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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych 

(druk nr 296) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) oraz ustawy dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170, z późn. zm.) wprowadza dla 

opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 

lub zasiłków opiekuńczych, pobieranych w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą 

niepełnosprawną
1)

 możliwość nabycia, po śmierci podopiecznego, prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych, a także świadczenia przedemerytalnego.  

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 71 ust. 2, 

zalicza do okresu uprawniającego do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych czas pobierania 

wyżej wymienionych świadczeń jako okres  sprawowania opieki nad niepełnosprawnym 

(łącznie przez 365 dni w okresie ostatnich 18 miesięcy bezpośrednio przed dniem 

zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy). Warunkiem uzyskania 

prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest utrata prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub 

zasiłków opiekuńczych spowodowana śmiercią osoby, która była objęta opieką. 

Nowelizacja ustawy o świadczeniach przedemerytalnych obejmuje uprawnieniem do 

świadczenia emerytalnego byłych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy zarejestrowali 

się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od ustania prawa do tych 

                                                 

1)
 świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579), a zasiłek dla opiekuna 

na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 162 i 972). 
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świadczeń, jeżeli były one pobierane nieprzerwanie przez 365 dni, a przyczyną ich utraty była 

śmierć podopiecznego. Zgodnie z uregulowaniem nowelizacji, były opiekun nabywa 

uprawnienie do świadczenia przedemerytalnego, jeśli do dnia, w którym ustało prawo do 

otrzymywanego świadczenia, ukończył 55 lat – kobieta, 60 lat – mężczyzna, legitymując się 

jednocześnie stażem emerytalnym wynoszącym co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat 

(mężczyzna). 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.  

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Podstawą prac legislacyjnych był rządowy projekt, który wpłynął do Sejmu 2 sierpnia 

2016 r. (druk nr 804). Pierwsze czytanie odbyło się 22 września br. w Komisji Polityki 

Społecznej i Rodziny.  

Podczas procedowania panowała zgodność co do zasadności proponowanych 

uregulowań, wyrażano przy tym zainteresowanie dalszymi wynikami prac związanych 

z bardziej całościowym opracowaniem legislacyjnym problemów opiekunów osób 

niepełnosprawnych i samych osób niepełnosprawnych. Komisja w przygotowanym 

sprawozdaniu (druk nr 857) wniosła o przyjęcie projektu w brzmieniu zawartym 

w przedłożonym Sejmowi druku nr 804. Na 27. posiedzeniu Sejmu odbyło się drugie 

czytanie, po czym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Ustawa została przyjęta 6 października 2016 r., większością głosów za – 435, głosów 

przeciwnych nie było, wstrzymało się 2 posłów. 

Ustawa nie budzi wątpliwości legislacyjnych.
2) 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 

                                                 

2)  
Warto dodać, że ustawa realizuje postulat środowisk związanych z osobami niepełnosprawnymi. W VIII 

kadencji Senatu podjęto inicjatywę ustawodawczą w odpowiedzi na postulat petycji P8-18/13, wniesionej 

przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych. Pierwotna wersja przygotowanego 

w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji projektu zakładała nowelizację ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uznając konieczność przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

dotychczasowemu opiekunowi osoby niepełnosprawnej w sytuacji utraty wyżej wskazanych świadczeń na 

skutek śmierci podopiecznego. Podczas pierwszego czytania w Komisjach senackich zrezygnowano 

z określania w ustawie przyczyny ustania świadczeń dla opiekunów. Senat na 82. posiedzeniu, które odbyło 

się 30 września i 1 października 2015 r., podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jego brzmienie było analogiczne do 

art. 1 (z wyłączeniem wskazywania przyczyny ustania prawa do świadczeń) obecnej nowelizacji. 

5 października ub. r. projekt ten wpłynął do Sejmu. 


