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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 11 października 2013 r. 

 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 

 

(druk nr 465) 

 

 

U S T A W A  z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA 

I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675 i 829)  

 

Art. 106b. 

1. Środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczane na finansowanie części działań 

publicznych służb zatrudnienia określonych w ustawie, współfinansowanych z budżetu Unii 

Europejskiej, innych niż projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

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

porozumienia zawierane między ministrem właściwym do spraw pracy a samorządami 

województw lub samorządami powiatów lub umowy zawierane między organami 

zatrudnienia a Unią Europejską. 

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2, podlegają refundacji ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w umowach, o których mowa w ust. 2. 

4. Porozumienia, o których mowa w ust. 2, określają w szczególności tryb oraz zasady 

udzielania i rozliczania środków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych, z uwzględnieniem okresów i terminów wynikających z umów, o których mowa 

w ust. 2. 

<106c. 

Środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczane na finansowanie części działań 

publicznych służb zatrudnienia, wynikających z zadań określonych w innych 

ustawach.> 

 

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, art. 38 ust. 4 oraz 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)   refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na 

Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

pracowników wojewódzkich urzędów pracy, o których mowa w art. 109 ust. 7a; 
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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 i art. 

109 ust. 7c; 

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; 

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 przejazdu członków rad zatrudnienia, o których mowa w art. 

23 ust. 7 i 9; 

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)  refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów 

pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, 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; 

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; 

23)  refundowania pracodawcy kosztów szkolenia pracowników, o których mowa w art. 69 

ust. 1 i ust. 2 pkt 1; 

24)  refundowania pracodawcy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, o 

których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2; 

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; 
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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; 

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 wyposażenia klubów pracy oraz prowadzenia w nich zajęć przez osoby 

niebędące pracownikami urzędów pracy, o których mowa w art. 39 ust. 4, oraz kosztów 

wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 ust. 6; 

38)  kosztów szkolenia 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; 

39)  (uchylony); 

40)  świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu 

socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń; 
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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; 

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; 

55)  dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty; 

[56)  kosztów szkoleń, studiów podyplomowych, stypendiów i składek na ubezpieczenia 

społeczne oraz świadczeń, o których mowa w przepisach o łagodzeniu skutków kryzysu 

ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.] 

<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.> 

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; 
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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. 

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. 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 września 2011 r. o SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH 

ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM SKUTKÓW POWODZI (Dz. U. Nr 234, poz. 1385 oraz z 

2012 r. poz. 908) 

 

[Art. 37. 

1. Do poszkodowanego będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, u którego wystąpił spadek obrotów 

gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż, nie mniej jednak niż o 15%, liczony w ujęciu 

ilościowym lub wartościowym w okresie wskazanym w przepisach wydanych na podstawie 

art. 1 ust. 2 w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedzającego, stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu 

ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 oraz z 2010 

r. Nr 219, poz. 1445), z wyjątkiem art. 3 ust. 1 pkt 2 i 6 oraz art. 3 ust. 3-6 tej ustawy. 

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, opracowuje zamiast programu naprawczego, plan 

naprawczy zawierający założenia zmian i restrukturyzacji przedsiębiorcy w celu 

dostosowania do bieżącej sytuacji. 
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Art. 38. 

Świadczenie z ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla 

pracowników i przedsiębiorców, o którym mowa w art. 37, nie może być przyznane 

poszkodowanemu pracodawcy za te same okresy dla tych samych pracowników, co 

świadczenia, o których mowa w art. 21 i art. 23.] 

 

 

 


