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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 80. posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2019 r. ustawę  

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Marek Kuchciński 
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U S TAWA  

z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.
1)

) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 9 w ust. 1 uchyla się pkt 4a; 

2) w art. 33: 

a) uchyla się ust. 2b i 2c, 

b) uchyla się ust. 2e i 2f, 

c) w ust. 4 uchyla się pkt 1a, 

d) ust. 4h otrzymuje brzmienie: 

„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 3, 3a, 7, 8, 11 i 

12.”; 

3) w art. 34a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy 

określonej w ustawie, przygotowuje indywidualny plan działania. 

Indywidualny plan działania może być przygotowany również dla 

poszukującego pracy.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Pomoc udzielana przez powiatowy urząd pracy w ramach 

indywidualnego planu działania jest dostosowana do indywidualnych potrzeb 

i możliwości bezrobotnego lub poszukującego pracy, z uwzględnieniem jego 

wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy 

lub działalności gospodarczej.”, 

                                                 

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1149, 1544, 

1629, 1669, 2077, 2192, 2215, 2245, 2432 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 60, 577, 622, 730 i 743. 
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c) ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie: 

„3. Przygotowanie indywidualnego planu działania następuje nie później 

niż w terminie 60 dni od dnia rejestracji. 

3a. Indywidualny plan działania podlega modyfikacji stosownie do 

zmieniającej się sytuacji bezrobotnego lub poszukującego pracy.”, 

d) po ust. 3a dodaje się ust. 3aa i 3ab w brzmieniu: 

„3aa. Powiatowy urząd pracy w okresie realizacji indywidualnego planu 

działania kontaktuje się z bezrobotnym lub poszukującym pracy co najmniej 

raz na 60 dni w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań 

przewidzianych w indywidualnym planie działania. 

3ab. Kontakt, o którym mowa w ust. 3aa, może być realizowany przez 

powiatowy urząd pracy w formie spotkania, rozmowy telefonicznej lub 

wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową.”, 

e) uchyla się ust. 3c; 

4) w art. 62a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja są kierowani bezrobotni 

korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący 

kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.”; 

5) w art. 62b w ust. 2: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) skierować bezrobotnego, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy 

społecznej, do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach 

określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy 

w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w 

przepisach o spółdzielniach socjalnych.”, 

b) uchyla się pkt 3; 

6) w art. 66d ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Działaniami aktywizacyjnymi obejmuje się długotrwale bezrobotnych.”; 

7) w art. 91 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy, w szczególności 

przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania, 

świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz 

ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie lub”. 
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Art. 2. Indywidualne plany działania, o których mowa w art. 34a ustawy 

zmienianej w art. 1, których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie 

ustawy i nadal trwa, mogą zostać zmodyfikowane w zakresie zaplanowanych do 

realizacji działań, zaplanowanych terminów realizacji poszczególnych działań oraz 

terminu i warunków zakończenia realizacji indywidualnych planów działania, w celu 

uwzględnienia form pomocy, które nie były możliwe do zastosowania ze względu na 

profil pomocy ustalony dla bezrobotnego przed dniem wejścia w życie ustawy. 

Art. 3. 1. Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu 

bezrobotnego, o którym mowa w art. 33 ust. 4h ustawy zmienianej w art. 1, uwzględnia 

się także niewyrażenie zgody na ustalenie profilu pomocy, o którym mowa w art. 33 

ust. 4 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, które miało 

miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy. 

2. Okres, na który przed dniem wejścia w życie ustawy pozbawiono osobę statusu 

bezrobotnego z powodu niewyrażenia zgody na ustalenie profilu pomocy, o którym 

mowa w art. 33 ust. 4 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, 

nie ulega zmianie. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2019 r. 
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