1746
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODRKI I PRACY1)
z dnia 25 paêdziernika 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy
Na podstawie art. 33 ust. 5 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:

botnych i poszukujàcych pracy (Dz. U. Nr 262,
poz. 2607) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezro-

„§ 2. 1. Bezrobotny zg∏asza si´, w celu dokonania
rejestracji, do powiatowego urz´du pracy,
w∏aÊciwego ze wzgl´du na zameldowanie
w miejscu pobytu sta∏ego lub czasowego,
a je˝eli nie jest zameldowany — do powiatowego urz´du pracy, na którego obszarze
dzia∏ania przebywa.

———————
1)

2)

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

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

2. Poszukujàcy pracy zg∏asza si´, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urz´du pracy. Poszukujàcy pracy mo˝e byç za-
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rejestrowany w wi´cej ni˝ jednym powiatowym urz´dzie pracy.
3. Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt sta∏y w innej miejscowoÊci ni˝ miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu
rejestracji jako bezrobotna sk∏ada oÊwiadczenie, ˝e nie jest zarejestrowana w innym
powiatowym urz´dzie pracy jako bezrobotna.
4. Powiatowy urzàd pracy przesy∏a do urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw pracy, zwanego dalej „urz´dem”,
informacj´, w formie elektronicznej, o zarejestrowaniu lub wy∏àczeniu z rejestru
osoby uprawnionej do zasi∏ku nieposiadajàcej miejsca zameldowania, podajàc nast´pujàce dane:
1) nazwisko i imiona;
2) dat´ i miejsce urodzenia;
3) miejsce zamieszkania lub pobytu;
4) numer ewidencyjny PESEL;
5) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
6) dat´ zarejestrowania lub wy∏àczenia
z rejestru.”;
2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoba, która zmieni∏a miejsce zameldowania
lub miejsce pobytu, zg∏asza si´ w powiatowym
urz´dzie pracy, w∏aÊciwym dla aktualnego
miejsca zameldowania lub pobytu, w terminie
14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania
lub pobytu.”;
3) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia w cz´Êci C
OÊwiadczenie bezrobotnego:

Poz. 1746

a) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16. Zobowiàzuje si´ do zwrotu otrzymanego
zasi∏ku w przypadku otrzymania za ten sam
okres Êwiadczenia przedemerytalnego,
emerytury, renty z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy lub s∏u˝by, renty szkoleniowej, renty
socjalnej, renty rodzinnej, zasi∏ku chorobowego lub Êwiadczenia rehabilitacyjnego,
je˝eli organ rentowy nie dokona∏ stosownych potràceƒ.”,
b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18. Zosta∏em(∏am) pouczony(na) o obowiàzku:
a) zg∏aszania si´ w wyznaczonych terminach w powiatowym urz´dzie pracy,
b) sk∏adania pisemnego oÊwiadczenia
o dochodach oraz innych dokumentów
niezb´dnych do ustalenia uprawnieƒ zasi∏kowych przez bezrobotnych z prawem
do zasi∏ku co miesiàc, a w przypadku
bezrobotnych bez prawa do zasi∏ku
w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów,
c) zawiadomienia powiatowego urz´du
pracy o fakcie wyjazdu za granic´ lub innej okolicznoÊci powodujàcej brak gotowoÊci do pracy,
d) powiadomienia powiatowego urz´du
pracy w terminie 7 dni od wyznaczonego dnia o przyczynie niestawiennictwa.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 listopada 2005 r.
Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

