
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 12 czerwca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu 
przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku 

aktywizacyjnego 

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 i 675) zarządza się, co następuje:  

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie 
szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego 
(Dz. U. Nr 136, poz. 1118 oraz z 2010 r. Nr 173, poz. 1174) w § 2:   

1) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:   
„4. Wydanie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie 

odpowiednich dokumentów wydanych przez instytucje innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub państw określonych w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c ustawy, innych 
dokumentów mających wpływ na prawo do zasiłku przedstawionych przez osobę ubiegającą 
się o przyznanie prawa oraz po sprawdzeniu w rejestrze centralnym udostępnianym przez 
ministra właściwego do spraw pracy, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy, zwanym dalej 
„rejestrem centralnym”, danych bezrobotnego, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 33 ust. 5 ustawy.  

5. W przypadku gdy bezrobotny zarejestrowany w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c ustawy oświadczy, Ŝe 
zachowuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabyte 
w państwie rejestracji jako bezrobotny, starosta rejestruje takiego bezrobotnego jako 
poszukującego pracy. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie przekazuje do wojewódzkiego 
urzędu pracy oświadczenie bezrobotnego, złoŜone przez niego dokumenty oraz dane, o 
których mowa w ust. 4.”;  
2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:   

„5a. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wojewódzki urząd pracy, w celu 
wykonania obowiązków określonych w art. 55 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia 
987/2009, sprawdza w rejestrze centralnym dane dotyczące posiadania statusu 
poszukującego pracy.”;  
3) ust. 7 otrzymuje brzmienie:   

„7. Stwierdzenie zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w 
ust. 2, następuje na podstawie danych uzyskanych z rejestru centralnego, dotyczących 
posiadania przez bezrobotnego prawa do zasiłku dla bezrobotnych, okresu, na jaki 
przysługuje zasiłek, wysokości zasiłku oraz wszelkich innych okoliczności wpływających na 
wypłatę zasiłku.”;  
4) uchyla się ust. 10.  

§ 2. Do spraw dotyczących przyznawania zasiłku dla bezrobotnych na zasadach określonych 
przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wszczętych na podstawie przepisów 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny 
rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 
05.07.1971, str. 2, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 35, z późn. 
zm.) oraz rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do 



pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich 
rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 74 z 27.03.1972, str. 1, z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 83, z późn. zm.) i niezakończonych przed 
dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym 
mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 września 2010 r.  

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  


