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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

 

do  ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 662) 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.  U. poz. 651, z 

późn. zm.) 

[Art. 2. 

1. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego 

przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. 

2. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz: 

1)   społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na 

celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności 

lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, 

2)   zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na 

celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na 

rynku pracy 

- a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną 

działalności gospodarczej. 

3. Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na 

rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie 

użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).] 

 

<Art. 2. 

1. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego 

przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków oraz pracowników spółdzielni 

socjalnej. 

2. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz: 
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1) społecznej reintegracji jej członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej, 

będących osobami, o których mowa w art. 4 ust. 1, przez co należy rozumieć 

działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w 

życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania 

lub pobytu, 

2) zawodowej reintegracji jej członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej, 

będących osobami, o których mowa w art. 4 ust. 1, przez co należy rozumieć 

działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego 

świadczenia pracy na rynku pracy 

– a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną 

działalności gospodarczej. 

3. Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną 

na rzecz swoich członków, pracowników oraz ich środowiska lokalnego, a także 

działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909).> 

 

Art. 3. 

<1.> Nazwa spółdzielni zawiera oznaczenie "Spółdzielnia Socjalna". 

<2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu nazwy „Spn.s.”.> 

 

Art. 4.  

1. Spółdzielnię socjalną mogą założyć: 

1)   osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. 

zm.), 

2)    osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.), 

3)   osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, 

poz. 776, z późn. zm.), 
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4)    osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby 

poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy<,> 

<5) osoby, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  

6) osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej 

pracy zarobkowej, 

7) osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 

r. poz. 697 i 1292)> 

- posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Spółdzielnię socjalną mogą założyć także: 

[1)   inne osoby niż wskazane w ust. 1, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50 % 

ogólnej liczby założycieli;] 

<1) inne osoby niż wskazane w ust. 1, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż: 

a) 50% ogólnej liczby założycieli, 

b) 70% ogólnej liczby założycieli, w przypadku gdy spółdzielnię socjalną zakładają 

osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych albo gdy spółdzielnia socjalna prowadzi działalność w 

zakresie: 

– zadań i usług pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

– rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

– opieki nad dziećmi do lat trzech, o której mowa w przepisach o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3, 

– prowadzenia niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania 

przedszkolnego, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. poz. 59 i 949), 

– wspierania rodziny i pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej;> 
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2)   organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego; 

3)   kościelne osoby prawne. 

Art. 5.
 

[1. Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż pięć, jeżeli założycielami 

są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne.] 

<1. Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż trzy, jeżeli 

założycielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne.> 

<1a. W przypadku gdy założycielami spółdzielni socjalnej są trzy osoby fizyczne, 

spółdzielnia socjalna jest obowiązana do przyjęcia w poczet członków oraz do 

zatrudnienia w spółdzielni co najmniej dwóch osób spośród osób wymienionych w 

art. 4 ust. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego 

Rejestru Sądowego.> 

[2. Spółdzielnia socjalna liczy nie mniej niż pięciu i nie więcej niż pięćdziesięciu członków, z 

zastrzeżeniem ust. 3.] 

<2. Spółdzielnia socjalna liczy nie mniej niż pięciu członków w przypadku osób 

fizycznych lub dwóch członków w przypadku osób prawnych i nie więcej niż 

pięćdziesięciu członków.> 

3. Spółdzielnia socjalna, która powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub 

spółdzielni niewidomych, może liczyć więcej niż pięćdziesięciu członków. 

4. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1, w 

tym osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

[5. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć także inne osoby niż wskazane w art. 4 

ust. 1 i ust. 2 pkt 1, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych 

kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie tej spółdzielni. 

6. Liczba osób, o których mowa w ust. 5, nie może być większa niż 50 % ogólnej liczby 

członków spółdzielni socjalnej. Przekroczenie tego limitu, trwające nieprzerwanie przez 

okres 6 miesięcy, stanowi podstawę do postawienia spółdzielni socjalnej w stan 

likwidacji.] 

<5. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć także inne osoby niż wskazane w 

art. 4 ust. 1. 

6. Liczba osób, o których mowa w ust. 5, nie może być większa niż 50% ogólnej liczby 

członków spółdzielni socjalnej, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b. Przekroczenie 
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limitów, trwające nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy, stanowi podstawę do 

postawienia spółdzielni w stan likwidacji.> 

7. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć organizacje pozarządowe w rozumieniu 

przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kościelne osoby prawne 

lub jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku art. 182 § 1 ustawy - Prawo 

spółdzielcze nie stosuje się. 

Art. 5a.
 

1. W przypadku gdy założycielami spółdzielni socjalnej są organizacje pozarządowe, 

kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego, są one zobowiązane do 

zatrudnienia w spółdzielni co najmniej pięciu osób spośród osób wymienionych w art. 4 

ust. 1, w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

[2. Osoby zatrudnione na zasadach określonych w ust. 1, po 12 miesiącach nieprzerwanego 

zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, mają prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni 

socjalnej.] 

<2. Osoby zatrudnione na zasadach określonych w ust. 1, po 12 miesiącach zatrudnienia 

w spółdzielni socjalnej, mają prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni 

socjalnej. Nie wyklucza to uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej przed tym 

terminem zgodnie z postanowieniami statutu spółdzielni. Przepisu art. 200 § 3 i 5 

ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze nie stosuje się.> 

[3. Z osobą zatrudnioną na zasadach określonych w ust. 1, która następnie założyła lub 

przystąpiła do innej spółdzielni socjalnej, podjęła działalność gospodarczą lub 

zatrudnienie u innego pracodawcy, rozwiązuje się spółdzielczą umowę o pracę.] 

[4. W terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę na podstawie ust. 

3 spółdzielnia socjalna ma obowiązek zatrudnić w miejsce pracownika, z którym 

rozwiązano tę umowę, osobę spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1.] 

<4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy zawartego z osobą zatrudnioną na 

zasadach określonych w ust. 1 spółdzielnia socjalna, w terminie 3 miesięcy, jest 

obowiązana zatrudnić w miejsce pracownika, osobę spośród osób wymienionych 

w art. 4 ust. 1.> 

5. Wkład organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych lub jednostek samorządu 

terytorialnego może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych 

praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółdzielni socjalnej, w 
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szczególności na wykonywaniu świadczeń przez wolontariuszy lub pracowników 

jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych lub organizacji 

pozarządowych. 

[6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, spółdzielnia socjalna założona przez jednostki 

samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne lub organizacje pozarządowe może 

udzielić poręczenia pożyczek, kredytów lub zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji 

lub środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do 

spółdzielni socjalnej.] 

<6. Spółdzielnia socjalna założona przez jednostki samorządu terytorialnego, kościelne 

osoby prawne lub organizacje pozarządowe może udzielić poręczenia pożyczek, 

kredytów lub zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.> 

 

Art. 6. 

1. Do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego dołącza się: 

1)   
(7)

 zaświadczenie powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby 

bezrobotnej albo poszukującej pracy, oraz oświadczenie o niepozostawaniu w 

zatrudnieniu; 

2)    zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające założyć 

spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, lub 

3)   orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby zamierzającej założyć spółdzielnię 

socjalną; 

<3a) zaświadczenie powiatowego urzędu pracy potwierdzające spełnienie przez 

osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 5 lub 6, 

3b) oświadczenie o spełnieniu przez osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną 

warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7,> 

4)    uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, kościelnej osoby 

prawnej lub organizacji pozarządowej o powołaniu spółdzielni socjalnej, w przypadku 

gdy organem założycielskim jest organizacja pozarządowa, kościelna osoba prawna 

lub jednostka samorządu terytorialnego. 
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2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mając na względzie ich ujednolicenie 

oraz przydatność dla postępowania przed sądem rejestrowym. 

3.  Spółdzielnia socjalna nie uiszcza opłaty sądowej od wniosku o wpis tej spółdzielni do 

Krajowego Rejestru Sądowego, a także od wniosków o zmiany wpisu oraz nie uiszcza 

opłaty za ogłoszenie tych wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

Art. 7. 

1. W spółdzielni socjalnej wybiera się radę nadzorczą. 

2.  W spółdzielni socjalnej, w której liczba członków nie przekracza piętnastu, nie wybiera się 

rady nadzorczej, chyba że statut stanowi inaczej. W takim przypadku kompetencje rady 

wykonuje walne  

<Art. 7a. 

1. W spółdzielniach socjalnych, których założycielami są osoby prawne lub w przypadku 

gdy liczba członków spółdzielni socjalnej jest mniejsza niż liczba pracowników 

niebędących członkami, zarząd jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później 

niż w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, 

przeprowadzić spotkanie konsultacyjne dotyczące informacji o działalności i sytuacji 

ekonomicznej spółdzielni oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian. 

2. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez pracowników podlegają 

dyskusji na zebraniu zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić pracownikom 

oraz walnemu zgromadzeniu pisemną informację o wykorzystaniu tych wniosków. 

3. Przedstawiciel pracowników niebędących członkami spółdzielni socjalnej posiada 

prawo głosu doradczego na walnym zgromadzeniu spółdzielni. 

4. Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 3, nie może być członkiem spółdzielni i jest 

wybierany bezwzględną większością głosów podczas zebrania pracowników, 

w którym bierze udział co najmniej połowa pracowników niebędących członkami 

spółdzielni. 

5. Szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, oraz 

przeprowadzania konsultacji z pracownikami określa regulamin przyjęty przez 

walne zgromadzenie spółdzielni. 

6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się w przypadku powołania rady pracowników na 

podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i 
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przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. poz. 550, z 2008 r. poz. 584 oraz z 2009 r. 

poz. 805).> 

Art. 10. 

1. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia i 

jest przeznaczana na: 

[1)   zwiększenie funduszu zasobowego - nie mniej niż 40 %; 

2)   cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 - nie mniej niż 40 %; 

3)   fundusz inwestycyjny.] 

<1) zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 20%; 

2) cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 – nie mniej niż 30%; 

3) fundusz wzajemnościowy.> 

2. Nadwyżka bilansowa nie może podlegać podziałowi pomiędzy członków spółdzielni 

socjalnej, w szczególności nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu 

udziałowego, jak również nie może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów. 

<3. Fundusz wzajemnościowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest tworzony przez 

spółdzielnię socjalną w przypadku utworzenia lub przystąpienia do konsorcjum 

spółdzielczego, o którym mowa w art. 15b, z przeznaczeniem na cele, o których 

mowa w art. 15b ust. 1.> 

Art. 12. 

 1. 
(15)

 Stosunek pracy między spółdzielnią socjalną a jej członkiem nawiązuje się na 

podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz w formach określonych w art. 201 ustawy z 

dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze. Przepis art. 185 ustawy wymienionej w 

zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio. 

[1a. 
(16)

 Spółdzielnia socjalna może zatrudniać pracowników niebędących członkami 

spółdzielni, z tym że łączna liczba osób, o których mowa w art. 4 ust. 1, nie może być 

niższa niż 50 % w stosunku do ogółu członków spółdzielni i osób zatrudnionych w 

spółdzielni socjalnej.] 

<1a. Spółdzielnia socjalna może zatrudniać pracowników niebędących członkami 

spółdzielni, z tym że łączna liczba osób, o których mowa w art. 4 ust. 1, nie może być 

niższa niż 50% w stosunku do ogółu członków spółdzielni i osób zatrudnionych w 

spółdzielni socjalnej, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b.> 
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<1b. Z członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni socjalnej rada nadzorcza, a w 

przypadku braku jej powołania walne zgromadzenie, nawiązuje stosunek pracy na 

podstawie spółdzielczej umowy o pracę albo umowy o pracę.> 

2. Prawo do wynagrodzenia przysługujące członkowi spółdzielni socjalnej nie obejmuje 

prawa do udziału w nadwyżce bilansowej. 

3. 
(17)

 (uchylony). 

[3a. 
(18)

 W stosunku do osób wymienionych w art. 4 ust. 1, zatrudnionych na zasadach, o 

których mowa w ust. 1, część wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej od 

zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów 

osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i 

wypadkowe za zatrudnionego, na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym 

dla siedziby spółdzielni a spółdzielnią może podlegać finansowaniu ze środków Funduszu 

Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie 

wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości 

składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.] 

<3a. W stosunku do członków spółdzielni socjalnej i pracowników będących osobami, o 

których mowa w art. 4 ust. 1, zatrudnionych na zasadach, o których mowa w ust. 1 i 

1a, część wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych 

pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i 

wypadkowe za zatrudnionego, na podstawie umowy zawartej między starostą 

właściwym dla siedziby spółdzielni a spółdzielnią, może podlegać finansowaniu ze 

środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia 

zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości 

odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota 

minimalnego wynagrodzenia za pracę.> 

3b. 
(19)

 Zwrotu opłaconych składek, o których mowa w ust. 3a, dokonuje starosta, w okresach 

kwartalnych na podstawie udokumentowanego wniosku spółdzielni, w terminie 30 dni od 

dnia jego złożenia. 

3c. 
(20)

 Na podstawie udokumentowanego wniosku spółdzielni starosta może przekazać co 

miesiąc zaliczkę na opłacanie składek, o których mowa w ust. 3a. 

3d. 
(21)

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3b, oraz tryb dokonywania zwrotu 
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opłaconych składek, uwzględniający rodzaj niezbędnej dokumentacji, jaką należy 

dołączyć do wniosku oraz konieczność zapewnienia zgodności udzielania wsparcia z 

warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

 

Art. 15a. 

1. Jednostka sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze 

względu na jego wartość ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), może zastrzec, że o udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie 

ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

2. Informacja o zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 1, musi znaleźć się we wniosku o 

uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz w odpowiednich 

dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

<Art. 15b. 

1. Spółdzielnie socjalne mogą tworzyć konsorcjum spółdzielcze w formie umowy w celu: 

1) zwiększenia potencjału ekonomicznego i społecznego zrzeszonych spółdzielni 

socjalnych lub 

2) wspólnego organizowania sieci produkcji, handlu lub usług, lub 

3) organizowania wspólnej promocji działań spółdzielczych lub ekonomicznych, lub 

4) promocji wspólnego znaku towarowego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 

2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776). 

2. Konsorcjum spółdzielcze może ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadzie 

wspólnego występowania w zamówieniach publicznych oraz zapytaniach ofertowych, 

do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Umowa konsorcjum spółdzielczego określa w szczególności: 

1) cel zawarcia konsorcjum; 

2) obowiązki stron konsorcjum; 

3) czas trwania konsorcjum; 

4) określenie stron konsorcjum i sposobu reprezentacji; 
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5) zasady przyjmowania, wykluczania lub występowania stron konsorcjum; 

6) zasady podziału korzyści i udziału w obciążeniach poszczególnych stron w ramach 

konsorcjum. 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do konsorcjum spółdzielczego stosuje 

się przepisy o spółce, o której mowa w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132). 

 

Art. 15c. 

Spółdzielnie socjalne, których powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych, 

są obowiązane poddać się pierwszej lustracji, o której mowa w ustawie z dnia 16 

września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności.> 

 

Art. 17. 

1. Spółdzielnia socjalna może podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, 

podjętej większością 2/3 głosów. 

2. W wyniku podziału mogą być utworzone wyłącznie spółdzielnie socjalne. 

 

<Art. 17a. 

Spółdzielnia socjalna, która przynależy do właściwego związku rewizyjnego, zwolniona 

jest ze składek określonych w art. 266 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 

spółdzielcze.> 

Art. 18. 

Spółdzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w przypadkach określonych w art. 113 § 1 

pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, a ponadto w przypadku: 

1)   zaprzestania używania w nazwie oznaczenia "Spółdzielnia Socjalna"; 

[2)   
(26)

 zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i dwóch 

w przypadku osób prawnych lub zwiększenia powyżej pięćdziesięciu, z zastrzeżeniem art. 

5 ust. 3;] 

<2) zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i 

dwóch w przypadku osób prawnych, o ile trwa dłużej niż 3 miesiące lub zwiększenia 

powyżej pięćdziesięciu, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 3;> 

3)   przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 5 ust. 6; 
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4)   naruszenia zasad podziału nadwyżki bilansowej określonych w art. 10; 

5)   
(27)

 niespełnienia warunku określonego w art. 5a ust. 1[.] <;> 

<6) niespełnienia warunku określonego w art. 5 ust. 1a; 

7) niepoddania się lustracji w terminie określonym w art. 15c.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) 

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

(pkt 1- 120 pominięto) 

[121)
 
jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art. 

46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy;] 

<121) jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa 

w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;> 

(pkt 122- 143 pominięto) 

(ust. 1a- 36 pominięto) 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. 

poz. 777, 935 i 1428) 

Art. 10a. 

1. Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom 

niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i 

zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do 

podjęcia zatrudnienia. 
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2. Realizacja przez warsztat celu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się przy zastosowaniu 

technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania: 

1)   umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej; 

2)   psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności 

zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie 

pracy. 

3. Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym 

określa się: 

1)   formy rehabilitacji; 

2)   zakres rehabilitacji; 

3)   metody i zakres nauki umiejętności, o których mowa w ust. 2; 

4)   formy współpracy z rodziną lub opiekunami; 

5)   planowane efekty rehabilitacji; 

6)   osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji. 

<3a. Na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnik warsztatu może 

brać udział w nieodpłatnych praktykach zawodowych u pracodawcy, w tym 

w spółdzielni socjalnej, w wymiarze do 15 godzin tygodniowo, przez okres do 3 

miesięcy, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy. 

3b. W praktykach zawodowych, o których mowa w ust. 3a, nie może brać udziału 

jednocześnie więcej niż 50% liczby uczestników jednego warsztatu.> 

4. W warsztacie działa rada programowa, w skład której wchodzą: 

1)   kierownik warsztatu; 

2)   specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji; 

3)   instruktorzy terapii zajęciowej; 

4)   psycholog; 

5)   doradca zawodowy lub instruktor zawodu - w miarę potrzeb. 

5. Rada programowa dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej 

oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje 

stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających: 

1)   podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy 

chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy; 

2)   potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe 



- 14 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia 

i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku 

pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie; 

3)   przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na: 

a)  pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających 

podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy 

chronionej lub na rynku pracy, 

b)  okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia, 

c)  okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, o 

którym mowa w pkt 2. 

Art. 10b. 

1. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne 

podmioty. 

2. Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu 

są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem" oraz ze środków samorządu 

powiatowego, lub innych źródeł, z zastrzeżeniem ust. 2a, 2b, 3 i 4 oraz art. 68c ust. 1. 

2a. Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w 

wysokości co najmniej 10% tych kosztów. 

2b. Procentowy udział w kosztach, o których mowa w ust. 2a, może być zmniejszony, pod 

warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania, przeznaczanych w szczególności na 

rozwój działalności warsztatu. 

3. Dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów uczestnictwa w warsztacie osób 

niepełnosprawnych przebywających w jednostkach organizacyjnych obowiązanych do 

zapewnienia terapii zajęciowej na podstawie odrębnych przepisów, jest obniżane w 

zależności od procentowego wskaźnika udziału tych osób w ogólnej liczbie uczestników 

warsztatu, zwanego dalej "wskaźnikiem udziału", z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. Ze środków Funduszu nie mogą być dofinansowane koszty, o których mowa w ust. 3, w 

przypadku gdy wskaźnik udziału wynosi co najmniej 80%. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 3, nie ulegają obniżeniu w przypadku, gdy wskaźnik 

udziału nie przekracza 30%. 
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<5a. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, nie ulega obniżeniu w przypadku 

odbywania praktyki zawodowej, o której mowa w art. 10a ust. 3a, przez osobę 

niepełnosprawną realizującą indywidualny program rehabilitacji.> 

6. Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na 

terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w 

odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków 

Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z 

powiatem, na terenie którego działa warsztat. 

6a. Powiatowe centra pomocy rodzinie przeprowadzają co najmniej raz w roku kontrolę 

warsztatów. 

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatów, skład i zakres 

działania zespołu rozpatrującego wnioski oraz zakres działania rady programowej 

warsztatu, a także zakres i tryb przeprowadzania kontroli warsztatów przez powiatowe 

centra pomocy rodzinie, w tym: 

1)   wzory, tryb składania oraz sposób rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów 

utworzenia, działalności i kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników 

warsztatu, 

2)   sposób dofinansowania kosztów utworzenia, działalności i kosztów wynikających ze 

zwiększonej liczby uczestników warsztatów, 

3)   sposób sporządzania informacji o wykorzystaniu środków oraz sprawozdań z działalności 

warsztatu, 

4)   szczegółowe zasady obniżania dofinansowania w zależności od wskaźnika udziału, 

5)   szczegółowy zakres działania rady programowej oraz sposób dokonywania oceny 

postępów osób uczestniczących w rehabilitacji 

- mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania warsztatów i 

odpowiedniego poziomu rehabilitacji. 

 

Art. 12a. 

[1. Osoba niepełnosprawna, o której mowa w art. 11 ust. 1, może otrzymać ze środków 

Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze 
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starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel. 

2. Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest 

obowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały naruszone 

warunki umowy, o której mowa w ust. 1.] 

<1. Osoba niepełnosprawna, o której mowa w art. 11 ust. 1, może otrzymać ze środków 

Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 

na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela 

spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej 

założeniu, w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą: 

1) nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku 

zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa 

w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, 

2) wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, 

w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub 

członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 

24 miesięcy 

– jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel. 

2. Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w ust. 

1, jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie 

zostały naruszone warunki umowy, o której mowa w ust. 1.> 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   warunki oraz tryb przyznawania i zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, 

2)   formy zabezpieczenia zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, w przypadku naruszenia 

warunków umowy dotyczącej ich przyznania, 

3)   wzór wniosku i niezbędne elementy umowy dotyczącej przyznania środków określonych 

w ust. 1 

- mając na względzie zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, 

zapewnienie zgodności udzielanej pomocy z regułami przyznawania pomocy publicznej w 

ramach zasady de minimis oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu. 
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<Art. 26g. 

1. Spółdzielnia socjalna może otrzymać ze środków Funduszu: 

1) jednorazowo środki na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanej przez 

powiatowy urząd pracy osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1, 

w wysokości określonej w umowie, zawartej ze starostą: 

a) nie wyższej jednak niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku 

zobowiązania do utrzymania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, o której mowa w 

art. 11 ust. 1, na utworzonym stanowisku pracy nieprzerwanie przez okres co 

najmniej 12 miesięcy, 

b) wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, 

w przypadku zobowiązania do utrzymania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, o 

której mowa w art. 11 ust. 1, na utworzonym stanowisku pracy nieprzerwanie przez 

okres co najmniej 24 miesięcy 

– jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel; 

2) środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia, w okresie do 6 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy ze starostą, wypłacane miesięcznie w wysokości nie wyższej niż 

kwota najniższego wynagrodzenia przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, dla 

zatrudnionej skierowanej przez powiatowy urząd pracy osoby niepełnosprawnej, 

o której mowa w art. 11 ust. 1. 

2. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1, 

będzie krótszy niż okres wskazany w ust. 1 pkt 1 lit. a, spółdzielnia socjalna jest 

obowiązana zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości 

równej 1/12 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej 

kwoty. Spółdzielnia socjalna dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia 

rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. 

3. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1, 

będzie krótszy niż okres wskazany w ust. 1 pkt 1 lit. b, spółdzielnia socjalna jest 

obowiązana zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości 

równej 1/24 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej 

kwoty. Spółdzielnia socjalna dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia 

rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. 
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4. Spółdzielnia socjalna nie zwraca środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli zatrudni w 

terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną 

inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako 

bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, przy czym 

wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresów, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1. 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania spółdzielni socjalnej jednorazowo 

środków na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej, o 

której mowa w art. 11 ust. 1, 

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania spółdzielni socjalnej środków na 

finansowanie kosztów wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

3) formy zabezpieczenia zwrotu środków na utworzenie stanowiska pracy dla 

skierowanej osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1, lub 

finansowanie kosztów wynagrodzenia w przypadku niedotrzymania warunków 

umowy dotyczącej ich przyznania 

– mając na względzie zwiększenie mobilności oraz poziomu zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, o których mowa w art. 11 ust. 1, racjonalne gospodarowanie 

środkami Funduszu, a także konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy 

z zasadami przyznawania pomocy de minimis w przypadku wypłaty środków na 

utworzenie stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej, o której 

mowa w art. 11 ust. 1, oraz w przypadku wypłaty środków na finansowanie kosztów 

wynagrodzenia.> 

Art. 35a. 

1. Do zadań powiatu należy: 

1)   opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania 

problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie: 

a)  rehabilitacji społecznej, 

b)  rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 

c)  przestrzegania praw osób niepełnosprawnych; 
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2)   współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i 

realizacji programów, o których mowa w pkt 1; 

3)   udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie 

właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa 

w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji; 

4)   podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności; 

5)   opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności 

oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa; 

6)   współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób; 

6a)  finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w 

ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu; 

7)   dofinansowanie: 

a)  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

b)  sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

c)  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

d)  likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z 

indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

e)  rehabilitacji dzieci i młodzieży, 

f)   usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika; 

8)   dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej; 

9)   pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie 

oraz przekwalifikowanie; 

[9a)  przyznawanie środków, o których mowa w art. 12a;] 

<9a) przyznawanie środków, o których mowa w art. 12a i art. 26g;> 

9b)  realizacja zadań, o których mowa w art. 26, art. 26d i art. 26e; 

9c)  zlecanie zadań zgodnie z art. 36; 

10)  kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu 

szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka 

szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej; 

11)  współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów; 
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12)  doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej 

lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne; 

13)  współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc 

pracy osób niepełnosprawnych. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1: 

1)   w pkt 1 lit. a i c, pkt 6 oraz w pkt 9c w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, a także w pkt 4, 5, 7 i 8 - są realizowane przez powiatowe centra 

pomocy rodzinie; 

2)   w pkt 1 lit. b i c, pkt 6 oraz w pkt 9c w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych, a także w pkt 9-9b oraz 10-13 - są realizowane przez powiatowe 

urzędy pracy. 

3. Rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w 

art. 48 ust. 1 pkt 1. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje zadań, o których mowa w ust. 1, które mogą być finansowane ze środków 

Funduszu, uwzględniając w szczególności wymagania, jakie powinny spełniać podmioty 

ubiegające się o dofinansowanie tych zadań, a także tryb postępowania i zasady ich 

dofinansowania ze środków Funduszu. 

 

Art. 46. 

Przychodami Funduszu są: 

1)    wpłaty pracodawców, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23 oraz art. 31 ust. 3 pkt 1; 

2)   dotacje z budżetu państwa oraz inne dotacje i subwencje; 

3)   spadki, zapisy i darowizny; 

4)   dobrowolne wpłaty pracodawców; 

5)   dochody z oprocentowania pożyczek oraz wolnych środków przekazanych w zarządzanie 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych; 

6)   dochody z działalności gospodarczej; 

[7)   wpłaty, o których mowa w art. 12a ust. 2, art. 26 ust. 7, art. 26e ust. 6, spłaty pożyczek 

udzielonych z Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej, wraz z 

oprocentowaniem, oraz zwroty środków pobranych przez pracodawców z Funduszu na 

szkolenie osoby niepełnosprawnej, która z przyczyn dotyczących pracodawcy nie będzie 

zatrudniona zgodnie z kierunkiem szkolenia lub będzie zatrudniona przez okres krótszy niż 
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24 miesiące, wraz z odsetkami, a także zwroty środków pobranych przez pracodawców z 

Funduszu na pokrycie 60% wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej przed 

opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz 60% jej obowiązkowych składek na 

ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, która z przyczyn dotyczących 

pracodawcy będzie zatrudniona przez okres krótszy niż 12 miesięcy, wraz z odsetkami;] 

<7) wpłaty, o których mowa w art. 12a ust. 2, art. 26 ust. 7, art. 26e ust. 6, art. 26g ust. 2 i 

3, spłaty pożyczek udzielonych z Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

albo rolniczej, wraz z oprocentowaniem, oraz zwroty środków pobranych przez 

pracodawców z Funduszu na szkolenie osoby niepełnosprawnej, która z przyczyn 

dotyczących pracodawcy nie będzie zatrudniona zgodnie z kierunkiem szkolenia lub 

będzie zatrudniona przez okres krótszy niż 24 miesiące, wraz z odsetkami, a także 

zwroty środków pobranych przez pracodawców z Funduszu na pokrycie 60% 

wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej przed opodatkowaniem podatkiem 

dochodowym oraz 60% jej obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od 

tego wynagrodzenia, która z przyczyn dotyczących pracodawcy będzie zatrudniona 

przez okres krótszy niż 12 miesięcy, wraz z odsetkami;> 

8)   dywidendy; 

8a)  odsetki od środków, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

9)   inne wpłaty. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 888, 1086, 1566 i 1909) 

Art. 31. 

1. Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy: 

1)   ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego; 

2)   funduszy emerytalnych; 

3)   pomocy społecznej i świadczeń dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w 

trudnej sytuacji materialnej i społecznej; 

4)   przeciwdziałania patologiom; 
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5)   rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla osób i 

gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a 

także dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

6)   świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych; 

<6a) ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości 

socjalnej;> 

7)   kombatantów i osób represjonowanych; 

8)   koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń 

leczniczych. 

9)   
(5)

 (uchylony). 

10)  
(6)

 (uchylony). 

2. (uchylony). 

2a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego podlega Szef Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543) 

 

 

Uwaga: 

użyte trzykrotnie w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f, art. 74 i art. 75 ust. 1 pkt 8 wyrazy 

[ewidencji działalności gospodarczej] zastępuje się wyrazami <Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej> 

 

Art. 2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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1)   akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji 

zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę wyższą 

lub organizację studencką, do której zadań należy w szczególności: 

a)  dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i 

możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

b)  zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych, 

c)  prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych 

znalezieniem pracy, 

d)  pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy 

oraz staże zawodowe, 

e)  pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 

2)   bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g, lit. i, j, l 

oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio przed rejestracją 

jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, 

niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia 

zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w 

danej 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 programu nauczania tej szkoły lub w szkole 

wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla 

miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz 

poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: 

a)  ukończyła 18 lat, 

b)  
(2)

 nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna, 

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 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia 

przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku 

macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 
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ca)  nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej 

przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej 

emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

d)  nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 

r. poz. 459 i 933), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe 

lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako 

współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych 

przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, 

e)  nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z 

działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji 

rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza 

wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 

ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim 

gospodarstwie, 

f)  nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(3)

 albo po złożeniu 

wniosku o wpis: 

–  zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej
(4)

 wniosek o zawieszenie wykonywania 

działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo 

–  nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej
(5)

, dnia podjęcia działalności gospodarczej, 

g)  nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z 

wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie 

dozoru elektronicznego, 

h)  nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub 

innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

i)  nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 

j)  nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z 
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tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na 

skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 

k)  nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 

ust. 6, 

l)  nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 

z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, 

m)  nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

zasiłku dla opiekuna; 

2a)  (uchylony); 

3)   bezrobotnym do 25 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania 

wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia; 

4)   bezrobotnym powyżej 50 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który w dniu 

zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 

rok życia; 

5)   bezrobotnym długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze 

powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 

lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych; 

6)   bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego nieposiadającego 

kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, 

świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu; 

7)   cudzoziemcu - oznacza to osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego; 

8)   członku rodziny - oznacza to: 

a)  osobę pozostającą z obywatelem polskim lub cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 

3 pkt 2, w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  zstępnego, obywatela polskiego lub cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostającego na 

jego utrzymaniu; 

9)   dodatku aktywizacyjnym - oznacza to kwotę wypłaconą osobie, która będąc bezrobotnym 

posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez 

powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową; 

9a)  doświadczeniu zawodowym - oznacza to doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, 

wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez 

okres co najmniej 6 miesięcy; 
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9aa)  działaniach aktywizacyjnych - oznacza to pakiet działań mających na celu podjęcie i 

utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej; 

9b)  EURES - oznacza to europejskie służby zatrudnienia państw, o których mowa w art. 1 

ust. 3 pkt 2 lit. a-c, realizujące działania obejmujące w szczególności pośrednictwo pracy 

wraz z doradztwem w zakresie mobilności na rynku pracy; 

10)  (uchylony); 

10a) indywidualnym planie działania - oznacza to plan działań obejmujący podstawowe 

usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia 

bezrobotnego lub poszukującego pracy; 

11)  innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na 

podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy 

o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni 

kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych; 

12)  koszcie szkolenia - oznacza to: 

a)  uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej, 

b)  koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób 

nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, o 

którym mowa w art. 41 ust. 3b, 

c)  koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż 

miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia, 

d)  koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych, 

e)  koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 

określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania 

licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu; 

  12a)  minimalnym wynagrodzeniu za pracę - oznacza to kwotę minimalnego wynagrodzenia 

za pracę pracowników przysługującą za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu 

pracy ogłaszaną na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847); 

13)  nielegalnym zatrudnieniu lub nielegalnej innej pracy zarobkowej - oznacza to: 

a)  zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym 

terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, 

b)  niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia 

społecznego, 
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c)  podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności bez 

powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, 

d)  (uchylona), 

e)  (uchylona), 

f)  (uchylona); 

14)  nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to wykonywanie pracy 

przez cudzoziemca, który nie jest uprawniony do wykonywania pracy w rozumieniu art. 

87 ust. 1 lub nie posiada zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionym na podstawie 

przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub którego 

podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy, lub który wykonuje pracę na 

innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, z 

zastrzeżeniem art. 88f ust. 1a-1c, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na 

innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 

114, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 119 i art. 135 ust. 3 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

15)  (uchylony); 

16)  odpowiedniej pracy - oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają 

ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające 

kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim 

szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich 

wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami 

transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga 

miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia 

za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; 

16a)  ofercie pracy - oznacza to wolne od wymagań naruszających zasadę równego 

traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez 

pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w celu 

uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika; 

16b)  
(6)

 opiekunie osoby niepełnosprawnej - oznacza to członków rodziny, w rozumieniu art. 

3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. 

U. poz. 1860), opiekujących się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 
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związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji lub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności; 

17)  organach zatrudnienia - oznacza to ministra właściwego do spraw pracy oraz 

wojewodów, marszałków województw i starostów; 

18)  organizacji pozarządowej - oznacza to niebędące jednostkami sektora finansów 

publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, 

utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem 

partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji; 

19)  osobie samotnie wychowującej dzieci - oznacza to osobę samotnie wychowującą co 

najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych; 

20)  osobie współpracującej - oznacza to osobę współpracującą z osobami prowadzącymi 

pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych; 

21)  osobie zależnej - oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek 

stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą 

usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym 

gospodarstwie domowym; 

21a)  partnerstwie transgranicznym EURES - oznacza to działania sieci EURES w regionach 

przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, realizowane przez służby zatrudnienia oraz 

inne podmioty z państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, uprawnione do 

realizacji działań sieci EURES; 

21b)  podmiocie powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca - oznacza to 

jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej lub osobę fizyczną, 

która na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierza wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi; 

21c)  
(7)

 poszukującym pracy absolwencie - oznacza to poszukującą pracy osobę, która w 

okresie ostatnich 48 miesięcy ukończyła szkołę lub uzyskała tytuł zawodowy; 

22)  poszukującym pracy - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3, lub 

cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, poszukujących zatrudnienia, innej 
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pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w 

powiatowym urzędzie pracy; 

22a)  powierzeniu cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy - oznacza to powierzenie 

wykonywania pracy cudzoziemcowi, który nie jest uprawniony do wykonywania pracy w 

rozumieniu art. 87 ust. 1 lub nie posiada zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionym na 

podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub 

którego podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy, lub który wykonuje pracę 

na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, z 

zastrzeżeniem art. 88f ust. 1a-1c, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na 

innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 

114, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 119 i art. 135 ust. 3 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub bez zawarcia umowy o pracę albo umowy 

cywilnoprawnej w wymaganej formie; 

23)  pozarolniczej działalności - oznacza to pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów 

o systemie ubezpieczeń społecznych; 

23a)  
(8)

 pracach społecznie użytecznych - oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych 

bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w 

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób 

niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą 

charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej; 

24)  przychodach - oznacza to przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca 

zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu 

Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych; 

25)  pracodawcy - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości 

prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika; 

26)  pracach interwencyjnych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, 

które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie 

bezrobotnych; 

26a)  projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - oznacza to 

projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy zarządem województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego, prefinansowane w całości ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 
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roku budżetowym na realizację przez samorządy powiatowe programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; 

27)  pożyczce szkoleniowej - oznacza to pożyczkę udzieloną z Funduszu Pracy na 

sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu 

pracy na to szkolenie; 

27a)  praktycznej nauce zawodu dorosłych - oznacza to formę przygotowania zawodowego 

dorosłych umożliwiającą uzyskanie: 

a)  świadectwa czeladniczego, 

b)  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, 

c)  dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 

potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie przez osoby 

posiadające: 

–  
(9)

 wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe albo 

–  
(10)

 zdany egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej 

szkoły I stopnia, albo 

–  
(11)

 wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 

  27b)  programach specjalnych - oznacza to zespół działań mających na celu dostosowanie 

posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie 

zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy; 

  27c)  projektach pilotażowych - oznacza to przedsięwzięcia inicjowane i realizowane przez 

publiczne służby zatrudnienia samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami 

rynku pracy, polegające na wdrażaniu nowych metod, narzędzi i sposobów pomocy 

bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowywania rozwiązań 

o charakterze systemowym; 

28)  przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim 

kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

29)  przyczynach dotyczących zakładu pracy - oznacza to: 

a)  rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących 

pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z 
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pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 

2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub 

stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 

pracowników, 

b)  rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości 

pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, 

organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, 

c)  wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy 

lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku 

służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i 

niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy, 

d)  rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1
1
 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych 

obowiązków wobec pracownika; 

  29a)  przygotowaniu zawodowym dorosłych - oznacza to instrument aktywizacji w formie 

praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez 

nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie 

umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem; 

  29b)  przyuczeniu do pracy dorosłych - oznacza to formę przygotowania zawodowego 

dorosłych, umożliwiającą uzyskanie wybranych umiejętności lub kwalifikacji 

zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem lub świadectwem; 

30)  (uchylony); 

31)  (uchylony); 

32)  robotach publicznych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 

12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty - z wyłączeniem prac 

organizowanych w urzędach pracy - 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; 

33)  (uchylony); 
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34)  stażu - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku 

pracy z pracodawcą; 

35)  
(12)

 stypendium - oznacza to kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej 

uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego 

dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole 

ponadpodstawowej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów 

niestacjonarnych; 

36)  staroście - oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu, 

sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy; 

36a)  specyficznych elementach wspierających zatrudnienie - oznacza to finansowanie z 

Funduszu Pracy racjonalnych wydatków innych niż usługi i instrumenty rynku pracy, 

niezbędnych do realizacji działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników 

programu specjalnego, adekwatnych do uwarunkowań lokalnego rynku pracy; 

37)  szkoleniu - oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 

doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do 

wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia; 

38)  składkach na ubezpieczenia społeczne - oznacza to składki na ubezpieczenia emerytalne, 

rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek; 

39)  (uchylony); 

40)  wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to zatrudnienie, wykonywanie innej 

pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis 

do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub 

są spółkami kapitałowymi w organizacji; 

41)  zasiłku - oznacza to zasiłek dla bezrobotnych; 

42)  (uchylony); 

43)  zatrudnieniu - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku 

służbowego oraz umowy o pracę nakładczą; 

43a)  zezwoleniu na pracę - oznacza to decyzję właściwego organu, uprawniającą 

cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

warunkach określonych w ustawie oraz w tej decyzji; 

44)  zwolnieniu monitorowanym - oznacza to rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku 

służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z którym są świadczone 
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usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy 

lub stosunku służbowego, a także zagrożonych wypowiedzeniem; 

45)  żołnierzach rezerwy - oznacza to osoby zwolnione z zawodowej służby wojskowej Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym status żołnierza rezerwy przysługuje 

przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej. 

2. Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego: 

1)   wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na 

zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z 

korzystającym; 

2)   odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lipca 

2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. poz. 1052 oraz z 2017 r. poz. 60), jeżeli 

praktykant przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę 

absolwencką. 

3. Koszty badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu: 

1)   stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu 

lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac 

społecznie użytecznych, 

2)   określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania 

zawodu 

- przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy, są finansowane z Funduszu 

Pracy. 

Art. 33. 

1. Powiatowe urzędy pracy rejestrują bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prowadzą 

rejestr tych osób. 

2. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te 

osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień. 

2a. Starosta zawiadamia organ Straży Granicznej lub wojewodę właściwego ze względu na 

miejsce pobytu cudzoziemca o zarejestrowaniu osoby, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 

lit. ha, jako bezrobotnej. 

2b. Powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, o 

której mowa w ust. 2, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze 

względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie. 
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2c. Ustanawia się trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili: 

1)   profil pomocy I - pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo 

zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 

pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt 2 oraz art. 66k-66n; 

2)   profil pomocy II - usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone 

przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i 

Integracja, o którym mowa w art. 62a; 

3)   profil pomocy III - Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, 

działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do 

zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej 

zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo 

zawodowe. 

2d. Rejestracja bezrobotnego w urzędzie pracy wyłącza możliwość rejestracji w tym samym 

urzędzie pracy jako poszukującego pracy oraz posiadania takiego statusu przez okres 

posiadania statusu bezrobotnego. 

3. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w 

wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub 

innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i 

określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W 

przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy 

niż 90 dni. 

3a. Odbywanie przez bezrobotnego praktyki absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę 

niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3. 

4. Starosta, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 3, pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego, 

który: 

1)   nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2; 

1a)  nie wyraził zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu bezrobotnego 

następuje na okres wskazany w pkt 3; 

2)   otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub 

instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub 

rolniczej albo otrzymał pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w 

art. 61e pkt 2 lit. a, albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności 
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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; 

[2a)  otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; 

pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania 

środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;] 

<2a) otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej lub na podjęcie działalności w formie spółdzielni 

socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu 

otrzymania środków na podjęcie działalności;> 

2b)  rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał 

kontrakt socjalny, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu 

bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji 

indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego; 

3)   odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej 

formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub 

psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej 

formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od 

dnia odmowy na okres: 

a)  120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 

b)  180 dni w przypadku drugiej odmowy, 

c)  270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy; 

3a)  odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu 

Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy 

urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; 

pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 3; 

4)   nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił 

w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu 

bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy 

odpowiednio na okres wskazany w pkt 3, w zależności od liczby niestawiennictw; 
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4a)  nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w art. 73 ust. 

2a; 

5)   (uchylony); 

6)   złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego; 

7)   z własnej winy przerwał szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub 

wykonywanie prac, o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w 

ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia ich przerwania na okres 

wskazany w pkt 3; 

8)   po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, 

wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w 

ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu 

skierowania na okres wskazany w pkt 3; 

9)   pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa 

odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa 

się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie 

lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami 

niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu 

bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego; 

10)  nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa 

w art. 80 ust. 2; 

11)  z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił 

do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego; 

12)  z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i 

Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne 

podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu 

bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 3. 

4a. Starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący 

pracy: 

1)   nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu 

potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie; 

2)   nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został 

ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił w terminie 7 dni o 

uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; 
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3)   nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał 

indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a, 

albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o którym 

mowa w art. 40 ust. 3a; 

4)   złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez 

powiatowy urząd pracy; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia 

złożenia wniosku; 

5)   pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 

pkt 2 lit. a-c, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz opuścił terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję 

tego państwa. 

4b. Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa w ust. 4a pkt 1-3, 

następuje na okres 120 dni odpowiednio: 

1)   po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy; 

2)   od dnia niestawiennictwa; 

3)   od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4a pkt 3. 

4ba. Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa w ust. 4a pkt 5, 

następuje od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w tym przepisie. 

4c. W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazany 

okres ponowne nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić w 

wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków 

zawartych w ustawie do ich nabycia. 

4ca. Decyzji o pozbawieniu statusu bezrobotnego oraz decyzji o pozbawieniu statusu 

bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

4d. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży z powodu niezdolności 

do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o którym mowa w 

ust. 4 pkt 9, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez 

samą bezrobotną. 

4e. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego bezrobotnego, który został wpisany do 

Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu 
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zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, w związku z uwzględnieniem przez 

starostę jego wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do dnia 

następnego po dniu otrzymania tych środków. 

4f. W przypadku gdy bezrobotnemu przyznano zasiłek na podstawie przepisów o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-

c, decyzja starosty o utracie statusu bezrobotnego oznacza także utratę prawa do tego 

zasiłku. 

4g. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego: 

1)   matki dziecka, 

2)   ojca dziecka, w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę albo 

rezygnacji przez matkę z prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia 

za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, 

3)   bezrobotnego po przysposobieniu dziecka, 

4)   bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po 

przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej 

zawodowej 

- z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad 

tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia 

wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego. 

4h. Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzględniane 

są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form aktywizacji, o których 

mowa w ust. 4 pkt 1a, 3, 3a, 7, 8, 11 i 12. 

4i. Wniosek o rezygnację, o którym mowa w ust. 4a pkt 4, złożony przez poszukującego 

pracy po skierowaniu do realizacji indywidualnego planu działania, na szkolenie, studia 

podyplomowe, do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz programie 

specjalnym, pozostawia się bez rozpoznania. 

5. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb rejestracji i 

sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, zakresy informacji 

niezbędnych do rejestracji oraz informacji gromadzonych o osobach zarejestrowanych, a 
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także dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i uprawnień rejestrowanych osób oraz 

treść oświadczenia o prawdziwości danych składanego przez bezrobotnego lub 

poszukującego pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej, mając na względzie 

pozyskanie wszystkich koniecznych informacji mających wpływ na uprawnienia 

rejestrowanych osób. 

6. Informacje dotyczące bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemców zamierzających 

wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są 

przetwarzane przez powiatowe urzędy pracy, w szczególności z wykorzystaniem 

systemów teleinformatycznych i dokumentów elektronicznych. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 6, są udostępniane publicznym służbom zatrudnienia 

lub innym podmiotom, realizującym zadania na podstawie ustawy lub odrębnych 

przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji tych zadań, w szczególności jednostkom 

organizacyjnym pomocy społecznej oraz jednostkom obsługującym świadczenia rodzinne. 

7a. Informacje, o których mowa w ust. 6, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w ustawie, mogą być pozyskiwane przez powiatowe urzędy pracy z 

publicznych służb zatrudnienia lub innych podmiotów, w szczególności jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek obsługujących świadczenia rodzinne, 

realizujących zadania na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów albo na skutek 

powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny. 

8. Informacje, o których mowa w ust. 6, mogą być pozyskiwane, wymieniane lub 

udostępniane na wniosek złożony, w szczególności w postaci elektronicznej, w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne lub z wykorzystaniem systemów 

teleinformatycznych, jeżeli powiatowy urząd pracy oraz podmiot, o którym mowa w ust. 

7, spełniają łącznie następujące warunki: 

1)   posiadają możliwość identyfikacji osoby uzyskującej informacje w systemie oraz zakresu, 

daty i celu ich uzyskania; 

2)   posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wykorzystanie informacji niezgodnie z celem 

ich uzyskania; 

3)   zapewniają, że dostęp do danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych. 
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9. Pozyskiwanie z powiatowych urzędów 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 

elektronicznych. 

Art. 46. 

1. Starosta z Funduszu Pracy może: 

1)   
(56)

 zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego 

poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, w wysokości określonej w umowie, 

nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 

1a)  
(57)

 zrefundować osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 

oraz z 2017 r. poz. 624) lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa 

w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.
)
, zatrudniającym 

w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w 

pełnym wymiarze czasu pracy, koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego lub dla skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa 

w art. 49 pkt 7, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia, zwanych dalej "producentem rolnym"; 

1b)  
(58)

 zrefundować żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez 

osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanych 

dalej "żłobkiem lub klubem dziecięcym", koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy, związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi 

niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć, dla skierowanego bezrobotnego, 

skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub skierowanego 

poszukującego pracy absolwenta, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak 

niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 
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1c)  
(59)

 zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą polegającą na 

świadczeniu usług rehabilitacyjnych, zwanemu dalej "podmiotem świadczącym usługi 

rehabilitacyjne", koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, związanego 

bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w 

miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, dla skierowanego bezrobotnego, 

skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub skierowanego 

poszukującego pracy absolwenta, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak 

niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 

<1d) przyznać spółdzielni socjalnej jednorazowo środki na utworzenie stanowiska 

pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy, o 

którym mowa w art. 49 pkt 7, lub skierowanego poszukującego pracy 

niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej, w 

wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości 

przeciętnego wynagrodzenia;> 

[2)   
(60)

 przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, 

jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie spółdzielni 

socjalnej lub przystąpienie do niej po jej założeniu, w tym na pokrycie kosztów pomocy 

prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości 

określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia.] 

<2) przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, 

jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie 

kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej 

działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia;> 

<3) przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, 

lub poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu 

innej pracy zarobkowej, jednorazowo środki na założenie spółdzielni socjalnej lub 

przystąpienie do niej po jej założeniu, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, 

konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w wysokości 

określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia; 
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4) przyznać spółdzielni socjalnej środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia, w 

okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wypłacane miesięcznie w wysokości 

nie wyższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres nie dłuższy 

niż 6 miesięcy, dla zatrudnionego skierowanego bezrobotnego lub zatrudnionego 

skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub 

zatrudnionego skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu 

lub niewykonującego innej pracy zarobkowej.> 

1a. 
(61)

 Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do niepublicznych przedszkoli i 

niepublicznych szkół, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe. 

[1b. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się również do absolwentów centrum integracji społecznej 

oraz absolwentów klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o 

zatrudnieniu socjalnym, jeżeli nie pozostają oni w okresie zgłoszonego do ewidencji 

działalności gospodarczej
(62)

 zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.] 

<1b. Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się również do absolwentów centrum integracji 

społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej, o których mowa w 

przepisach o zatrudnieniu socjalnym, jeżeli nie pozostają oni w okresie zgłoszonego 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawieszenia 

wykonywania działalności gospodarczej.> 

2. 
(63)

 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna 

szkoła i producent rolny, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy, jest obowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

wezwania starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli naruszył 

warunki umowy, z zastrzeżeniem ust. 2b i 2c. 

[2a. Przepis ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania do bezrobotnego, który zarejestrował się jako 

bezrobotny w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej
(64)

 zawieszenia 

wykonywania działalności gospodarczej.] 

<2a. Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 nie ma zastosowania do bezrobotnego, który zarejestrował 

się jako bezrobotny w okresie zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.> 

2b. 
(65)

 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna 

szkoła i producent rolny, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy i zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego lub 
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skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudniał skierowanego 

lub skierowanych poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, co najmniej w 

połowie wymiaru czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące, jest 

obowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, 

otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi proporcjonalnie do okresu, jaki 

pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia skierowanego bezrobotnego lub skierowanego 

poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7. 

2c. 
(66)

 Żłobek lub klub dziecięcy z miejscami integracyjnymi i podmiot świadczący usługi 

rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania, w tym usługi mobilne, który otrzymał refundację 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1b i 

1c, jest obowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania 

starosty, otrzymanych środków proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 24 miesięcy 

zatrudnienia, jeżeli zatrudniał skierowaną osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 1b i 1c, na 

utworzonym stanowisku pracy, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy łącznie przez 

okres krótszy niż 24 miesiące. 

<2d. Spółdzielnia socjalna, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1d, jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

wezwania starosty, dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami 

ustawowymi, jeżeli zatrudniała na utworzonym stanowisku pracy skierowanego 

bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 

7, lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub 

niewykonującego innej pracy zarobkowej, w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie 

przez okres krótszy niż 24 miesiące albo naruszyła inne warunki umowy dotyczące 

przyznania tych środków.> 

3. Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana 

dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych 

środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub 

była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone 

zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. 

3a. 
(67)

 Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami 

integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci 
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niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, lub poszukujący 

pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, który otrzymał z Funduszu Pracy jednorazowo 

środki na podjęcie działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać zwrotu, w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków 

proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 12 miesięcy prowadzenia działalności 

gospodarczej, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 

miesięcy. W przypadku naruszenia innych warunków umowy dotyczących przyznania 

tych środków przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

<3b. Spółdzielnia socjalna, która otrzymała z Funduszu Pracy środki, o których mowa w 

ust. 1 pkt 4, jest obowiązana dokonać ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi, 

jeżeli zatrudniała skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego 

pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub skierowanego poszukującego pracy 

niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej w 

pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia 

przyznania tych środków albo naruszyła inne warunki umowy o finansowanie 

kosztów wynagrodzenia.> 

[4. 
(68)

 W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, 2b-3a, 

dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy następuje na podstawie przepisów Kodeksu 

postępowania cywilnego.] 

<4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, 2b–3b, 

dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy następuje na podstawie przepisów 

Kodeksu postępowania cywilnego.> 

<4a. Minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest przyjmowane w 

wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy ze starostą.> 

[5. 
(69)

 Przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-1b, jest przyjmowane w wysokości 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym działalność 

gospodarczą, żłobkiem lub klubem dziecięcym, niepublicznym przedszkolem, niepubliczną 

szkołą, producentem rolnym, bezrobotnym, absolwentem centrum integracji społecznej, 

absolwentem klubu integracji społecznej lub poszukującym pracy, o którym mowa w art. 

49 pkt 7.] 

<5. Przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, jest przyjmowane w 

wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy ze starostą.> 
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5a. W postępowaniach w przedmiocie przyznawania środków, o których mowa w ust. 1-1b, w 

przypadku zastosowania poręczenia osoby fizycznej jako formy zabezpieczenia zwrotu 

przyznanych środków, mogą być przetwarzane następujące dane osobowe poręczyciela: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   adres zamieszkania; 

3)   numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwa i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

4)   uzyskiwane dochody, z podaniem źródła i kwoty dochodu; 

5)   aktualne zobowiązania finansowe, z podaniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia. 

[5b. 
(70)

 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, żłobek lub klub dziecięcy, 

niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła, producent rolny, bezrobotny, absolwent 

centrum integracji społecznej, absolwent klubu integracji społecznej, poszukujący pracy, 

o którym mowa w art. 49 pkt 7, ubiegający się o przyznanie środków, o których mowa w 

ust. 1-1b, składa oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1137 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 244, 768, 773, 952 i 966) lub ustawy z dnia 

28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933), w okresie 2 lat 

przed wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie środków.] 

<5b. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, żłobek lub klub dziecięcy, 

niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła, producent rolny, bezrobotny, 

absolwent centrum integracji społecznej i absolwent klubu integracji społecznej, 

poszukujący pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, poszukujący pracy 

niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej, 

ubiegający się o przyznanie środków, o których mowa w ust. 1–1b, składa 

oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1137, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1541 oraz 2017 r. poz. 724 i 933), w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem 

o przyznanie środków.> 

<5c. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5b, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 
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zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.> 

6. 
(71)

 Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 

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

ust. 1a, 

2)   szczegółowe warunki i tryb przyznawania osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 

1b, 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 oraz poziomu zatrudnienia bezrobotnych, 

poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, poszukujących pracy absolwentów, 

racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także konieczność zapewnienia 

zgodności udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy de minimis w przypadku 

refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz w przypadku 

pomocy przyznawanej w postaci jednorazowej wypłaty środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i 

doradztwa dotyczących podjęcia takiej działalności. 

[6a. 
(72)

 Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki i tryb przyznawania osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 1b, 

jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni 

socjalnych, 

2)   formy zabezpieczenia zwrotu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych 

dla spółdzielni socjalnych, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich 

przyznania 

- mając na względzie zwiększenie mobilności oraz poziomu zatrudnienia bezrobotnych, 

poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, poszukujących pracy absolwentów, 

racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także konieczność zapewnienia 

zgodności udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy de minimis w przypadku 

pomocy przyznawanej osobom określonym w ust. 1 pkt 2 i ust. 1b w postaci jednorazowej 

wypłaty środków na rozpoczęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni 

socjalnych.] 



- 47 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania spółdzielni socjalnej jednorazowo 

środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1d, 

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 

oraz w ust. 1b, jednorazowo środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 

3) szczegółowe warunki i tryb przyznawania spółdzielni socjalnej środków, o których 

mowa w ust. 1 pkt 4, 

4) formy zabezpieczenia zwrotu środków na założenie spółdzielni socjalnej lub 

przystąpienie do niej po jej założeniu, utworzenie stanowiska pracy lub finansowanie 

kosztów wynagrodzenia w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej 

ich przyznania 

– mając na względzie zwiększenie mobilności osób określonych w ust. 1 pkt 1b, 3 i 4 oraz 

w ust. 1b, racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także 

konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy z zasadami przyznawania 

pomocy de minimis w przypadku wypłaty środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1d, 

3 i 4.> 

Art. 59b. 

[1. Wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w przypadkach, o których mowa 

w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a, ust. 1a, 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 i 2, są podawane do wiadomości publicznej 

przez powiatowy urząd pracy przez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

urzędu na okres 30 dni.] 

<1. Wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w przypadkach 

określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1–1d i 4, ust. 1a, 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 i 2, są podawane do 

wiadomości publicznej przez powiatowy urząd pracy przez wywieszenie ich na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu na okres 30 dni.> 

2. Powiatowy urząd pracy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 

31 stycznia, przekazuje właściwej powiatowej radzie rynku pracy zbiorczy wykaz 

pracodawców i osób, o których mowa w ust. 1. 

3. Wykazy, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać: 

1)   nazwę pracodawcy albo imię i nazwisko osoby, z którą zawarto umowę; 

2)   wskazanie rodzaju instrumentu rynku pracy; 
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3)   liczbę utworzonych stanowisk pracy, stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 

 

Art. 74. 

Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej
(106)

 oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę 

statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. 

 

Art. 75. 

1. Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który: 

1)   odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, 

innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, 

wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim 

lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej 

formie pomocy określonej w ustawie; 

1a)  po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, 

wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w 

ustawie; 

2)   w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał 

stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia 

stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy 

lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie 

stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia 

stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o 

pracę w trybie art. 55 § 1
1
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

3)   w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy 

spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez 

wypowiedzenia; 

4)   otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego 

ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, 

pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy 

pieniężnej bezwarunkowej; 

5)   otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę; 
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6)   (uchylony); 

7)   odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie 

pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

8)   zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do ewidencji działalności 

gospodarczej
(107)

, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 

9)   w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy 

rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do 

pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne 

albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem okresów określonych odpowiednio 

w art. 60a ust. 4, art. 60b ust. 2 oraz art. 60d ust. 2. 

2. Bezrobotnemu, o którym mowa w ust. 1, spełniającemu warunki określone w art. 71, 

zasiłek przysługuje: 

1)   po upływie okresu wskazanego w art. 33 ust. 4 pkt 3 - w przypadku wymienionym w ust. 

1 pkt 1 i 1a; 

2)   po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy - w 

przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 2 i 8; 

3)   po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy - w 

przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 3 i 9; 

4)   po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie, o których 

mowa w ust. 1 pkt 4 i 5; 

5)   po zakończeniu odbywania praktyki absolwenckiej i otrzymywania z tego tytułu 

miesięcznie świadczenia pieniężnego w wysokości przekraczającej połowę minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. 

3. Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w 

innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje 

pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie za granicą lub 

pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia 

zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres 

zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może 

przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego. 

4. Bezrobotny, który nabył w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu 

bezrobocia i udaje się do innego państwa, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w 
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celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń na zasadach określonych w 

przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

5. (uchylony). 

6. Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy 

pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz 

innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń 

przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów. 

 

Art. 76. 

1. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie 

pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną 

od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na 

ubezpieczenie zdrowotne. 

2. Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się: 

1)   świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie 

prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych 

okolicznościach; 

2)   świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub 

sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w 

błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie; 

3)   zasiłek, 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; 

4)   koszty szkolenia, w przypadku określonym w art. 41 ust. 6 lub w przypadku gdy 

skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub 

sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w 

błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na szkolenie; 
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4a)  koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku określonym w art. 53h ust. 1 

lub w przypadku gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych nastąpiło na 

podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych 

przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę 

skierowaną na przygotowanie zawodowe dorosłych; 

5)   zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono 

wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego 

wypowiedzenia umowy o pracę; 

6)   świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego; 

7)   świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy 

odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości 

świadczenia przedemerytalnego. 

3. Roszczenia z tytułu zasiłków, stypendiów i innych świadczeń pieniężnych finansowanych z 

Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia spełnienia warunków do 

ich nabycia przez uprawnioną osobę, a roszczenia powiatowego urzędu pracy ulegają 

przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia ich wypłaty. 

3a. Roszczenia do należnych a niepobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych 

świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 

miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji. 

4. Roszczenia pracodawców z tytułu refundacji z Funduszu Pracy należnych świadczeń 

ulegają przedawnieniu z upływem 12 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się 

wymagalne. 

5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 2-4 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące przerwania biegu terminu przedawnienia. 

6. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane 

świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o 

których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku 

pracy umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek: 

1)   w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów 

stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację 
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lub otrzymały jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie posiadają 

majątku, z którego można dochodzić należności; 

[2)   dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne świadczenie 

lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, albo osobę 

pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania; 

3)   osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o 

których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można 

dochodzić należności;] 

<2) dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne 

świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 

2 i 3, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania; 

3) osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, 

o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3, zmarła, nie pozostawiając majątku, 

z którego można dochodzić należności;> 

4)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się 

kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych 

środków, o których mowa w art. 46 ust. 1, przewyższającej wydatki egzekucyjne. 

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. 

8. (uchylony). 

9. Od należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub 

przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń 

finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 7a, których termin płatności 

odroczono lub które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek ustawowych za opóźnienie 

za okres od dnia wydania decyzji w przedmiocie odroczenia terminu płatności lub 

rozłożenia na raty do dnia upływu terminu zapłaty określonego w decyzji. 

9a. Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu nienależnie 

pobranego świadczenia nie zostanie dokonana w terminie określonym w decyzji, o której 

mowa w ust. 9, pozostała do spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z 

odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od terminu płatności określonego w 

decyzji, o której mowa w ust. 1. 
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9b. Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu refundacji lub 

przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń 

finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 7a, nie zostanie dokonana w 

terminie określonym w decyzji, o której mowa w ust. 9, pozostała do spłaty kwota staje 

się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od 

terminu płatności określonego w art. 46 ust. 2 i 3. 

9c. Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu refundacji 

uzyskanej w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych nie zostanie dokonana w 

terminie określonym w decyzji, o której mowa w ust. 9, pozostała do spłaty kwota staje 

się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od 

terminów płatności określonych w art. 51, art. 56 i art. 57. 

9d. Przepis ust. 9c stosuje się odpowiednio do zapłaty odroczonej lub rozłożonej na raty 

należności z tytułu zwrotu grantu, świadczenia aktywizacyjnego, refundacji, o której 

mowa w art. 60c, i dofinansowania, o którym mowa w art. 60d. 

10. (uchylony). 

Art. 108. 

 1. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie: 

1)   kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o których mowa w art. 2 

ust. 3 i art. 40 ust. 5; 

2)   kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 6 

ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i konferencji z 

udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujących 

inicjatywy partnerów rynku pracy; 

3)   (uchylony); 

4)   kosztów, o których mowa w art. 109 ust. 7a; 

4a)  kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 2a i 2a
1
; 

4b)  kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2d; 

5)   kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na 

podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12 ust. 

6; 
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5a)  kosztów korespondencji, komunikowania się, przekazywania środków pieniężnych oraz 

innych dokumentów niezbędnych do realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych; 

6)  kosztów szkolenia oraz przejazdów członków rad rynku pracy, o których mowa w art. 23 

ust. 12 i 15; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o których 

mowa w art. 41 ust. 4 i 5 oraz art. 43; 

10)  jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom szkoleniowym, o których mowa w art. 

41 ust. 9; 

11)  pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 42; 

12)  kosztów przejazdów i zakwaterowania, o których mowa w art. 45 i art. 48a; 

[13)  
(115)

 refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych 

środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i 

doradztwa, o których mowa w art. 46;] 

<13) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

jednorazowych środków na utworzenie stanowiska pracy, jednorazowych środków 

na podjęcie działalności gospodarczej, jednorazowych środków na założenie 

i przystąpienie do spółdzielni socjalnej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji 

i doradztwa oraz środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia, o których mowa 

w art. 46;> 

14)  kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych 

pracodawcy, o których mowa w art. 47; 

15)  dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48; 

16)  zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia 

bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o których mowa w art. 51, 56 i 59; 

16a)  grantów, o których mowa w art. 60a; 

16b)  świadczeń aktywizacyjnych, o których mowa w art. 60b; 

16c)  refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 

30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c; 

16d)  kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku 

życia, o którym mowa w art. 60d; 
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16e)  
(116)

 zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem 

bezrobotnych, o których mowa w art. 51a; 

16f)  
(117)

 kosztów realizacji usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy, o których mowa 

w art. 61aa; 

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

17a)  kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w art. 53l ust. 1; 

18)  składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w art. 

54; 

19)  zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu zatrudnienia 

bezrobotnych, o których mowa w art. 57; 

20)  (uchylony); 

21)  kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61; 

21a)  kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia, o których mowa w art. 61b; 

22)  świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62, z 

wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a; 

22a)  świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62 

ust. 1 pkt 1 lit. a; 

22b)  kosztów realizacji zleconych działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, o 

których mowa w art. 62a ust. 9; 

22c)  programów regionalnych, o których mowa w art. 66c; 

22d)  zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d; 

22e)  pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, o 

których mowa w art. 61e, wraz z kosztami związanymi z udzielaniem pożyczek oraz usług 

doradczych i szkoleniowych; 

22f)  wydatków ponoszonych w ramach bonu szkoleniowego, o którym mowa w art. 66k ust. 

1; 

22g)  wydatków ponoszonych w ramach bonu stażowego, o którym mowa w art. 66l ust. 1; 

22h)  refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i 

składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7; 

22i)  wydatków ponoszonych w ramach bonu na zasiedlenie, o którym mowa w art. 66n; 

22j)  kosztów zadań realizowanych w ramach KFS, o których mowa w art. 69a; 

23)  (uchylony); 

24)  (uchylony); 
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24a)  świadczeń, o których mowa w art. 73a ust. 3; 

25)  refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 70 

ust. 8; 

26)  zasiłków, o których mowa w art. 71, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych 

zasiłków, o których mowa w art. 72 ust. 13; 

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

27a)  (uchylony); 

28)  kosztów poboru składek, o których mowa w art. 107 ust. 5; 

29)  kosztów opracowywania, upowszechniania i wdrażania klasyfikacji zawodów i 

specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkoleń 

dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 

30)  opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia w celu 

prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby 

zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy; 

  30a)  kosztów tworzenia centrów aktywizacji zawodowej, uruchamianych w ramach 

powiatowych urzędów pracy; 

30b)  kosztów tworzenia lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych, uruchamianych 

w ramach powiatowych urzędów pracy; 

31)  opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o usługach organów 

zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy 

oraz pracodawców; 

31a)  opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o zadaniach i 

działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub 

wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw; 

32)  kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków 

niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, 

przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów 

komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami 

rentowymi oraz urzędami skarbowymi; 

33)  badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów 

dotyczących rynku pracy; 
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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; 

35)  wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w 

ramach umów międzynarodowych; 

36)  kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i 

Ochotnicze Hufce Pracy materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących 

nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia; 

36a)  kosztów przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy; 

37)  kosztów prowadzenia w powiatowych urzędach pracy zajęć, wymagających 

specjalistycznej wiedzy, którą nie dysponują pracownicy powiatowego urzędu pracy, w 

ramach porad grupowych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o których 

mowa w art. 38 ust. 1a i 3, przez osoby niebędące pracownikami powiatowego urzędu 

pracy, kosztów związanych z organizacją przez powiatowy urząd pracy szkoleń z zakresu 

umiejętności poszukiwania pracy, o których mowa w art. 40 ust. 2h, oraz kosztów 

wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 ust. 6; 

38)  kosztów szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb 

zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy; 

  38a)  kosztów konferencji, seminariów, posiedzeń lub spotkań, w tym o charakterze 

międzynarodowym, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy, w 

szczególności dla kadry publicznych służb zatrudnienia i Ochotniczych Hufców Pracy; 

38b)  kosztów szkolenia kadr realizujących działania sieci EURES w podmiotach, którym 

udzielono akredytacji, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy; 

39)  (uchylony); 

40)  świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu 

socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń; 

41)  zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

zatrudnieniu socjalnym, oraz wsparcia, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 

42)  restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy; 



- 58 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

  42a)  kosztów pomocy oraz kosztów jej realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych 

kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę; 

42b)  kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w przepisach, o 

których mowa w pkt 42a; 

43)  kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych 

świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy; 

44)  odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu Pracy oraz 

kosztów obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu Pracy; 

45)  spłaty i obsługi kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Fundusz 

Pracy; 

46)  zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków 

pogrzebowych, o których mowa w art. 141; 

47)  (uchylony); 

48)  kosztów, o których mowa w art. 42a; 

49)  wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o 

których mowa w art. 106a; 

50)  wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach 

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 106b; 

51)  specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, realizowanych w ramach 

programów specjalnych, niewymienionych w pkt 1-50; 

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

53)  kosztów realizacji projektów pilotażowych; 

54)  zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych 

wraz z kosztami ich obsługi, o których mowa w przepisach o świadczeniach 

przedemerytalnych; 

54a)  kosztów przeprowadzania operacyjnego audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 

118b; 

55)  
(118)

 dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe; 

56)  (uchylony); 
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57)  kosztów szkoleń pracowników, objętych przepisami o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy; 

58)  kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w przepisach, o 

których mowa w pkt 57; 

59)  kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 13a ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 697). 

1a. Ze środków Funduszu Pracy w 2009 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1b. Ze środków Funduszu Pracy w 2010 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1c. Ze środków Funduszu Pracy w 2011 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1d. Ze środków Funduszu Pracy w 2012 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1e. Ze środków Funduszu Pracy w 2013 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1f. Ze środków Funduszu Pracy w 2014 r. są finansowane: 
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1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1fa. Ze środków Funduszu Pracy w 2015 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1fb. Ze środków Funduszu Pracy w 2016 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1fc. Ze środków Funduszu Pracy w 2017 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1g. W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań na 

rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 

2014-2017 powiatom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa 

w ust. 1h i 1i. 

1h. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. 

1i. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 
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na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego 

urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących 

stanowiska kierownicze, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 7h-7j. 

1j. Ze środków Funduszu Pracy w latach 2016-2017 są finansowane koszty, o których mowa 

w art. 150f i art. 150g. 

2. Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie 

Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie 

nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z tym 

jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania 

bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele. 

3. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki 

finansowej Funduszu Pracy oraz zasady i tryb powierzania przez organy zatrudnienia 

bankom i innym instytucjom dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla 

bezrobotnych i innych uprawnionych osób, mając na względzie zapewnienie racjonalności 

gospodarowania środkami Funduszu Pracy. 

 

 

 

 


