
Us ugi rynku pracy

Art. 35.

1. Podstawowymi us ugami rynku pracy s :

1) po rednictwo pracy;

2) (uchylony);

3) poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa;
4) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

5) organizacja szkole .
2. Us ugi rynku pracy wykonywane na podstawie przepisów ustawy przez publicz

ne s by zatrudnienia s  realizowane zgodnie ze standardami us ug rynku pra
cy.

2a.(uchylony).
2b. Us ugi rynku pracy wykonywane na podstawie przepisów ustawy przez publicz-

ne s by zatrudnienia mog  by  realizowane z wykorzystaniem systemów tele-
informatycznych i dokumentów elektronicznych.

3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Minister w ciwy do spraw pracy okre li, w drodze rozporz dzenia, standardy i

szczegó owe warunki prowadzenia przez urz dy pracy us ug rynku pracy,
uwzgl dniaj c zakres us ug, miejsce i sposób ich realizacji oraz konieczno  za-
pewnienia respektowania praw osób korzystaj cych z us ug i maj c na uwadze
ujednolicenie us ug rynku pracy realizowanych przez publiczne s by zatrud-
nienia oraz konieczno  zapewnienia zgodno ci udzielania pomocy publicznej
dla przedsi biorców z warunkami jej dopuszczalno ci.

Art. 36.
1. Po rednictwo pracy polega w szczególno ci na:

1) udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukuj cym pracy w uzyskaniu odpo-
wiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o
poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

2) pozyskiwaniu ofert pracy;



2a) upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do in-
ternetowej bazy ofert pracy udost pnianej przez ministra w ciwego do
spraw pracy;

3) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w zwi zku ze
zg oszon  ofert  pracy;

4) informowaniu bezrobotnych i poszukuj cych pracy oraz pracodawców o ak-
tualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

5) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukuj cych pracy
z pracodawcami;

6) wspó dzia aniu powiatowych urz dów pracy w zakresie wymiany informacji
o mo liwo ciach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich dzia ania;

7) informowaniu bezrobotnych o przys uguj cych im prawach i obowi zkach.

2. (uchylony).

3. (uchylony).
3a. Po rednictwo pracy zwi zane ze swobodnym przep ywem pracowników na tere-

nie  pa stw,  o  których  mowa  w  art.  1  ust.  3  pkt  2  lit.  a–c,  powiatowe  i  woje-
wódzkie urz dy pracy realizuj  wy cznie przez sie  EURES.

3b.Wojewódzkie urz dy pracy mog  realizowa  dzia ania w zakresie po rednictwa
pracy wy cznie o zasi gu ponadpowiatowym i we wspó pracy z w ciwymi
powiatowymi urz dami pracy.

4. Po rednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukuj cych pracy oraz pracodawców
realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urz dy pracy jest prowadzone nie-
odp atnie, zgodnie z zasadami:

1) dost pno ci us ug po rednictwa pracy dla poszukuj cych pracy oraz dla pra-
codawców;

2) dobrowolno ci – oznaczaj cej wolne od przymusu korzystanie z us ug po-
rednictwa pracy;

3) równo ci – oznaczaj cej obowi zek udzielania wszystkim bezrobotnym i
poszukuj cym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy za-
robkowej bez wzgl du na p , wiek, niepe nosprawno , ras , religi , na-
rodowo , przekonania polityczne, przynale no  zwi zkow , pochodzenie
etniczne, wyznanie lub orientacj  seksualn ;

4) jawno ci – oznaczaj cej, e ka de wolne miejsce pracy zg oszone do urz du
pracy jest podawane do wiadomo ci bezrobotnym i poszukuj cym pracy.

4a. Powiatowy urz d pracy, który nie dysponuje kandydatami spe niaj cymi wyma-
gania okre lone w ofercie pracy, udost pnia informacje o braku mo liwo ci re-
alizacji oferty innym powiatowym urz dom pracy co najmniej przez internetow
baz  ofert pracy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8.

5. (uchylony).
5a. Pracodawca zg asza ofert  pracy do jednego powiatowego urz du pracy, w a-

ciwego ze wzgl du na siedzib  pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy
albo innego wybranego przez siebie urz du.

5b. Pracodawca zg aszaj c ofert  pracy do powiatowego urz du pracy mo e nie wy-
razi  zgody na podawanie do wiadomo ci publicznej informacji umo liwiaj -



cych jego identyfikacj  przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urz dzie
pracy.

5c. Zadania w zakresie upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawc  i
osobami zarejestrowanymi oraz kierowanie zarejestrowanych do pracodawcy
realizuje powiatowy urz d pracy, który przyj  ofert  pracy od pracodawcy.

5d. Oferta pracy, w zwi zku z któr  pracodawca nie wyrazi  zgody na podawanie do
wiadomo ci publicznej informacji umo liwiaj cych jego identyfikacj , mo e
by  udost pniona w pe nym zakresie wy cznie tym bezrobotnym lub poszuku-

cym pracy, którzy spe niaj  wymagania okre lone w ofercie i których powia-
towy urz d pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

5e. Powiatowy urz d pracy nie mo e przyj  oferty pracy, o ile pracodawca:
1) zawar  w ofercie pracy wymagania, które naruszaj  zasad  równego trakto-

wania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mog  dys-
kryminowa  kandydatów do pracy, w szczególno ci ze wzgl du na p ,
wiek, niepe nosprawno , ras , religi , narodowo , przekonania polityczne,
przynale no  zwi zkow , pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientacj
seksualn ;

2) w okresie do 365 dni przed dniem zg oszenia oferty pracy zosta  skazany
prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest obj ty
post powaniem wyja niaj cym w tej sprawie.

6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. Minister w ciwy do spraw pracy okre li, w drodze rozporz dzenia, klasyfika-

cj  zawodów i specjalno ci na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania,
uwzgl dniaj c zawody i specjalno ci wyst puj ce na rynku pracy oraz potrzeby
po rednictwa i poradnictwa zawodowego.

Art. 37. (uchylony).

Art. 38.
1. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu:

1) bezrobotnym i poszukuj cym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu
i miejsca zatrudnienia, w szczególno ci na:

a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz mo liwo ciach
szkolenia i kszta cenia,

b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod u atwia-
cych wybór zawodu, zmian  kwalifikacji, podj cie lub zmian  za-

trudnienia, w tym badaniu zainteresowa  i uzdolnie  zawodowych,
c) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie

umo liwiaj ce wydawanie opinii o przydatno ci zawodowej do pracy i
zawodu albo kierunku szkolenia,

d) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodo
wych dla bezrobotnych i poszukuj cych pracy;



2) pracodawcom pomocy:
a) w doborze kandydatów do pracy spo ród bezrobotnych i poszukuj cych

pracy,
b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez

udzielanie porad zawodowych.
2. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa s  realizowane zgodnie z zasa

dami:
1) dost pno ci us ug poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukuj -

cych pracy oraz dla pracodawców;
2) dobrowolno ci;
3) równo ci bez wzgl du na p , wiek, niepe nosprawno , ras , pochodzenie

etniczne, narodowo , orientacj  seksualn , przekonania polityczne i wy-
znanie religijne lub przynale no  zwi zkow ;

4) swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;

5) bezp atno ci;

6) poufno ci i ochrony danych.

3. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa s wiadczone w formie grupowej
lub w formie porady indywidualnej.

4. (uchylony).
4a. Udzielanie pracodawcom pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest realizowane na

wniosek pracodawcy.
4b. Pomoc pracodawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, jest wiadczona w formie

porady indywidualnej.

Art. 39.
1. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowywaniu bezrobot

nych i poszukuj cych pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i po
dejmowaniu zatrudnienia, w szczególno ci przez:

1) uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiej tno ci poszukiwania pracy;
2) uczestnictwo w zaj ciach aktywizacyjnych;
3) dost p do informacji i elektronicznych baz danych s cych uzyskaniu

umiej tno ci poszukiwania pracy i samozatrudnienia.
2. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest

wiadczona bezrobotnym i poszukuj cym pracy.
3. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest udzielana przez powiatowe urz dy

pracy w ramach klubów pracy oraz przez centra informacji i planowania kariery
zawodowej wojewódzkich urz dów pracy.

4. Koszty utworzenia klubu pracy i prowadzonych w nim dzia  s  finansowane ze
rodków przeznaczonych na funkcjonowanie powiatowego urz du pracy oraz ze
rodków Funduszu Pracy w zakresie wyposa enia klubu pracy oraz kosztów

prowadzenia zaj  przez osoby nieb ce pracownikami powiatowego urz du
pracy.



5. Starosta inicjuje i wspiera tworzenie klubów pracy przez instytucje lub organiza-
cje, udzielaj c im pomocy organizacyjnej i merytorycznej.

6. Starosta mo e zawrze  ze szko  wy sz  lub organizacj  studenck  umow
przewiduj  sfinansowanie z Funduszu Pracy cz ci kosztów wyposa enia no-
wo otwartego akademickiego biura karier, w wysoko ci nieprzekraczaj cej pi t-
nastokrotno ci przeci tnego wynagrodzenia. Do sfinansowania kosztów wypo-
sa enia akademickiego biura karier prowadz cego dzia alno  gospodarcz  maj
zastosowanie przepisy dotycz ce udzielania pomocy de minimis.

Art. 39a.
Z us ug rynku pracy, o których mowa w art. 36, z zastrze eniem art. 36 ust. 5b, oraz
w art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 39 ust. 1 pkt 3, mog  korzysta  osoby niezarejestro-
wane w powiatowym urz dzie pracy.

Art. 39b.
Z us ug rynku pracy wiadczonych przez wojewódzki urz d pracy, o których mowa
w art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3, mog  korzysta  osoby
powy ej 18 roku ycia niezarejestrowane w powiatowym urz dzie pracy.

Art. 39c.
Z us ug rynku pracy, o których mowa w art. 36 i 38, w zakresie okre lonym dla pra-
codawców, mog  korzysta  przedsi biorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia-
alno ci gospodarczej, nieb cy pracodawcami w rozumieniu ustawy.

Art. 40.
1. Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobot

nych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji,
zwi kszaj cych szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, w szczególno ci w przypadku:

1) braku kwalifikacji zawodowych;
2) konieczno ci zmiany lub uzupe nienia kwalifikacji;
3) utraty zdolno ci do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym za-

wodzie;
4) braku umiej tno ci aktywnego poszukiwania pracy.

2. (uchylony).

2a. Inicjowanie szkole  polega na:
1) informowaniu o mo liwo ciach i zasadach korzystania ze szkole  propono-

wanych przez urz d pracy oraz promowanie tej formy aktywizacji;
2) diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody, specjalno ci i kwalifikacje na

rynku pracy oraz diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych osób uprawnio-
nych do szkolenia;

3) sporz dzaniu i upowszechnianiu planu szkole .



2b. Organizacja szkole  polega na:
1) zawieraniu umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi;

2) kierowaniu osób na szkolenia;

3) monitorowaniu przebiegu szkole ;

4) prowadzeniu analiz skuteczno ci i efektywno ci szkole .
2c.  Finansowanie  szkole  osób  skierowanych  przez  starost  jest  realizowane  ze

rodków publicznych, w szczególno ci ze rodków Funduszu Pracy, Europej-
skiego Funduszu Spo ecznego lub ze rodków programów Unii Europejskiej, i
polega na:

1) finansowaniu kosztów szkole  instytucjom szkoleniowym;
2) wyp acaniu stypendiów osobom skierowanym na szkolenia;
3) finansowaniu kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wy ywie-nia

zwi zanych z udzia em w szkoleniach;
4) finansowaniu kosztów bada  lekarskich lub psychologicznych.

3. Starosta mo e skierowa  bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, je eli
uzasadni on celowo  tego szkolenia, a jego koszt w cz ci finansowanej z Fun
duszu Pracy nie przekroczy 300% przeci tnego wynagrodzenia; skierowanie ta
kie przys uguje nie cz ciej ni  raz w ci gu roku kalendarzowego.

3a. Starosta, na wniosek bezrobotnego mo e sfinansowa  ze rodków Funduszu Pra-
cy, do wysoko ci przeci tnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umo liwiaj -
cych uzyskanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , okre lonych uprawnie
zawodowych lub tytu ów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezb d-
nych do wykonywania danego zawodu. Przepis ust. 3 stosuje si  odpowiednio.

4. Szkolenie finansowane przez starost  z Funduszu Pracy odbywa si  w formie
kursu, realizowanego wed ug planu nauczania obejmuj cego przeci tnie nie
mniej ni  30 godzin zegarowych w tygodniu. Szkolenie mo e trwa  do 6 miesi -
cy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie

ej ni  12 miesi cy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szko-
lenie mo e trwa  do 12 miesi cy, a w sytuacjach uzasadnionych programem
szkolenia w danym zawodzie nie d ej ni  24 miesi ce.

5. Skierowanie na szkolenie bezrobotnego, w przypadkach zawodów wymagaj -
cych szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno by  poprzedzone
okre leniem przez doradc  zawodowego powiatowego urz du pracy predyspo-
zycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskaj  w wyniku szkolenia; w
uzasadnionych przypadkach szkolenie mo e by  poprzedzone skierowaniem na
badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

6. Przy kierowaniu na szkolenie obowi zuje zasada równo ci w korzystaniu ze
szkole  bez wzgl du na p , wiek, niepe nosprawno , ras , pochodzenie et-
niczne, narodowo , orientacj  seksualn , przekonania polityczne i wyznanie re-
ligijne lub przynale no  zwi zkow .

7. Minister w ciwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem w ciwym do
spraw o wiaty i wychowania, mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, tryb
opracowywania standardów kwalifikacji zawodowych i ich wykaz, uwzgl dnia-

c potrzeby kszta cenia i szkolenia zawodowego.



8. Minister w ciwy do spraw pracy mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, tryb
opracowywania modu owych programów szkole  zawodowych i ich wykaz,
uwzgl dniaj c sposób ich wykorzystania na rynku pracy.

Art. 41.
1. Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które zosta  skierowany przez

starost , przys uguje stypendium finansowane ze rodków Funduszu Pracy.
1a. W okresie pobierania stypendium nie przys uguje zasi ek, o którym mowa w art.

72 ust. 1.
2. Stypendium nie przys uguje bezrobotnemu, je eli w okresie odbywania szkolenia

przys uguje mu z tego tytu u inne stypendium, dieta lub innego rodzaju wiad-
czenie pieni ne w wysoko ci równej lub wy szej ni  stypendium finansowane z
Funduszu Pracy.

3. Wysoko  stypendium wynosi miesi cznie 120% zasi ku, o którym mowa w art.
72 ust. 1 pkt 1, pod warunkiem e liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej ni
150 godzin miesi cznie; w przypadku ni szego miesi cznego wymiaru godzin
szkolenia wysoko  stypendium ustala si  proporcjonalnie.

3a. Skierowany przez starost  na szkolenie, w przypadku podj cia zatrudnienia w
trakcie szkolenia, ma prawo do uko czenia tego szkolenia bez konieczno ci po-
noszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podj  zatrudnienie.

3b. Bezrobotnemu skierowanemu przez starost  na szkolenie, który w trakcie szko-
lenia podj  zatrudnienie, przys uguje stypendium w wysoko ci 20% zasi ku, o
którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, od ostatniego dnia miesi ca, w którym pod-

 zatrudnienie, do zako czenia szkolenia. Od stypendium tego nie s  odprowa-
dzane sk adki na ubezpieczenia spo eczne.

4. W przypadku skierowania na szkolenie bezrobotnego, koszty tego szkolenia s
finansowane z Funduszu Pracy.

4a. Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i
wy ywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem
zamieszkania, je eli wynika to z umowy zawartej z instytucj  szkoleniow .

4b. Starosta mo e wyrazi  zgod  na sfinansowanie, w formie zwrotu, ca ci lub
cz ci poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytu u prze-
jazdu na szkolenie.

5. Starosta, na wniosek bezrobotnego, mo e wyrazi  zgod  na cz ciowe sfinanso-
wanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia, je eli skierowanie na to szkolenie
nast pi o na pro  bezrobotnego albo organizacji lub instytucji pokrywaj cej
cz  kosztów tego szkolenia. Przepisy art. 40 stosuje si  odpowiednio.

6. Osoba, która z w asnej winy nie uko czy a szkolenia, jest obowi zana do zwrotu
kosztów szkolenia z wyj tkiem sytuacji, gdy powodem nieuko czenia szkolenia
by o podj cie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

7. Osobom skierowanym na szkolenie przez starost , z wyj tkiem osób posiadaj -
cych z tego tytu u prawo do stypendium, przys uguje odszkodowanie z tytu u
ubezpieczenia od nast pstw nieszcz liwych wypadków powsta ych w zwi zku
ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wyp acane
przez instytucj  ubezpieczeniow , w której osoby te zosta y ubezpieczone.



8. Instytucja szkoleniowa jest obowi zana ubezpieczy  osob , o której mowa w ust.
7, od nast pstw nieszcz liwych wypadków.

9. Starosta mo e w umowie zawartej z instytucj  szkoleniow  przewidzie  przy-
znanie tej instytucji z Funduszu Pracy jednorazowej kwoty w wysoko ci do 50 %
minimalnego wynagrodzenia za prac  za ka dego skierowanego bezrobotnego
uczestnicz cego w szkoleniu, który wskutek dzia  tej instytucji szkoleniowej
podj  w ci gu 30 dni od dnia uko czenia szkolenia zatrudnienie lub inn  prac
zarobkow  i wykonuje je co najmniej przez okres 6 miesi cy.

10. Do przyznania instytucji szkoleniowej jednorazowej kwoty, o której mowa w
ust. 9, maj  zastosowanie przepisy dotycz ce udzielania pomocy de minimis.

11. Osoby bezrobotne bior ce udzia  bez skierowania starosty w szkoleniach finan-
sowanych z publicznych rodków wspólnotowych i publicznych rodków kra-
jowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których
mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.
U. Nr 116, poz. 1206, z pó n. zm.9)) albo ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o za-
sadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr
140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370), organizowanych przez inny
podmiot ni  powiatowy urz d pracy, powiadamiaj  powiatowy urz d pracy o
udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpocz cia szkolenia.

Art. 42.
1. Starosta mo e, na wniosek bezrobotnego, udzieli  po yczki na sfinansowanie

kosztów szkolenia do wysoko ci 400% przeci tnego wynagrodzenia obowi zu-
cego w dniu podpisania umowy po yczki, w celu umo liwienia podj cia lub

utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
2. Po yczka, o której mowa w ust. 1, jest nieoprocentowana, a okres jej sp aty nie

mo e przekroczy  18 miesi cy od ustalonego w umowie dnia zako czenia szko-
lenia.

3. W przypadku wykorzystania po yczki na cele inne ni  okre lone w umowie,
niepodj cia lub nieuko czenia szkolenia po yczka podlega bezzw ocznemu
zwrotowi w ca ci, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala si
tak e od kwoty po yczki niesp aconej w terminie.

Art. 42a.
1. Starosta, na wniosek bezrobotnego, mo e sfinansowa  z Funduszu Pracy koszty

studiów podyplomowych nale ne organizatorowi studiów, do wysoko ci 100%,
jednak nie wi cej ni  300% przeci tnego wynagrodzenia.

2. Starosta zawiera z osob , o której mowa w ust. 1, umow  o dofinansowanie stu-
diów podyplomowych, która okre la w szczególno ci prawa i obowi zki stron
oraz wysoko  i tryb przekazywania rodków na pokrycie kosztów studiów po-
dyplomowych w formie bezpo rednich wp at na konto organizatora tych stu-
diów.

Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i
Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr
216, poz. 1370.



W przypadku podj cia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia w trakcie ich
odbywania, nie zawiesza si  finansowania tych studiów do planowanego terminu ich
uko czenia.

3. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota
wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

4. Bezrobotnemu, któremu starosta przyzna  dofinansowanie kosztów studiów po-
dyplomowych, za okres uczestnictwa w zaj ciach przewidzianych programem
studiów przys uguje stypendium, w wysoko ci 20% zasi ku, o którym mowa w
art. 72 ust. 1 pkt 1. Przepis art. 41 ust. 3b stosuje si  odpowiednio.

Art. 43.
1. Do poszukuj cego pracy, który:

1) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku s bowego z
przyczyn dotycz cych zak adu pracy,

2) jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego og oszono upad  lub któ-
ry jest w stanie likwidacji, z wy czeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

3) otrzymuje wiadczenie socjalne przys uguj ce na urlopie górniczym lub
górniczy zasi ek socjalny, okre lone w odr bnych przepisach,

4) uczestniczy w zaj ciach w centrum integracji spo ecznej lub
indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o
pomocy spo ecznej,

5) jest nierzem rezerwy,

6) pobiera rent  szkoleniow ,

7) pobiera wiadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
8) podlega ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie na pod-

stawie przepisów o ubezpieczeniu spo ecznym rolników jako domownik lub
ma onek rolnika, je eli zamierza podj  zatrudnienie, inn  prac  zarobko-

 lub dzia alno  gospodarcz  poza rolnictwem
– przepisy art. 40, art. 41 ust. 4–7, art. 42 i art. 42a stosuje si  odpowiednio.

2. Osobie, o której mowa w ust. 1, w okresie odbywania szkolenia i studiów pody-
plomowych stypendium nie przys uguje.

3. Do pracowników oraz osób wykonuj cych inn  prac  zarobkow  w wieku 45 lat
i powy ej, zainteresowanych pomoc  w rozwoju zawodowym, po zarejestrowa-
niu si  w urz dzie pracy, przepisy art. 40, art. 41 ust. 4–7, art. 42 i art. 42a ust.
1–4 stosuje si  odpowiednio.


