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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 25 paêdziernika 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego trybu przyznawania zasi∏ku dla bezrobotnych,
dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 20 kwietnia

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462.

Dziennik Ustaw Nr 210 — 14089 — Poz. 1747

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 6 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczegó∏owe-
go trybu przyznawania zasi∏ku dla bezrobotnych, do-
datku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywiza-
cyjnego (Dz. U. Nr 219, poz. 2222) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w § 3 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dodatek szkoleniowy lub stypendium za
okres szkolenia, sta˝u lub przygotowania za-
wodowego w miejscu pracy nie przys∏uguje
za dni nieobecnoÊci na szkoleniu, sta˝u lub
przygotowaniu zawodowym, z zastrze˝eniem
§ 7 ust. 1.”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zasi∏ek dla bezrobotnych, dodatek szkolenio-
wy, stypendium i dodatek aktywizacyjny wy-
p∏aca si´ z do∏u, za okresy miesi´czne, w termi-
nach ustalonych przez powiatowy urzàd pracy,
nie póêniej ni˝ w ciàgu 14 dni od dnia up∏ywu
okresu, za który Êwiadczenie jest wyp∏acane.”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bezrobotnemu uprawnionemu do zasi∏ku dla
bezrobotnych, stypendium lub dodatku szkole-
niowego, w przypadku niezdolnoÊci do pracy
z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym
zak∏adzie opieki zdrowotnej, koniecznoÊci oso-
bistego sprawowania opieki nad cz∏onkiem ro-
dziny, w przypadkach, o których mowa w prze-
pisach o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpie-
czenia spo∏ecznego w razie choroby i macie-
rzyƒstwa, powiatowy urzàd pracy wyp∏aca za-
si∏ek, dodatek szkoleniowy lub stypendium po
przedstawieniu odpowiedniego zaÊwiadczenia
lekarskiego.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 listopada 2005 r.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota


