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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 27. posiedzeniu w dniu 6 października 2016 r. ustawę

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 6 października 2016 r.
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
Art. 1. W ustawie 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) w art. 71 w
ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„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.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598 i 1682) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w art. 2 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„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 oraz 60 lat – mężczyzna i osiągnęła
okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i
25 lat dla mężczyzn, lub”;

2
2)

w art. 7:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„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 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.”,

c)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„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.”.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
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