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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 22 czerwca 2017 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” 

 

(druk nr 532) 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 

1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) 

 

<Art. 90v. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w celu realizacji zadań służących 

wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego 

na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w 

ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860), zwanego dalej „Programem”, 

dotyczących pomocy uczennicom w ciąży przez stworzenie im możliwości 

kontynuowania nauki oraz utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczych, współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego. 

2. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania może udzielić jednostkom samorządu terytorialnego wsparcia 

finansowego w formie dotacji celowej. 

3. Starosta wskazuje publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, 

szkołę podstawową, w tym specjalną, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 

specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodek rewalidacyjno-

wychowawczy, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, albo 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, spełniające 

warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 

ustawy – Prawo oświatowe, które w danym powiecie pełnią funkcję wiodącego 

ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. 

4. Do zadań wiodących ośrodków, o których mowa w ust. 3, należy udzielanie 

kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia 

niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, obejmującego w 
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szczególności udzielanie informacji rodzinom, zapewnienie usług specjalistów w 

zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny oraz koordynowanie działań służących 

wykorzystaniu dostępnych usług, w tym zajęć w ramach wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka. 

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 

społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania wiodących 

ośrodków, o których mowa w ust. 3, uwzględniając koordynacyjny i kompleksowy 

charakter działań podejmowanych wobec dzieci i ich rodzin.> 

 

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. 

zm.) 

Art. 51c. 

1. Jednostka samorządu terytorialnego może, w uzgodnieniu z wojewodą, utworzyć ośrodek 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uruchomić nowe miejsca w takim 

ośrodku, z uwzględnieniem możliwości ich sfinansowania ze środków budżetu państwa. 

2. Miesięczną kwotę dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala wojewoda jako iloczyn 

aktualnej liczby osób korzystających z usług w tych ośrodkach oraz średniej miesięcznej 

wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika, nie wyższą jednak niż średnia 

miesięczna kwota dotacji wyliczona dla województwa. 

3. Wojewoda corocznie ustala średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego 

uczestnika ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: 

1)   dla środowiskowych domów samopomocy w wysokości nie niższej niż 250% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1; 

2)   dla klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w wysokości nie 

niższej niż 80% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1. 

4. Kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, 

w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług. 

<5. Kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być zwiększona, nie więcej niż o 

30%, na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, 

którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.> 

 

[Art. 53. 

1. Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub 

chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga 

usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności 

osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu 

przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek 

wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c 

lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznany pobyt w 

mieszkaniu chronionym. 

2. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam 

przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub 

zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione 

zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze 

społecznością lokalną. 

3. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy 

społecznej lub organizację pożytku publicznego. 

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

rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych, warunki kierowania 

i pobytu w mieszkaniach chronionych, kierując się potrzebą zapewnienia właściwego 

wsparcia osobom kierowanym do mieszkania chronionego.] 

<Art. 53. 

1. Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, 

niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu 

w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę 

całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie 

opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla 

nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status 
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uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie w 

mieszkaniu chronionym. 

2. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką 

specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub 

wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. 

3. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną 

pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego i w zależności od celu 

udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub 

mieszkanie chronione wspierane. 

4. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, 

rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, 

pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia 

prowadzenia samodzielnego życia. 

5. Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla: 

1) osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub 

osoby z zaburzeniami psychicznymi; 

2) osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej. 

6. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w 

wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów 

społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej 

psychofizycznych możliwości. 

7. Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje 

się na czas określony. 

8. W stosunku do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

w stosunku do innych osób, może być wydana decyzja o skierowaniu do korzystania 

ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wspieranym na czas nieokreślony. 

9. Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym 

wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym 

podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej prowadzącej mieszkanie chronione lub organizacji pożytku publicznego 
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prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się o skierowanie do 

korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem 

ustawowym. 

10. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 9, mają formę pisemną i dotyczą: 

1) celu pobytu; 

2) okresu pobytu; 

3) rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia; 

4) odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia; 

5) sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym; 

6) zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze 

wsparcia lub programu wspierania osoby. 

11. Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych osób lub rodzin. 

12. Korzystanie ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, prowadzonym przez podmioty 

inne niż gmina, powiat lub na ich zlecenie, odbywa się na podstawie umowy 

cywilnoprawnej zawartej z osobą korzystającą z pobytu w mieszkaniu chronionym 

lub jej przedstawicielem ustawowym. W tym przypadku nie stosuje się ust. 7–11. 

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

rozporządzenia, minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach 

chronionych oraz minimalne standardy pomieszczeń w mieszkaniu chronionym, 

kierując się potrzebą zapewnienia właściwych usług i pomocy oraz uwzględniając 

indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne osób kierowanych do mieszkania 

chronionego odpowiedniego rodzaju.> 

 

[Art. 110a. 

1. W ramach struktury organizacyjnej ośrodka pomocy społecznej może zostać wyodrębniony 

zespół realizujący zadania tego ośrodka w zakresie pracy socjalnej i integracji społecznej. 

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzi co najmniej trzech pracowników 

socjalnych. 

3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, mogą wchodzić także inni specjaliści realizujący 

zadania w zakresie integracji społecznej.] 
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<Art. 110a. 

1. W ramach struktury organizacyjnej ośrodka pomocy społecznej może zostać 

wyodrębniony: 

1) zespół realizujący zadania w zakresie pracy socjalnej; 

2) zespół realizujący zadania w zakresie usług pomocy społecznej; 

3) zespół realizujący zadania, o których mowa w pkt 1 i 2. 

2. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, wchodzą specjaliści z zakresu pracy 

socjalnej, specjaliści z zakresu pracy z rodziną oraz inni specjaliści realizujący 

zadania usług pomocy społecznej, w tym w zakresie integracji społecznej.> 

 

Art. 121. 

1. Pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w 

urzędach, instytucjach i innych placówkach. Organy są obowiązane do udzielania 

pracownikowi socjalnemu pomocy w zakresie wykonywania tych czynności. 

2. Pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy 

publicznych. 

3. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub w 

powiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna 

oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował 

nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat, przysługuje raz na dwa lata dodatkowy urlop 

wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych. 

3a. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w 

samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego 

podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym 

przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, 

przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. W 

przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w 

wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. 

3b. Pracownikowi socjalnemu przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w 

zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego, w kwocie nie 

mniejszej niż 50% kosztów szkolenia. 

3c. Pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w 

środowisku <lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza 
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siedzibą jednostki > przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc 

wykonywania przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości 

zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego go 

pracodawcy. 

4. Dzień 21 listopada ustanawia się Dniem Pracownika Socjalnego. 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może przyznać pracownikom 

socjalnym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których 

mowa w art. 25, nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie 

pomocy społecznej. 

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

warunki przyznawania nagród specjalnych, rodzaje nagród, podmioty uprawnione do 

zgłaszania wniosków oraz sposób i tryb postępowania w sprawie tych nagród, 

uwzględniając rodzaje działań, za jakie nagrody te przysługują, oraz ich społeczną 

użyteczność. 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1065) 

 

Art. 2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

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 
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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)  nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), 

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, 

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 
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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
(2)

 albo po złożeniu 

wniosku o wpis: 

–  zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej
(3)

 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
(4)

, 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 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, 
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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; 

9aa)  działaniach aktywizacyjnych - oznacza to pakiet działań mających na celu podjęcie i 

utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej; 
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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, 

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

powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, 
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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) 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 związku ze znacznie ograniczoną 
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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) 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, 
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innej 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)  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, 

organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub 

na rzecz społeczności lokalnej;] 

<23a) 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; 
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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 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: 

–  wykształcenie zasadnicze zawodowe albo 

–  zdany egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, albo 

–  wykształcenie średnie; 

  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 
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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 

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; 
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  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); 

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)  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 

ponadgimnazjalnej 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; 
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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 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: 
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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. 46. 

1. Starosta z Funduszu Pracy może: 

[1)   zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w 

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

przeciętnego wynagrodzenia; 

1a)  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 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648 i 

859) 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 w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 

6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, zwanych dalej "producentem 

rolnym";] 

<1) 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; 
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1a) 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) 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; 

1c) 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, 
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w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości 

przeciętnego wynagrodzenia;> 

[2)   przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z 

podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 

6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest 

podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość 

przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego 

wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego 

przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni 

socjalnej po jej założeniu.] 

<2) 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.> 

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

niepublicznych szkół, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949). 

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 zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. 

[2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna 

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

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jest obowiązany dokonać zwrotu, w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków wraz z 

odsetkami ustawowymi, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego 

lub skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres 

krótszy niż 24 miesiące albo naruszył inne warunki umowy o refundację.] 

<2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, 

niepubliczna szkoła i producent rolny, który otrzymał refundację kosztów 
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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
(41)

 zawieszenia 

wykonywania działalności gospodarczej. 

<2b. 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 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. 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.> 

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. 
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<3a. 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 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.> 

[4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3, dochodzenie 

roszczeń z tytułu zawartej umowy następuje na podstawie przepisów Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

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

obowiązującej w dniu zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym działalność 

gospodarczą, niepublicznym przedszkolem, niepubliczną szkołą, producentem rolnym, 

bezrobotnym, absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu 

integracji społecznej.] 

<4. 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. 

5. 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.> 

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; 
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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. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna 

szkoła, producent rolny, bezrobotny, absolwent centrum integracji społecznej i absolwent 

klubu integracji społecznej, 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 z 2017 r. poz. 724 i 933), w okresie 2 lat przed wystąpieniem z 

wnioskiem o przyznanie środków. 

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

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

oraz ust. 1a, 

2)   szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu oraz osobom, o których 

mowa w 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, 

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 dla skierowanego bezrobotnego oraz w przypadku pomocy przyznawanej 

bezrobotnemu lub osobom określonym w ust. 1b w postaci jednorazowej wypłaty 

środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub refundacji kosztów pomocy 

prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia takiej działalności. 
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6a. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

i tryb przyznawania bezrobotnemu oraz osobom, o których mowa w ust. 1b jednorazowo 

środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz 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, racjonalne 

gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także konieczność zapewnienia zgodności 

udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy de minimis w przypadku pomocy 

przyznawanej bezrobotnemu lub osobom określonym w ust. 1b w postaci jednorazowej 

wypłaty środków na rozpoczęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni 

socjalnych.] 

<5b. 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 karny (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. 

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

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

1–1c 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 
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– 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. 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.> 

 

Art. 49. 

Osobom będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 

1)   bezrobotnym do 30 roku życia, 

2)   bezrobotnym długotrwale, 

3)   bezrobotnym powyżej 50 roku życia, 

4)   bezrobotnym korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej, 

5)   bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej 

jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 
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6)   bezrobotnym niepełnosprawnym 

- przysługuje pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych [.] <,> 

<7) poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej 

pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów 

osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny 

zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek 

dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów> 

 

<Art. 51a. 

1. Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub 

przedsiębiorcy przez okres do 6 miesięcy część kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych 

bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej, zatrudnionych co najmniej 

w połowie wymiaru czasu pracy, w wysokości uprzednio uzgodnionej, 

nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w 

miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty połowy 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia 

każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od 

refundowanego wynagrodzenia. 

2. Przepisy art. 51 ust. 5–9 stosuje się odpowiednio. 

3. Pomoc jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.> 

 

<Art. 60aa. 

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub 

przedsiębiorcy grant, o którym mowa w art. 60a ust. 1, za zatrudnienie skierowanego 

bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

2. Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, nie wyższej 

jednak niż 12-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 

dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby 

niepełnosprawnej. 

3. Przepisy art. 60a ust. 2 i 4–9 stosuje się odpowiednio.> 
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<Art. 61aa. 

Poszukujący pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, może korzystać na zasadach takich 

jak bezrobotny z następujących usług rynku pracy lub instrumentów rynku pracy: 

1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; 

2) szkoleń; 

3) stażu; 

4) prac interwencyjnych; 

5) przygotowania zawodowego dorosłych; 

6) badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3; 

7) studiów podyplomowych; 

8) szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy 

starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową; 

9) bonu na zasiedlenie; 

10) bonu szkoleniowego; 

11) bonu stażowego.> 

 

Art. 61e. 

Ze środków Funduszu Pracy, a także ze środków Unii Europejskiej, mogą być finansowane: 

[1)   pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego 

skierowanego przez powiatowy urząd pracy: 

a)  podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a, 

b)  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;] 

<1)  pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego 

pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, w tym skierowanych przez powiatowy urząd 

pracy, podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a;> 

<1a) pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego 

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

skierowanych przez powiatowy urząd pracy: 

a) żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego 

bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub 

prowadzeniem dla nich zajęć, 
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b) podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne na utworzenie stanowiska pracy 

związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci 

niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych;> 

2)   pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej: 

a)  bezrobotnym, 

[b)  poszukującym pracy absolwentom szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia 

ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,] 

<b)  poszukującym pracy absolwentom,> 

c)  studentom ostatniego roku studiów [;] <,> 

<d)  poszukującym pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7.> 

3)   usługi doradcze i szkoleniowe skierowane do osób, o których mowa w pkt 2, którym 

udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

Art. 61h. 

1. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek 

podmiotu, o którym mowa w art. 61e pkt 1, po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego 

tworzonego stanowiska pracy, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 

6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. 

<1a. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla poszukującego pracy, o którym 

mowa w art. 49 pkt 7, oraz na utworzenie stanowiska pracy, o którym mowa w art. 

61e pkt 1a, jest udzielana na podstawie umowy zawieranej na wniosek podmiotu, po 

przedstawieniu kosztorysu dotyczącego tworzonego stanowiska pracy, w wysokości 

określonej w umowie, nie wyższej niż określona w ust. 1, proporcjonalnej do 

wymiaru czasu pracy na danym stanowisku, nie mniejszym niż połowa wymiaru 

czasu pracy.> 

2. Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest stałe i wynosi, w skali roku, 

0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 

<2a. Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, o którym mowa w art. 

61e pkt 1a, jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,1 stopy redyskonta weksli 

przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 

2b. Przepis ust. 2a stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy będącego opiekunem osoby 

niepełnosprawnej.> 
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3. Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być dłuższy niż 3 lata, z 

zastrzeżeniem art. 61j ust. 3. 

4. Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki na utworzenie 

stanowiska pracy. 

5. Spłata pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest dokonywana w równych ratach, 

płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego. 

6. Pożyczkobiorca nie ponosi opłat i kosztów z tytułu udzielonej pożyczki na utworzenie 

stanowiska pracy. 

 

Art. 61i. 

1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielana na podstawie umowy, na 

wniosek osoby, o której mowa w art. 61e pkt 2, po przedstawieniu opisu i kosztorysu 

zamierzonej działalności gospodarczej, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej 

jednak niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. 

2. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może stanowić do 100% kosztów jej 

podjęcia. 

3. Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 

lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 

miesięcy. 

4. Środki finansowe z tytułu pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są wypłacane 

przez pośrednika finansowego, na podstawie harmonogramu, po zarejestrowaniu przez 

pożyczkobiorcę działalności gospodarczej. 

5. Przepisy art. 61h ust. 2, 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

<6. Oprocentowanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na 

prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub 

polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w 

miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, a także pożyczki dla poszukujących 

pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,1 stopy 

redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.> 
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Art. 61k. 

1. [Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy może zostać udzielona podmiotom, o których 

mowa w art. 61e pkt 1:] 

<Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy może zostać udzielona podmiotom, 

o których mowa w art. 61e pkt 1 i 1a:> 

1)   niezalegającym ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz 

pożyczki na utworzenie stanowiska pracy; 

2)   niezalegającym z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych; 

3)   niezalegającym z opłacaniem innych danin publicznych; 

4)   niekaranym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za 

przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

2. Tworzone stanowisko pracy nie może być jednocześnie finansowane w ramach pożyczki i 

refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego, o której mowa w art. 46 ust. 1. 

 

Art. 61m. 

[1. Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek, o których mowa w art. 61e 

pkt 1 i 2, jest weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych.] 

<1. Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek, o których mowa w art. 

61e pkt 1–2, jest weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych.> 

2. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia 

dwóch osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu 

udzielonych pożyczek. 

 

[Art. 61n. 

Podstawą rozliczenia pożyczek, o których mowa w art. 61e pkt 1 i 2, są opłacone faktury lub 

inne równoważne dokumenty księgowe.] 
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<Art. 61n. 

Podstawą rozliczenia pożyczek, o których mowa w art. 61e pkt 1–2, są opłacone faktury 

lub inne równoważne dokumenty księgowe.> 

 

Art. 61o. 

1. Pożyczkobiorca jest obowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na 

utworzenie stanowiska pracy lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z 

odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli zatrudniał na utworzonym 

stanowisku pracy bezrobotnego lub prowadził działalność gospodarczą przez okres 

krótszy niż 12 miesięcy albo naruszył inne warunki umowy. 

<1a. Pożyczkobiorca jest obowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na 

utworzenie stanowiska pracy, o którym mowa w art. 61e pkt 1a, pożyczki na 

podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu 

dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub na świadczeniu usług rehabilitacyjnych 

dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, w 

terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, 

proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 12 miesięcy zatrudnienia na utworzonym 

stanowisku pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli zatrudniał na 

utworzonym stanowisku lub prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy 

niż 12 miesięcy. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się. 

1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do pożyczkobiorcy będącego poszukującym 

pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, któremu udzielono pożyczki na podjęcie 

działalności gospodarczej. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się.> 

2. Zwrot niespłaconej kwoty pożyczki, o której mowa w ust. 1, podlega zwiększeniu o kwotę 

uzyskanej korzyści wynikającej z różnicy oprocentowania spłaconej części pożyczki w 

stosunku do oprocentowania równego stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z 

metodologią określoną w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp 

referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6) obowiązującego 

w dniu otrzymania pożyczki. 

3. W przypadku gdy pożyczkobiorca, z zastrzeżeniem ust. 1, w okresie do 36 miesięcy, 

obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą z 

wykorzystaniem środków pożyczki, o której mowa w art. 61e pkt 2 lub od pierwszego 
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miesiąca, w którym zatrudnił na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego, w tym 

skierowanego bezrobotnego z wykorzystaniem środków pożyczki, o której mowa w art. 

61e pkt 1: 

1)   zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, lub 

2)   zlikwiduje utworzone stanowisko pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego 

skierowanego przez powiatowy urząd pracy 

- spłaca pozostały do spłaty kapitał pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub 

pozostały do spłaty kapitał pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, wraz z 

odsetkami równymi stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z metodologią określoną 

w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i 

dyskontowych, naliczonymi od dnia zaprzestania prowadzenia działalności 

gospodarczej lub od dnia likwidacji utworzonego stanowiska pracy, zgodnie z 

terminami przyjętymi w harmonogramie spłat pożyczek. 

<4. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy ust. 2 i 3 nie stosuje się.> 

 

Art. 61v. 

Do zadań pośredników finansowych w zakresie, o którym mowa w art. 61g ust. 1, należy w 

szczególności: 

1)   rozpatrywanie wniosków oraz zawieranie umów w sprawie udzielania pożyczek; 

2)   monitorowanie realizacji umów dotyczących udzielonych pożyczek; 

3)   bieżąca obsługa finansowa pożyczek oraz naliczanie odsetek za zwłokę od 

nieterminowych spłat rat pożyczek; 

4)   dochodzenie roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek; 

5)   opiniowanie, w zakresie finansowym oraz formalnoprawnym, wniosków 

pożyczkobiorców w przedmiocie umorzenia udzielonych pożyczek; 

6)   opiniowanie wniosków o umorzenie należności z tytułu udzielonych pożyczek; 

7)   przekazywanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego skompletowanych i zweryfikowanych 

pod względem merytorycznym i finansowym wniosków o umorzenie pożyczek; 

8)   prowadzenie rozliczeń i sporządzanie sprawozdawczości dla Banku Gospodarstwa 

Krajowego; 

9)   zapewnienie dostępu do usług doradczych i szkoleniowych, o których mowa w art. 61s 

ust. 1; 
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[10)  przekazywanie, na wnioski starostów, informacji o wynikach monitorowania 

zatrudnienia przez wymagany okres, bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy 

pracy u pożyczkobiorców, na utworzonych stanowiskach pracy.] 

<10) przekazywanie, na wnioski starostów, informacji o wynikach monitorowania 

zatrudnienia przez wymagany okres bezrobotnych, poszukujących pracy, o których 

mowa w art. 49 pkt 7, lub poszukujących pracy absolwentów, skierowanych przez 

powiatowe urzędy pracy u pożyczkobiorców, na utworzonych stanowiskach pracy.> 

 

 

Art. 61w. 

Do zadań starostów należy współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami 

finansowymi, polegająca w szczególności na: 

[1)   opiniowaniu wniosków o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla 

bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy pod względem możliwości 

danego urzędu pracy w zakresie skierowania bezrobotnych posiadających kwalifikacje 

niezbędne do wykonywania pracy na planowanym do utworzenia stanowisku pracy; 

2)   wydawaniu zaświadczeń potwierdzających posiadanie statusu bezrobotnego przez osoby 

ubiegające się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej; 

3)   kierowaniu bezrobotnych na utworzone stanowiska pracy; 

4)   monitorowaniu, we współpracy z pośrednikami finansowymi, zatrudnienia przez 

wymagany okres, bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy u 

pożyczkobiorców, na utworzonych stanowiskach pracy.] 

<1) opiniowaniu wniosków o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla 

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

poszukującego pracy absolwenta, skierowanych przez powiatowy urząd pracy, pod 

względem możliwości danego urzędu pracy w zakresie skierowania bezrobotnych, 

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

absolwentów, posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na 

planowanym do utworzenia stanowisku pracy; 

2) wydawaniu zaświadczeń potwierdzających posiadanie statusu bezrobotnego lub 

poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, przez osoby ubiegające się 

o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej; 
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3) kierowaniu bezrobotnych, poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, lub 

poszukujących pracy absolwentów na utworzone stanowiska pracy; 

4) monitorowaniu, we współpracy z pośrednikami finansowymi, zatrudnienia przez 

wymagany okres bezrobotnych, poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 

7, poszukujących pracy absolwentów, skierowanych przez powiatowe urzędy pracy u 

pożyczkobiorców, na utworzonych stanowiskach pracy.> 

 

Art. 61x. 

[1. Pożyczkobiorca, któremu została udzielona pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla 

bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, jest obowiązany 

poinformować, z 14-dniowym wyprzedzeniem, powiatowy urząd pracy oraz pośrednika 

finansowego o terminie zatrudnienia bezrobotnego oraz potwierdzić zatrudnienie 

bezrobotnego, w terminie 7 dni od dnia jego zatrudnienia. 

2. Pożyczkobiorca, który otrzymał pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 

skierowanego przez powiatowy urząd pracy, jest obowiązany poinformować pośrednika 

finansowego oraz powiatowy urząd pracy o rozwiązaniu umowy o pracę ze skierowanym 

bezrobotnym, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania. 

3. W przypadku gdy powiatowy urząd pracy w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, 

o której mowa w ust. 2, nie skieruje bezrobotnego spełniającego wymagania utworzonego 

stanowiska pracy, pożyczkobiorca może zatrudnić na tym stanowisku bezrobotnego bez 

skierowania powiatowego urzędu pracy.] 

<1. Pożyczkobiorca, któremu została udzielona pożyczka na utworzenie stanowiska 

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

skierowanych przez powiatowy urząd pracy, jest obowiązany poinformować, z 14-

dniowym wyprzedzeniem, powiatowy urząd pracy oraz pośrednika finansowego o 

terminie zatrudnienia oraz potwierdzić jego zatrudnienie w terminie 7 dni od dnia 

zatrudnienia. 

2. Pożyczkobiorca, który otrzymał pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla 

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

skierowanego przez powiatowy urząd pracy, jest obowiązany poinformować 

powiatowy urząd pracy oraz pośrednika finansowego o rozwiązaniu umowy o pracę 

ze skierowanym bezrobotnym lub poszukującym pracy, o którym mowa w art. 49 

pkt 7, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania. 
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3. W przypadku gdy powiatowy urząd pracy w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w ust. 2, nie skieruje bezrobotnego, poszukującego pracy, 

o którym mowa w art. 49 pkt 7, spełniającego wymagania utworzonego stanowiska 

pracy, pożyczkobiorca może zatrudnić na tym stanowisku bezrobotnego, 

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

urzędu pracy.> 

<4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do pożyczkobiorcy, któremu została 

udzielona pożyczka na utworzenie stanowiska pracy, o którym mowa w art. 61e pkt 

1a, dla poszukującego pracy absolwenta skierowanego przez powiatowy urząd 

pracy.> 

 

Art. 66a. 

1. Starosta samodzielnie lub we współpracy z innymi organami, organizacjami i podmiotami 

zajmującymi się problematyką rynku pracy oraz pracodawcami, w celu aktywizacji 

zawodowej osób, o których mowa w art. 49a, inicjuje i realizuje programy specjalne. 

2. Programy specjalne są realizowane po zaopiniowaniu przez powiatową radę rynku pracy. 

3. Programy specjalne są finansowane ze środków Funduszu Pracy, ustalonych według 

algorytmu, przyznanych na finansowanie zadań w powiecie oraz mogą być wspierane 

innymi środkami. 

4. Łączna kwota wydatków poniesionych w roku budżetowym na realizację programów 

specjalnych nie może przekroczyć 10% wysokości środków Funduszu Pracy, ustalonych 

zgodnie z art. 109 ust. 8, z przeznaczeniem na finansowanie w roku poprzednim 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej. 

5. Maksymalna wysokość środków Funduszu Pracy przeznaczonych w ramach jednego 

programu specjalnego na działania w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi 

dziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia 

programu specjalnego. 

6. Łączna kwota wydatków poniesionych na specyficzne elementy wspierające zatrudnienie, 

związane z realizacją programu specjalnego, nie może przekroczyć 20% wysokości 

środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację programu specjalnego. 

7. W przypadku gdy wysokość środków planowanych na realizację programów specjalnych 

przekracza 10% wysokości środków Funduszu Pracy, określonych w ust. 4, minister 
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właściwy do spraw pracy może, na wniosek starosty, przyznać dodatkowe środki z 

rezerwy dysponenta Funduszu Pracy na realizację programów specjalnych, przy czym 

wydatkowanie tych środków nie jest wliczane do wydatków, o których mowa w ust. 4. 

8. Instrumenty rynku pracy lub usługi rynku pracy realizowane przez urzędy pracy w ramach 

programu specjalnego są finansowane ze środków Funduszu Pracy w zakresie określonym 

w art. 108 ust. 1. 

<8a. W przypadku programu specjalnego kierowanego do poszukujących pracy, 

o których mowa w art. 49 pkt 7, obejmuje on instrumenty rynku pracy lub usługi 

rynku pracy określone w art. 61aa. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.> 

9. Programy specjalne mogą obejmować okres dłuższy niż rok budżetowy. 

10. Program specjalny może być realizowany przez powiatowy urząd pracy samodzielnie lub 

we współpracy z pracodawcą lub podmiotem określonym w art. 24 ust. 1. 

11. Program specjalny może zostać zlecony podmiotowi określonemu w art. 24 ust. 1, w 

przypadku gdy: 

1)   nie istnieje możliwość realizacji programu specjalnego we własnym zakresie lub 

2)   zlecenie programu specjalnego zapewni efektywniejszą jego realizację. 

12. Przy zlecaniu realizacji programu specjalnego podmiotom, o których mowa w ust. 10, 

przepisy art. 24 ust. 1a-4 określające wymagania przy zlecaniu usług rynku pracy stosuje 

się odpowiednio. 

Art. 73a. 

1. Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku 

korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie 

użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w 

wymiarze do 10 godzin w tygodniu. 

1a. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby 

uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, 

lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia 

socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania 

powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2. 

2. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia 

zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą 

wykonywane. 
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3. Bezrobotnemu oraz osobie, o której mowa w ust. 1a, nieposiadającym prawa do zasiłku, 

przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania 

prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych 

w art. 72 ust. 6. 

4. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres 

udokumentowanej niezdolności do pracy. 

5. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty 

świadczenia przysługującego bezrobotnemu oraz osobie, o której mowa w ust. 1a. 

5a. Świadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być w całości finansowane z budżetu gminy. 

<5b. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 100% minimalnej kwoty 

świadczenia przysługującego bezrobotnemu oraz osobie, o której mowa w ust. 1a, 

skierowanych do wykonania prac związanych z realizacją codziennych obowiązków 

domowych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.> 

6. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i 

tryb organizowania prac społecznie użytecznych, w tym warunki ustalania świadczenia, o 

którym mowa w ust. 3, uwzględniając dobro społeczności lokalnej, potrzeby aktywizacji 

osób bezrobotnych i osób, o których mowa w ust. 1a. 

 

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 
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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 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)  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;] 

<13) 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;> 

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;] 

<16a) grantów, o których mowa w art. 60a i art. 60aa;> 

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; 
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16d)  kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 

roku życia, o którym mowa w art. 60d; 

<16e) zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku 

z zatrudnieniem bezrobotnych, o których mowa w art. 51a; 

16f) 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; 
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22j)  kosztów zadań realizowanych w ramach KFS, o których mowa w art. 69a; 

23)  (uchylony); 

24)  (uchylony); 

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; 
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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 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; 
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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; 

54a)  kosztów przeprowadzania operacyjnego audytu zewnętrznego, o którym mowa w 

art. 118b; 
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55)  dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty; 

56)  (uchylony); 

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; 
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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: 

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 
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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 

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. 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) 

 

Art. 48a. 

1. Minister oraz jednostka samorządu terytorialnego sporządza projekt programu polityki 

zdrowotnej na podstawie map potrzeb zdrowotnych, o których mowa w art. 95a ust. 1 i 6. 

Projekt programu polityki zdrowotnej jest przekazywany do Agencji w celu jego 

zaopiniowania. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<1a. Minister właściwy do spraw zdrowia opracowuje, wdraża, realizuje i finansuje 

program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętego na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 

4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860). 

1b. Do programu polityki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1a, nie stosuje się przepisu 

ust. 1.> 

2. Przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się do programu polityki zdrowotnej, będącego 

kontynuacją programu realizowanego w poprzednim okresie. 

3. Agencja sporządza opinię w sprawie projektu programu polityki zdrowotnej w terminie 2 

miesięcy od dnia otrzymania projektu tego programu na podstawie kryteriów, o których 

mowa w: 

1)   art. 31a ust. 1 - w przypadku programów polityki zdrowotnej opracowanych przez 

ministra; 

2)   art. 31a ust. 1 i art. 48 ust. 4 - w przypadku programów polityki zdrowotnej 

opracowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 697) 

 

Art. 247. 

[1. Minister właściwy do spraw rodziny wprowadzi program na dofinansowanie w okresie 6 

lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zadań własnych gminy i powiatu z zakresu 

realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w szczególności na 

pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny, koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzeniem szkoleń, dla rodzin zastępczych i 

prowadzących rodzinne domy dziecka.] 

<1. Minister właściwy do spraw rodziny wprowadzi program na dofinansowanie 

w okresie 11 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zadań własnych gminy 

i powiatu z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy 

zastępczej, w szczególności na pokrycie części wydatków związanych z powołaniem 

asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzeniem 

szkoleń, dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.> 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1a. Program, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rodziny opracowuje, 

realizuje i finansuje we współpracy z wojewodą. 

1b. Koszty obsługi, opracowania i realizacji przez ministra właściwego do spraw rodziny i 

wojewodę programu, o którym mowa w ust. 1, wynoszą do 1% przyznanych dotacji. 

2. Program jest finansowany dotacją celową z budżetu państwa. 

3. Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację programu będzie określana na kolejne 

lata w ustawie budżetowej na dany rok. 

4. Wysokość dotacji może przekroczyć 50% wydatków na realizację zadania. 

 


