do obywateli, o
których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, posiadających decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych, wydaną zgodnie z odrębnymi przepisami.”;

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

„1. Wojewoda, na wniosek zainteresowanej osoby, w drodze decyzji administracyjnej,
nadaje licencję zawodową pośrednika pracy określonego stopnia osobie spełniającej
warunki, o których mowa w art. 92 ust. 2, 2a, 4 i 5.”;

40) w art. 94:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykonywała zadania na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie
poradnictwa zawodowego przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych
służbach zatrudnienia;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
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„2a. Wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, nie stosuje się do obywateli, o
których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, posiadających decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych, wydaną zgodnie z odrębnymi przepisami.”;

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

„1. Wojewoda, na wniosek zainteresowanej osoby, w drodze decyzji administracyjnej,
nadaje licencję zawodową doradcy zawodowego określonego stopnia osobie
spełniającej warunki, o których mowa w art. 94 ust. 2, 2a, 4 i 5.”;

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

„1. Pracownikom wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 91
pkt 1 i 2, może być przyznany dodatek do wynagrodzenia uzależniony od stopnia
posiadanej licencji i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz jakości wykonywanej
pracy.

2. Pracownikom wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 91
pkt 3-6, może być przyznany dodatek do wynagrodzenia uzależniony od posiadanego
przygotowania zawodowego, doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz jakości
wykonywanej pracy.”;

43) w art. 101 uchyla się ust. 2;

44) uchyla się art. 102a;

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

46) art. 106a otrzymuje brzmienie:

„Art.106a. 1. Środki  Funduszu Pracy mogą być przeznaczane na finansowanie części
działań publicznych służb zatrudnienia związanych z udziałem w sieci
EURES.

2. Rodzaj działań, o których mowa w ust. 1, oraz wydatków na ich realizację
określają:

1) porozumienia zawierane pomiędzy ministrem właściwym do spraw
pracy a samorządami województw lub

2) umowy zawierane pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Wspólnotą
Europejską, lub

3) umowy zawierane pomiędzy państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3
pkt 2 lit. a-c, a Wspólnotą Europejską na finansowanie partnerstw
transgranicznych EURES.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2, podlegają refundacji ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  do wysokości określonej w
umowach, o których mowa w ust. 2  pkt  2 i 3.”

47) w art. 108 w ust. 1:

a) pkt 4a otrzymuje brzmienie:

„4a) kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 2a i 2a1;”,

b) po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:

„4b) kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2d
i art. 109 ust. 7c;”,
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c) uchyla się pkt 27a,

d) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„34) kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i
technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych
Hufcach Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy;”,

e) w pkt 48 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 49 w brzmieniu:

„49) wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci
EURES, o których mowa w art. 106a.”;

48) w art. 109:

a) ust. 7a otrzymuje brzmienie:

„7a. Podstawę wydatkowania w danym roku budżetowym środków Funduszu Pracy
na refundację kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne,
składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania
wynikające z realizacji w województwie projektów współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy stanowi umowa
zawarta między zarządem województwa a ministrem właściwym do spraw pracy,
określająca wysokość środków na ten cel oraz sposób ich wydatkowania.”,

b) po ust. 7b dodaje się ust. 7c w brzmieniu:

„7c. Minister właściwy do spraw pracy może ze środków Funduszu Pracy
zrefundować część poniesionych z budżetu kosztów kwalifikowalnych w
rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 realizacji projektów
poniesionych na:

1) pomoc i doradztwo prawne urzędowi ministra właściwego do spraw pracy w
zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego bezpośrednio związanego z realizacją projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu
Pracy,

2) zakup lub amortyzację sprzętu oraz zakup materiałów biurowych,
niezbędnych i bezpośrednio związanych z realizacją projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu
Pracy, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

- do wysokości 0,5 % wartości projektu.”;

c) w ust. 12 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) szkoły wyższe lub organizacje studenckie, o których mowa w art. 39 ust. 6, stają
się ich własnością.”;

49) art. 109a otrzymuje brzmienie:
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„Art. 109a. 1. Koszty szkoleń, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 9, nie mogą
przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na
jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat.

2. Łączna kwota przeznaczona na koszty szkoleń, o których mowa w art. 108
ust. 1 pkt 38, w okresie kolejnych trzech lat nie może przekroczyć iloczynu
dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przeciętnej
liczby zatrudnionych w urzędzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy.

3. Koszty szkoleń, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6, nie mogą
przekroczyć pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną
osobę w okresie kolejnych trzech lat.”;

50) w art. 125 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Orzeczone i wyegzekwowane kary grzywien, o których mowa w art. 119-124, sądy
przekazują bezpośrednio na rachunek dysponenta Funduszu Pracy, w trybie i terminach
określonych w przepisach dotyczących sposobu wykonywania budżetu państwa.”;

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

„Art. 150e.Udokumentowane okresy zatrudnienia lub wykonywania innej pracy
zarobkowej za granicą u pracodawców zagranicznych w państwach
niewymienionych w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c przebyte w okresie od dnia 1
listopada 2005 r. do dnia 25 sierpnia 2006 r. są zaliczane do okresu
uprawniającego do zasiłku pod warunkiem opłacenia składki na Fundusz
Pracy. Przepisy dotyczące trybu opłacania składek na Fundusz Pracy przez
osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u
pracodawcy zagranicznego stosuje się odpowiednio.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.
296, z późn. zm.4)) w art. 833 po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:

                                                
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i

Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z
1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z
1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz.
318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z
1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350
i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz.
752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i
1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz.
1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr
84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz.
2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr
130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz.
101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz.
1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005
r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239,
Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264,
poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz.
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„§ 11. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków
aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na
podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.5)) w art. 9 po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§ 11. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków
aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na
podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z późń. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

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

„102) zwrot kosztów przejazdu bezrobotnego do miejsca pracy lub miejsca
odbywania stażu, szkolenia, badań lekarskich, do miejsca wykonywania prac
społecznie użytecznych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub
przygotowania zawodowego w miejscu pracy, oraz kosztów zakwaterowania
bezrobotnego w miejscu pracy, odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania
zawodowego w miejscu pracy, otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.
1001, z późn. zm.7)),”;

2) uchyla się art. 35a;

3) w art. 45b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

                                                                                                                                                          

1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz.
319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769 i Nr 115, poz. 794.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr
133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589 i Nr 111, poz. 794.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz.
703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199,
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr
169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz.
391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268,
Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz.
2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116,
poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263,
poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz.
732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366,
Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006
r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183,
poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr
99, poz. 658 i Nr 111, poz. 791.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2257, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121, Nr 217, poz. 1588 i Nr 251, poz. 1848
oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589 i Nr 115, poz. 791 i 793.



- 22 -

„1) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a, art. 39 ust.
1 i 3, art. 42 ust. 1a i 2, art. 42a, art. 42e ust. 5 i 6 oraz art. 43 ust. 1,”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769 i Nr 155, poz. 791 i 792)
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2 lit. za otrzymuje brzmienie:

„za)inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty kierujące – w stosunku do osób
pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego
– którymi są:

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z
wyjątkiem wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,

– Ochotnicze Hufce Pracy,

– agencje zatrudnienia,

– instytucje szkoleniowe,

– instytucje dialogu społecznego,

– instytucje partnerstwa lokalnego,

– organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i
przeciwdziałania bezrobociu,

– jednostki naukowe,

– organizacje pracodawców,

– związki zawodowe,

– ośrodki doradztwa rolniczego,

– ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego

– korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków
krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których
mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658),”;

2) w art. 6 w ust. 1 pkt 9a otrzymuje brzmienie:

„9a) osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub
przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez
inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub
przygotowanie zawodowe, zwanymi dalej „osobami pobierającymi stypendium”,”;

3) w art. 16 ust. 9a otrzymuje brzmienie:

„9a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających stypendium w
okresie szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego, kierowanych przez podmioty
inne niż powiatowe urzędy pracy, finansują w całości, z własnych środków, podmioty
kierujące.”.
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Art. 6.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 66 w ust. 1 pkt 24a otrzymuje brzmienie:

„24a) osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub
przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez
podmiot inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;”;

2) w art. 75 ust. 9a otrzymuje brzmienie:

„9a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, zgłasza do ubezpieczenia
zdrowotnego podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż lub przygotowanie
zawodowe w miejscu pracy, którym jest:

1) jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna, z wyjątkiem
wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy,

2) Ochotniczy Hufiec Pracy,

3) agencja zatrudnienia,

4) instytucja szkoleniowa,

5) instytucja dialogu społecznego,

6) instytucja partnerstwa lokalnego,

7) organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i
przeciwdziałania bezrobociu,

8) jednostka naukowa,

9) organizacja pracodawców,

10)związek zawodowy,

11)ośrodek doradztwa rolniczego,

12)ośrodek poradnictwa zawodowego i psychologicznego

– korzystający z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków
krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których
mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658).”;

3) w art. 85 ust. 6a otrzymuje brzmienie:

                                                
8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,

poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz.
519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr
249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559 i Nr 115, poz. 793.
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„6a. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, składkę jako płatnik oblicza, pobiera
z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie,
staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.”.

Art. 7.

1. Dodatki aktywizacyjne przyznane przed dniem wejścia w życie ustawy w kwocie do 30%
kwoty zasiłku dla bezrobotnych są wypłacane w dotychczasowej wysokości, z
uwzględnieniem waloryzacji.

2. Bezrobotnemu, który nabył prawo do zasiłku dla bezrobotnych przed dniem 1 stycznia 2008
r., zasiłek wypłaca się przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów.

3. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, dotyczących
odraczania terminu płatności, rozkładania na raty oraz umarzania kwot uzyskanych z
Funduszu Pracy, stosuje się art. 76 ust. 7a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

4. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, dotyczących
nienależnie pobranego świadczenia, przepisy art. 76 ust. 2 pkt 3 oraz art. 78 ustawy, o
której mowa w art. 1, stosuje się w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie
ustawy.

5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie art. 61c ustawy
wymienionej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu stosuje się przepisy dotychczasowe.

6. Osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która przed dniem wejścia w życie ustawy
zawarła umowę na podstawie art. 61c ustawy wymienionej w art. 1 w dotychczasowym
brzmieniu, jest obowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy oraz do
sporządzania deklaracji i informacji, na zasadach określonych w art. 35a ustawy
wymienionej w art. 4 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, do końca obowiązywania tej umowy.

7. Do pobranej przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy mają zastosowanie deklaracje i
informacje określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na
podstawie art. 45b pkt 1 ustawy wymienionej w art. 4 w brzmieniu obowiązującym przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

8. Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1 w
brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje moc
do czasu wejścia w życie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy
wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy, oraz może być zmieniany.

9. Akt wykonawczy wydany na postawie art. 45b pkt 1 ustawy wymienionej w art. 4 w
brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje moc
do czasu wejścia w życie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 45b pkt 1
ustawy wymienionej w art. 4 w brzmieniu obowiązującym od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2008 r.

10. Dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy oraz dyrektorzy powiatowych urzędów pracy
pełniący funkcje w dniu wejścia w życie ustawy stają się z mocy prawa odpowiednio
dyrektorami wojewódzkich urzędów pracy oraz dyrektorami powiatowych urzędów pracy
w rozumieniu ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym ustawą, bez
konieczności ich ponownego powołania.
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Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 46 i 47 lit. e, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia

1 kwietnia 2007 r.;

2) art. 1 pkt 5 lit. b i d, pkt 6, 28 lit. a, pkt 42, 47 lit. a i b i pkt 48 lit. a i b, które wchodzą w

życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Ludwik DORN
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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