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

do ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

 

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

 

(druk nr 1166) 

 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) 

 

Art. 9. 

1. Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy: 

1)   opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego 

rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach; 

2)   pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu 

aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

2a)  udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie; 

3)   udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez 

pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; 

3a)  udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo 

pracy i poradnictwo zawodowe; 

3b)  kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek 

województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych; 

3c)  realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy 

pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i 

pracodawcy; 

4)   rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; 

[4a)  ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych;] 

5)   (uchylony); 

6)   inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; 

7)   (uchylony); 
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8)   (uchylony); 

8a)  inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego 

dorosłych; 

9)   opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu 

zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku 

pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia; 

10)  inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub 

złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników 

z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 

11)  współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia 

oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy; 

12)  współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o 

usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym 

dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, 

realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, oraz 

zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym; 

12a)  współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych 

usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych; 

13)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; 

14)  wydawanie decyzji o: 

a)  uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu 

bezrobotnego, 

b)  przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie 

lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu 

Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów, 

c)  obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie 

pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych 

finansowanych z Funduszu Pracy, 

d)  odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości 

nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu 

zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, 

oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 

ust. 7a; 
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15)  realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, oraz państw, z 

którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o 

zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym 

realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8a; 

16)  realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników 

między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności 

przez: 

a)  realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw 

pracy, samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji 

działań sieci EURES, 

b)  realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES 

na terenie działania tych partnerstw; 

16a)  realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, 

wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień 

zawartych z partnerami zagranicznymi; 

17)  badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z 

postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o 

udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 i art. 127 ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

17a)  realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

18)  organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy; 

19)  opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania; 

20)  realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania 

bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 

wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy; 

20a)  inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach 

prowadzonych przez urzędy pracy; 

21)  organizacja i realizowanie programów specjalnych; 

21a)  realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z 

wojewódzkim urzędem pracy; 
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22)  przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach 

zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

23)  współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów 

centralnych na podstawie art. 4 ust. 4; 

24)  inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez powiatowe urzędy pracy 

wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej. 

2a. Minister właściwy do spraw pracy przekaże samorządom powiatowym w 2006 r. oraz w 

2007 r. z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok 

poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy 

dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. 

2a
1
. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 

grudnia 2013 r. z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej 

na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z 

wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem 

na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników powiatowego urzędu pracy. 

2a
2
. Środki, o których mowa w ust. 2a

1
, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na 

ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy są przeznaczane w 

szczególności na zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 91 ust. 1. 

2b. Kwota środków, o której mowa w ust. 2a
1
, jest przekazywana samorządom powiatowym 

w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok. 

2c. Przekazane samorządom powiatowym kwoty środków, o których mowa w ust. 2a
1
, 

stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 

r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, 2203 i 

2260 oraz z 2018 r. poz. 317). 

2d. Starosta może przeznaczyć środki Funduszu Pracy, w ramach kwoty przyznanej na 

finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, 
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na finansowanie kosztów zarządzania realizowanymi projektami współfinansowanymi z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności na: 

1)   pomoc i doradztwo prawne powiatowemu urzędowi pracy w zakresie przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bezpośrednio 

związanego z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Funduszu Pracy, 

2)   zakup lub amortyzację sprzętu oraz zakup materiałów biurowych dla powiatowego 

urzędu pracy, niezbędnych i bezpośrednio związanych z realizacją projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, 

3)   koszty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nowo 

zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy do obsługi projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

- do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji samorządu 

województwa na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. 

3. Utworzenie, likwidacja lub zmiana obszaru działania powiatowego urzędu pracy wymaga 

zgody ministra właściwego do spraw pracy. 

4. (uchylony). 

5. Starosta powołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy wyłonionego w drodze konkursu 

spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w 

publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych 

instytucjach rynku pracy. Starosta odwołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy po 

uzyskaniu opinii powiatowej rady rynku pracy. Opinia powiatowej rady rynku pracy nie 

jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oraz w przypadku odwołania dyrektora powiatowego 

urzędu pracy na jego wniosek. 

5a. Dyrektora powiatowego urzędu pracy, o którym mowa w art. 9a, wyłonionego w drodze 

konkursu spośród osób spełniających warunki określone w ust. 5 powołują i odwołują w 

porozumieniu właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. Organ 

właściwy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy ustalają w porozumieniu 

właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. 

6. Zastępców dyrektora powiatowego urzędu pracy powołuje i odwołuje dyrektor 

powiatowego urzędu pracy. 
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7. Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy lub na 

jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwiania w imieniu starosty spraw, 

w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o 

postępowaniu administracyjnym. 

 

Art. 33. 

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

rejestr tych osób. 

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

osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień. 

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

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

lit. ha, jako bezrobotnej. 

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

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

względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie. 

2c. Ustanawia się trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili: 

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

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

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

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

urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o 

którym mowa w art. 62a; 

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

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

zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej 

zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo 

zawodowe.] 

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

urzędzie pracy jako poszukującego pracy oraz posiadania takiego statusu przez okres 

posiadania statusu bezrobotnego. 
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[2e. Profil pomocy dla bezrobotnego ustalany jest przez pracownika powiatowego urzędu 

pracy na pod-stawie wywiadu przeprowadzonego z bezrobotnym, wspieranego systemem 

teleinformatycznym udostępnianym przez ministra właściwego do spraw pracy.  

2f. Pracownik powiatowego urzędu pracy nie może ustalać profilu pomocy dla bezrobotnego 

wyłącznie w sposób polegający na zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji o 

bezrobotnym, w tym jego danych osobowych.] 

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

wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub 

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

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

przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów 

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

niż 90 dni. 

3a. Odbywanie przez bezrobotnego praktyki absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę 

niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3. 

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

który: 

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

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

następuje na okres wskazany w pkt 3;] 

2)   otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej 

lub rolniczej albo otrzymał pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której 

mowa w art. 61e pkt 2 lit. a, albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; pozbawienie statusu 

bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie 

działalności; 

2a)   otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej lub na podjęcie działalności w formie spółdzielni 

socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu 

otrzymania środków na podjęcie działalności; 
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2b)  rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał 

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

bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji 

indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu 

socjalnego; 

3)   odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub 

innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub 

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

formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od 

dnia odmowy na okres: 

a)  120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 

b)  180 dni w przypadku drugiej odmowy, 

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

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

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

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

pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 3; 

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

powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; 

pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym 

urzędzie pracy odpowiednio na okres wskazany w pkt 3, w zależności od liczby 

niestawiennictw; 

4a)  nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w art. 73 

ust. 2a; 

5)   (uchylony); 

6)   złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego; 

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

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

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

wskazany w pkt 3; 

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

wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w 
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ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu 

skierowania na okres wskazany w pkt 3; 

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

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

nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz 

przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna 

przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni 

kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego 

dnia wskazanego okresu 90-dniowego; 

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

mowa w art. 80 ust. 2; 

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

przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego; 

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

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

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

statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 3. 

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

pracy: 

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

celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie; 

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

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

dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; 

3)   nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał 

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

42a, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o 

którym mowa w art. 40 ust. 3a; 

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

powiatowy urząd pracy; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia 

złożenia wniosku; 

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

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 
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ust. 3 pkt 2 lit. a-c, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim 

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez 

właściwą instytucję tego państwa. 

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

następuje na okres 120 dni odpowiednio: 

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

2)   od dnia niestawiennictwa; 

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

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

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

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

okres ponowne nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić w 

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

zawartych w ustawie do ich nabycia. 

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

bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

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

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

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

samą bezrobotną. 

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

Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu 

zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, w związku z uwzględnieniem przez 

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

następnego po dniu otrzymania tych środków. 

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

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

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

zasiłku. 

4g. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego: 

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

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

uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu 

macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu 

rodzicielskiego, 

3)   bezrobotnego po przysposobieniu dziecka, 

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

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia 

dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem 

rodziny zastępczej zawodowej 

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

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

przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem 

przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego. 

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

uwzględniane są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form 

aktywizacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1a, 3, 3a, 7, 8, 11 i 12.] 

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

uwzględniane są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form 

aktywizacji, o których mowa w ust. 4 pkt 3, 3a, 7, 8, 11 i 12.> 

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

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

podyplomowe, do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz programie 

specjalnym, pozostawia się bez rozpoznania. 

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

sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, zakresy informacji 

niezbędnych do rejestracji oraz informacji gromadzonych o osobach zarejestrowanych, a 

także dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i uprawnień rejestrowanych osób oraz 

treść oświadczenia o prawdziwości danych składanego przez bezrobotnego lub 

poszukującego pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej, mając na względzie 

pozyskanie wszystkich koniecznych informacji mających wpływ na uprawnienia 

rejestrowanych osób. 
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6. Informacje dotyczące bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemców zamierzających 

wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są 

przetwarzane przez powiatowe urzędy pracy, w szczególności z wykorzystaniem 

systemów teleinformatycznych i dokumentów elektronicznych. 

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

lub innym podmiotom, realizującym zadania na podstawie ustawy lub odrębnych 

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

niezbędnym do prawidłowej realizacji tych zadań, w szczególności jednostkom 

organizacyjnym pomocy społecznej oraz jednostkom obsługującym świadczenia rodzinne. 

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

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

publicznych służb zatrudnienia lub innych podmiotów, w szczególności jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek obsługujących świadczenia rodzinne, 

realizujących zadania na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów albo na skutek 

powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny. 

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

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

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

podmiotów realizujących zadania publiczne lub z wykorzystaniem systemów 

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

7, spełniają łącznie następujące warunki: 

1)   posiadają możliwość identyfikacji osoby uzyskującej informacje w systemie oraz 

zakresu, daty i celu ich uzyskania; 

2)   posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wykorzystanie informacji niezgodnie z 

celem ich uzyskania; 

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

z przepisami o ochronie danych osobowych. 

9. Pozyskiwanie z powiatowych urzędów pracy lub od osób fizycznych informacji, o których 

mowa w ust. 6, przez podmioty, o których mowa w ust. 7, jest prowadzone przede 

wszystkim z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i dokumentów 

elektronicznych. 
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Art. 34a. 

[1. Powiatowy urząd pracy, udzielając pomocy określonej w ustawie, przygotowuje 

indywidualny plan działania dostosowany do profilu pomocy. Indywidualny plan 

działania może być przygotowany również dla poszukującego pracy.] 

<1. Powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy określonej w ustawie, 

przygotowuje indywidualny plan działania. Indywidualny plan działania może być 

przygotowany również dla poszukującego pracy.> 

<1a. Pomoc udzielana przez powiatowy urząd pracy w ramach indywidualnego planu 

działania jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości bezrobotnego 

lub poszukującego pracy, z uwzględnieniem jego wykształcenia, doświadczenia 

zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej.> 

2. Indywidualny plan działania jest przygotowywany przez doradcę klienta przy udziale 

bezrobotnego lub poszukującego pracy i zawiera w szczególności: 

1)   działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w 

ustawie; 

2)   działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego 

pracy w celu poszukiwania pracy; 

3)   planowane terminy realizacji poszczególnych działań; 

4)   formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem 

urzędu pracy; 

5)   termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania. 

[3. Przygotowanie indywidualnego planu działania następuje nie później niż w terminie 60 

dni od dnia ustalenia profilu pomocy. 

3a. Indywidualny plan działania może być modyfikowany stosownie do zmieniającej się 

sytuacji bezrobotnego lub poszukującego pracy.] 

<3. Przygotowanie indywidualnego planu działania następuje nie później niż w terminie 

60 dni od dnia rejestracji. 

3a. Indywidualny plan działania podlega modyfikacji stosownie do zmieniającej się 

sytuacji bezrobotnego lub poszukującego pracy.> 

<3aa. Powiatowy urząd pracy w okresie realizacji indywidualnego planu działania 

kontaktuje się z bezrobotnym lub poszukującym pracy co najmniej raz na 60 dni w 

celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w 

indywidualnym planie działania. 
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3ab. Kontakt, o którym mowa w ust. 3aa, może być realizowany przez powiatowy urząd 

pracy w formie spotkania, rozmowy telefonicznej lub wymiany informacji drogą 

elektroniczną lub pocztową.> 

3b. Powiatowy urząd pracy może skierować bezrobotnego do centrum informacji i 

planowania kariery zawodowej lub do innej instytucji rynku pracy w celu dokonania 

diagnozy problemów bezrobotnego na rynku pracy i pomocy w planowaniu kariery 

zawodowej. 

[3c. (utracił moc).] 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

Art. 62a. 

1. Powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej 

może inicjować działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej 

bezrobotnych, które są realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. 

[2. Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja są kierowani bezrobotni, dla których 

jest ustalony profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w 

szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy 

społecznej.] 

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

korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt 

socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.> 

3. Program Aktywizacja i Integracja, po zaopiniowaniu przez powiatową radę rynku pracy, 

jest realizowany przez powiatowy urząd pracy działający we współpracy z ośrodkiem 

pomocy społecznej, podmiotami zatrudnienia socjalnego prowadzonymi przez jednostki 

samorządu terytorialnego lub podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz 

integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z 

przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych są realizowane przez 

powiatowy urząd pracy w ramach prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 

73a. 

5. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej 

postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane w szczególności 
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poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w 

wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. 

6. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych mogą być realizowane przez 

ośrodek pomocy społecznej lub podmioty, o których mowa w ust. 3. 

7. Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja przez ośrodek pomocy społecznej lub 

podmioty zatrudnienia socjalnego prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego 

odbywa się na podstawie porozumienia o realizacji programu zawartego z powiatowym 

urzędem pracy, które określa w szczególności: 

1)   kryteria doboru i liczbę bezrobotnych; 

2)   działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane przez ośrodek 

pomocy społecznej; 

3)   okres realizacji i przewidywane efekty, z podaniem mierników pozwalających ocenić 

indywidualne efekty; 

4)   kwoty i źródła finansowania działań; 

5)   sposób kontroli i zakres monitorowania. 

8. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane przez ośrodek 

pomocy społecznej lub podmioty zatrudnienia socjalnego prowadzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego, są finansowane ze środków budżetowych gminy i mogą być 

współfinansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

9. W przypadku niezawarcia z ośrodkiem pomocy społecznej porozumienia, o którym mowa 

w ust. 7, powiatowy urząd pracy w ramach środków Funduszu Pracy może zlecić 

realizację działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych podmiotom, o których 

mowa w ust. 3. 

10. Zlecenie realizacji działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych odbywa się po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, na zasadach i w trybie określonych w 

przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

11. Realizacja działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych odbywa się na podstawie 

umowy, która określa w szczególności: 

1)   liczbę bezrobotnych; 

2)   zakres działań i okres ich realizacji; 

3)   przewidywane efekty, z podaniem mierników pozwalających ocenić indywidualne 

efekty; 
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4)   kwotę i tryb przekazania środków Funduszu Pracy przysługujących z tytułu realizacji 

działań w zakresie integracji społecznej; 

5)   zasady i zakres dokumentowania działań w zakresie integracji społecznej podjętych 

wobec bezrobotnych; 

6)   sposób kontroli i zakres monitorowania. 

12. W przypadku niezawarcia z ośrodkiem pomocy społecznej porozumienia, o którym mowa 

w ust. 7, powiatowy urząd pracy zawiera z ośrodkiem pomocy społecznej porozumienie o 

współpracy, w ramach którego strony uzgadniają kryteria doboru bezrobotnych do 

Programu Aktywizacja i Integracja oraz zakres i sposób wymiany informacji o jego 

uczestnikach. 

Art. 62b. 

1. Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące. 

2. Po zakończeniu Programu Aktywizacja i Integracja powiatowy urząd pracy może: 

1)   podjąć decyzję o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udziału w Programie 

Aktywizacja i Integracja, jednak nie dłużej niż łącznie na okres do 6 miesięcy albo 

[2)   skierować bezrobotnego, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do 

zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o 

zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby 

prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych, albo] 

<2) skierować bezrobotnego, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do 

zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o 

zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez 

osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych.> 

[3)   ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować 

indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycję pomocy określoną w 

ustawie.] 

3. W okresie udziału bezrobotnego w Programie Aktywizacja i Integracja powiatowy urząd 

pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o których mowa w ustawie. 

 

Art. 66d. 

1. Marszałek województwa w ramach środków Funduszu Pracy, o których mowa w art. 109 

ust. 2b, może zlecić wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia, realizującej 

usługę pośrednictwa pracy co najmniej przez poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzoną 
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w złożonej marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, 

zwanej dalej "realizatorem". 

2. Marszałek województwa zawiera z wybranym realizatorem oraz z powiatowymi urzędami 

pracy umowę, zwaną dalej "umową o świadczenie działań aktywizacyjnych". 

[3. Działaniami aktywizacyjnymi obejmuje się długotrwale bezrobotnych, w tym 

bezrobotnych, dla których jest ustalony profil pomocy II albo profil pomocy III.] 

<3. Działaniami aktywizacyjnymi obejmuje się długotrwale bezrobotnych.> 

4. Do realizatora kieruje się nie mniej niż 200 bezrobotnych, o których mowa w ust. 3, 

zarejestrowanych w jednym powiatowym urzędzie pracy. 

5. Działania aktywizacyjne, świadczone w ramach umowy o świadczenie działań 

aktywizacyjnych przez realizatora na rzecz pracodawcy, są finansowane ze środków 

realizatora. 

6. Wynagrodzenie brutto należne realizatorowi za jednego bezrobotnego nie może 

przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia 

umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych. 

 

Art. 91. 

 1. Pracownikami publicznych służb zatrudnienia są pracownicy zatrudnieni w tych służbach, 

w tym: 

1)   pośrednicy pracy; 

2)   doradcy zawodowi; 

3)   specjaliści do spraw rozwoju zawodowego; 

4)   specjaliści do spraw programów; 

5)   doradcy EURES i asystenci EURES. 

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, zatrudnieni w powiatowym urzędzie pracy 

mogą pełnić funkcję doradcy klienta. 

3. Do zadań doradcy klienta należy: 

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

profilu pomocy, przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu 

działania, świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz 

ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie lub] 

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

przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania, 
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świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz 

ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie lub> 

2)   stała współpraca z pracodawcą w zakresie pomocy określonej w ustawie, w 

szczególności ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwanie 

ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy oraz ułatwianie dostępu do innych form 

pomocy określonych w ustawie. 

4. Z pomocy doradcy klienta mogą korzystać podmioty określone w ustawie, w szczególności 

przedsiębiorcy, o których mowa w art. 39c. 

5. Doradca klienta wykorzystuje narzędzia i metody, w zakresie których został przeszkolony 

lub posiada uprawnienia. 

 


