
  

  Druk nr 4030-A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ 
IV kadencja  

 
 

 
D O D A T K O W E    S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI   NADZWYCZAJNEJ   DO   ROZPATRZENIA   PROJEKTÓW   

USTAW   ZWIĄZANYCH   Z   RZĄDOWYM   
"PROGRAMEM  UPORZĄDKOWANIA  I  OGRANICZENIA  WYDATKÓW  

PUBLICZNYCH" 
 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (druk nr 3881). 

 

Sejm na 104. posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2005 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 
Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4030 do 
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z rządowym 
"Programem uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych" –  w celu 
rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z rządowym 
"Programem uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych" po rozpatrzeniu 
poprawek na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2005 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia 
przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że poprawki zawarte w dodatkowym 
sprawozdaniu są zgodnie z prawem Unii Europejskiej 

wnosi : 
 

W y s o k i   S e j m     raczy  następujące poprawki: 
 

do Art. 1: 

1) w zmianie 1 dotyczącej art. 2, w lit.a pierwszemu tiret nadać brzmienie: 
„- w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„bezrobotnym – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust.  3 pkt  1  i  2  lit.  a-e i 
g, lub cudzoziemca – członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną 
i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia 
w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie 
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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 tej szkoły lub w szkole 
wyższej w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, 
zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego 
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą  zatrudnienia  lub  innej  pracy  
zarobkowej, jeżeli:”;”; 

 - Klub Parlamentarny SDPL      - przyjąć 
 
2) w zmianie 1 dotyczącej art. 2, w lit. a po pierwszym tiret dodać nowe tiret w brzmieniu: 

„- w pkt 2 lit. d odtrzymuje brzmienie: 
„d) nie jest właścicielem lub posiadaczej samoistnym lub zależnym nieruchomości 

rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) o powierzchni użytków rolnych 
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,” 

 - Klub Parlamentarny PSL      - odrzucić 
 
3) w zmianie 1 dotyczącej art. 2, w lit. a po czwartym tiret dodać nowe tiret w brzmieniu: 

„- pkt 22 otrzymuje brzmienie:  
„22) poszukującym pracy – oznacza to osobę niezatrudnioną, o której mowa w art. 1 

ust. 3 pkt 1 i 2 lub cudzoziemca, członka rodziny obywatela polskiego lub 
cudzoziemca członka rodziny obywatela, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit 
a i b, poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz osobę 
zatrudnioną zgłaszającą zamiar i gotowość podjęcia innej pracy zarobkowej lub 
zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, dodatkowego albo innego 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zarejestrowaną w powiatowym 
urzędzie pracy;”;”; 

 - Klub Parlamentarny SDPL      - przyjąć 
 
4) w zmianie 1 dotyczącej art. 2, w lit. a tiret dziewiątemu nadać brzmienie: 

„-  pkt 37 otrzymuje brzmienie: 
„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.”;”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 
 
5) w zmianie 10 dotyczącej rozdziału 6, w art. 19 po ust. 10 dodać ust. 10a w brzmieniu: 

„10a. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu podmiotu do rejestru 
w przypadku nie spełnienia przynajmniej jednego z warunków, o których mowa w 
art. 18a ust. 1.”; 

 - Klub Parlamentarny SDPL      - przyjąć 
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6) w zmianie 10 dotyczącej rozdziału 6,  w art. 19 w ust. 19 wyrazy „gromadzi informacje” 
zastąpić wyrazami „przetwarza dane”; 

 - Klub Parlamentarny SDPL      - przyjąć 
 
7) w zmianie 11 dotyczącej art. 20 dodać nowe lit. ... w brzmieniu: 

„...) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Rejestr jest jawny i może być prowadzony w formie elektronicznej.”, 

...) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Minister właściwy do spraw pracy przetwarza informacje o instytucjach 

szkoleniowych wpisanych do rejestru przekazane przez wojewódzkie urzędy 
pracy.”;”; 

 - Klub Parlamentarny SDPL      - przyjąć 
 
8) w zmianie 26 dotyczącej art. 46, w ust. 1 w pkt 2: 

a) po wyrazach „członka założyciela spółdzielni” dodać wyrazy „oraz 2-krotnego 
przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni 
socjalnej po jej założeniu”, 

b) skreślić wyrazy „w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego”; 
 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 
Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki zawartej w pkt 8 należy dokonać 

analogicznych zmian w art. 46 ust. 3 ustawy. 
 
9) w zmianie 26 dotyczącej art. 46, ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie 
działalności gospodarczej lub założenie spółdzielni socjalnej, jest obowiązana 
dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, 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.”; 

 - Klub Parlamentarny SDPL      - przyjąć 
 

10) w zmianie 35 dotyczącej rozdziału 11a, w art. 61c po ust. 1 dodać nowy ust. w 
brzmieniu: 

„... Nie jest dopuszczalne: 
1) pozostawanie bezrobotnego stroną więcej niż jednej umowy aktywizacyjnej; 
2) zawarcie umowy aktywizacyjnej między osobami pozostającymi ze sobą w 

stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego 
stopnia.”; 

 - Klub Parlamentarny SDPL      - przyjąć 
 
11) w zmianie 49 dotyczącej art. 87, lit. c nadać brzmienie: 

„c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
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„6) członkowie rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1-4: 

a) będący małżonkiem tego cudzoziemca posiadającym zezwolenie na 
zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego,  

b) posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej udzielone na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7 lub 
14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, 
poz. 1175, z późn. zm.) lub będący zstępnymi cudzoziemca posiadającego 
zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 
uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, lub będący zstępnymi cudzoziemca 
korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeżeli uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”;”; 

 - Klub Parlamentarny SDPL      - przyjąć 
 
12) w zmianie 64 dotyczącej art. 104 ust. 1, dodać nową lit. ... w brzmieniu: 

„...) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 
„1a) osoba prowadząca gospodarstwo domowe - za osobę wykonującą pracę 

zarobkową w tym gospodarstwie na podstawie umowy aktywizacyjnej, o której 
mowa w art. 61c ust. 1.”; 

 - Klub Parlamentarny SDPL      - przyjąć 
 

13) po zmianie 68 dodać nową zmianę … w brzmieniu: 
„…) po art. 109 dodaje się art. 109a w brzmieniu: 

„Art. 109a. 1. Koszty szkoleń, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 9 i pkt 38,  nie 
mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za 
pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat. 

2. Koszty szkoleń, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6, nie mogą 
przekroczyć pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na 
jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat.”;”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 
 

14) po zmianie 74 dodać nową zmianę … w brzmieniu: 

„…) po art. 150 dodaje się art. 150a –150c w brzmieniu: 

„Art. 150a. 1. Prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia 
przedemerytalnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 
14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w 
brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 r., przysługuje osobie, 
która do dnia 12 stycznia 2002 r. spełniła warunki do jego nabycia. 

2. Prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego 
przysługuje za okres od dnia spełnienia warunków do jego nabycia 
określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, w brzmieniu 
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obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 r., nie wcześniej jednak niż od 
dnia 1 stycznia 2002 r. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o przyznanie prawa 
do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, w 
okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, do 
właściwego dla jej miejsca zamieszkania powiatowego urzędu pracy.  

4. Starosta rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 3, wydaje decyzje oraz 
wypłaca z Funduszu Pracy zasiłek przedemerytalny albo świadczenie 
przedemerytalne za okres do dnia 31 lipca 2004 r. 

5.Starosta po rozpatrzeniu wniosku i wypłaceniu zasiłku przedemerytalnego 
albo świadczenia przedemerytalnego, za okres do dnia 31 lipca 2004 r. 
przekazuje dokumentację osoby uprawnionej do pobierania zasiłku 
przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, do organu 
rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

6. Zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne, o których 
mowa w ust. 5, stają się, z dniem 1 sierpnia 2004 r., odpowiednio 
zasiłkiem przedemerytalnym i świadczeniem przedemerytalnym w 
rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o świadczeniach 
przedemerytalnych. 

7. Zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne przysługujące: 

1) do dnia 31 lipca 2004 r. są wypłacane na zasadach i w trybie 
obowiązującym w tym okresie przez właściwy powiatowy urząd 
pracy;  

2) od dnia 1 sierpnia 2004 r. są wypłacane na zasadach i w trybie 
obowiązującym w tym okresie przez właściwy organ rentowy.  

Art. 150b. 1. Pracownikowi byłego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej przysługuje 
świadczenie przedemerytalne, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. 
do dnia 31 lipca 2004 r. spełniał warunki określone w art. 37k ust. 9 
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu, w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 stycznia 2002 r., z 
wyłączeniem wyrazów „w dniu 7 listopada 2001 r.”. 

2. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje za okres od dnia 
spełnienia warunków do jego nabycia określonych w ustawie, o której 
mowa w ust. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 stycznia 2002 r., nie 
wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2002 r. 

3. Przepis art. 150a ust. 3-7 stosuje się odpowiednio. 

Art. 150c. Świadczenia przedemerytalne oraz zasiłki przedemerytalne przyznane na 
podstawie art. 150a i 150b wypłacane są bez odsetek ustawowych.”.”; 

 - Klub Parlamentarny SDPL      - przyjąć 
 

15) po zmianie 74 dodać nową zmianę … w brzmieniu: 

„…) po art. 150c dodaje się art. 150d  w brzmieniu: 

„Art. 150d. 1. Prawo do świadczeń przedemerytalnych przyznanych przez powiatowy 
urząd pracy na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
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bezrobociu i ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na zasadach i w 
trybie określonym w tych przepisach na wniosek osoby uprawnionej 
(zainteresowanej) lub z urzędu, jeżeli po dniu przejęcia przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych  wypłaty tych świadczeń zostaną ujawnione 
okoliczności: 

1) określone w art. 145 §1 oraz art. 156 §1 kodeksu postępowania 
administracyjnego powodujące wznowienie postępowania lub 
stwierdzenie nieważności decyzji, 

2) mające wpływ na prawo do świadczenia przedemerytalnego lub jego 
wysokość, zaistniałe po dniu ustalenia prawa do tego świadczenia.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku ponownego obliczenia 
przez organ rentowy wysokości emerytury dla celów ustalenia wysokości 
świadczenia przedemerytalnego wskutek: 

1) doliczenia dotychczas nie uwzględnionego okresu uprawniającego do 
emerytury,   przebytego przed nabyciem prawa do świadczenia 
przedemerytalnego, 

2) ponownego ustalenia podstawy wymiaru w myśl art. 111 ustawy o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub 
doliczenia dotychczas nie uwzględnionego dochodu – przychodu 
stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie 
przepisów prawa polskiego za okres, który wskazano do ustalenia 
podstawy wymiaru emerytury 

 - z tym, że wysokość emerytury oblicza się przy zastosowaniu kwoty 
bazowej ostatnio przyjętej do obliczenia wysokości tej emerytury.  

3. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 
dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przedemerytalnych 
za okres przypadający przed dniem przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych wypłaty tych świadczeń dokonują  powiatowe urzędy pracy 
według zasad określonych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu.  

4. Przepisy ust. 1 i  3 stosuje się odpowiednio do zasiłków 
przedemerytalnych.”.”; 

 - Klub Parlamentarny SDPL      - przyjąć 
 

16) po art. 9 dodać nowy art. ... w brzmieniu: 
„Art. ... 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 66: 
a) w ust. 1 po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu: 

„24a) osoby pobierające stypendium w okresie odbywania stażu lub przygotowania 
zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez podmiot 
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inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny 

będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 
przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego 
osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 17 –20, 24, 24a, 26 –28, 30 i 33.”; 

2) w art. 73 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:  
„7a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, powstaje z dniem nabycia prawa 

do stypendium, a wygasa z dniem utraty prawa do niego;”;  
3) w art. 75 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

„9a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, zgłasza do ubezpieczenia 
zdrowotnego podmiot kierujący (beneficjent) na staż lub przygotowanie zawodowe 
w miejscu pracy, którym jest:  

1) jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna – 
z wyjątkiem wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy; 

2) Ochotniczy Hufiec Pracy; 

3) agencja zatrudnienia; 

4) instytucja szkoleniowa; 

5) instytucja dialogu społecznego; 

6) instytucja partnerstwa lokalnego; 

7) organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich 
i przeciwdziałania bezrobociu; 

8) jednostka naukowa; 

9) organizacja pracodawców; 

10) związek zawodowy; 

11) ośrodek doradztwa rolniczego; 

12) ośrodek poradnictwa zawodowego i psychologicznego 

- korzystający z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków 
krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, 
o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym 
Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).”; 

4) w art. 81 w ust. 8  po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 
„5a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, jest kwota odpowiadająca  

wysokości pobieranego stypendium;”;  
5) w art. 85 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, składkę jako płatnik oblicza, 
pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot kierujący (beneficjent) 
na staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.”;”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 
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17) po art. 9 dodać nowy art. ... w brzmieniu: 

„Art. ... W ustawie z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) w 
art. 4 uchyla się ust. 4.”;”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 
Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w pkt: 

- 1, 3 i 11, 
- 10 i 12, 
- 14 i 15. 

Uwaga: w przypadku przyjęcia niektórych poprawek zmianie ulegnie numeracja 
ustawy. 

 
 
 

    Warszawa, dnia 15 czerwca 2005 r. 
 
 
 
  

Sprawozdawca 
 

 
 

/-/  Grzegorz Tuderek 

Zastępca Przewodniczącego 
Komisji Nadzwyczajnej  

 
 

/-/  Józef Nowicki 
 


