
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 6 października 2016 r. 

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych 

 

(druk nr 296) 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265 i 1579) 

 

Art. 71. 

 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia 

zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, 

jeżeli: 

1)   nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania 

zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz 

2)   w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie 

przez okres co najmniej 365 dni: 

a)  był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz 

Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów 

urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni, 

b)  wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu 

dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

c)  świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo 

współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek 

na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z 

zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, 
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d)  opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej 

działalności lub współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, przy czym podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co 

najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

e)  wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary 

pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia 

za pracę, 

f)  wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych 

lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co 

najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

g)  opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem 

innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie 

niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 9,75% przeciętnego 

wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia, 

h)  był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant, 

i)  był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał 

wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na 

Fundusz Pracy. 

2. Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy: 

1)   zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, 

kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby 

wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 

wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby 

w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 900, 1268 i 1830); 

2)   urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów; 
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3)   pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, 

renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej 

pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy 

pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku 

macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych 

zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, 

stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę; 

4)   niewymienione w ust. 1 pkt 2, za które były opłacane składki na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota 

wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę; 

5)   za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania 

przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który 

wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia 

umowy o pracę; 

6)   świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 157); 

7)   pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z 

prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej; 

8)   sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a 

ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)[.] <;> 

<9) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na 

podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na 

podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata 

prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była 

sprawowana.> 

3. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów 

śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przypadających w okresie 18 miesięcy przed 

ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia 

wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej 
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minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku pozbawienia wolności w okresie 

pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje 

prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem 

wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary. 

4. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej 

lub okresowej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i 

przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w 

powiatowym urzędzie pracy. 

5. (uchylony) 

6. W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po 

upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jednak w 

okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia 

udokumentowania tego prawa na okres, o którym mowa w art. 73 ust. 1. 

7. (uchylony) 

8. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

oraz tryb opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub 

inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie 

niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, uwzględniając zasady obowiązujące przy 

opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, brak możliwości ich opłacania za okresy 

wsteczne oraz ich zwrotu, chyba że zostały wpłacone w wyższej od obowiązującej 

wysokości. 

 

 

 

U S T A W A   dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598 i 1682) 

 

Art. 2. 

1. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która: 

1)   do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji 

pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie 

roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była 

zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 
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miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada 

okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla 

mężczyzn, lub 

2)   do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), 

zwanej dalej "ustawą o promocji zatrudnienia", w którym była zatrudniona przez okres 

nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - 

mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 

lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub 

3)   do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 

24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, 

poz. 1585, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych", i 

za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia 

upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres 

uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla 

mężczyzn, lub 

4)   zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia 

ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez 

okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co 

najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do 

emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub 

<4a) zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od 

dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579), lub zasiłku dla 

opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972), pobieranych 

nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni, jeżeli utrata prawa do nich była 

spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana i do dnia, 

w którym ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku 

opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta 
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oraz 60 lat – mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący 

co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub> 

5)   do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w 

rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona 

przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, 

wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub 

6)   do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku 

służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w 

rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 

pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym 

przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury 

wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn. 

2. Za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa się okres ustalony 

zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, 

poz. 1227, z poźn. zm.), zwanej dalej "ustawą o emeryturach i rentach z FUS". 

3. 
(1)

 Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej w ust. 1 po upływie co 

najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o 

promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki: 

1)   nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna; 

2)   w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej 

przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w 

ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych; 

3)   
(2)

 złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie 

nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu 

poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek 

osoby zainteresowanej, może przywrócić termin złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 

3 pkt 3. 

5. 
(3)

 Do okresu 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ust. 3, wlicza 

się: 
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1)   okresy, za które, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, prawo do 

zasiłku dla bezrobotnych nie przysługiwało; 

2)   
(4)

 okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o 

promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót 

publicznych podjętego w tym okresie; w przypadku gdy zatrudnienie lub inna praca 

zarobkowa ustanie po upływie 180-dniowego okresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, 

prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje, jeżeli wniosek o przyznanie 

tego świadczenia zostanie złożony w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia 

ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o 

promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót 

publicznych. 

5a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do terminu złożenia wniosku, o którym mowa w 

ust. 5 pkt 2. 

6. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje również osobom, o których mowa w 

art. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.), po spełnieniu warunków, o których 

mowa w ust. 3. 

 

Art. 7. 

[1. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala się na wniosek osoby zainteresowanej, 

od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w 

ust. 3.] 

<1. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala się na wniosek osoby 

zainteresowanej, od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z dokumentami, 

o których mowa w ust. 3 i 4.> 

2. Wniosek składa się do organu rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. 

[3. Do wniosku dołącza się dowody uzasadniające prawo do świadczenia przedemerytalnego, 

w tym decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub informację o upływie 6 

miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 2 ust. 3, a także 

dowody wymagane do ustalenia prawa do emerytury oraz jej wysokości, określone 

przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS.] 

<3. Do wniosku dołącza się dowody uzasadniające prawo do świadczenia 

przedemerytalnego, w tym decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub 
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informację o upływie 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa 

w art. 2 ust. 3, a także dowody wymagane do ustalenia prawa do emerytury oraz jej 

wysokości, określone przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS.> 

<4. W przypadku osoby, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a, do wniosku dołącza się 

również zaświadczenie właściwego organu potwierdzające nieprzerwane pobieranie 

przez okres co najmniej 365 dni świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, lub zasiłku dla opiekuna, utratę prawa do nich z powodu śmierci 

osoby, nad którą opieka była sprawowana, a także datę ustania tego prawa.> 
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