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Uprzejmie proszę Pana Ministra o przekazanie informacji o aktualnym stanie prac
legislacyjnych związanych z wnioskowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich
zmianami w niektórych ustawach regulujących szeroko pojęte problemy zatrudnienia.
Pierwszy problem zgłoszony przez Rzecznika dotyczył „niemożności" nabycia
prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osobę, która w okresie poprzedzającym dzień
rejestracji w powiatowym urzędzie pracy prowadziła pozarolniczą działalność i w związku
z brzmieniem art. 104b ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) nie opłacała
(nie mogła opłacać) składek na Fundusz Pracy. W odpowiedzi z dnia 9 stycznia 2012 r.,
znak: DRP-VIII-0212-529-2/SS/ll/12, poinformowano, że „w trakcie przyszłych prac
legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia (...) zostanie
wprowadzone odpowiednie rozwiązanie legislacyjne poruszonej kwestii, tak aby
przedmiotowa kwestia nie budziła żadnych wątpliwości interpretacyjnych" oraz że „do
czasu wprowadzenia zmian legislacyjnych resort przekazał w dniu 28.12.2011 r.
w drodze elektronicznej wszystkim urzędom pracy stanowisko zgodnie z którym okres
prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn
powyżej 60 lat powinien być zaliczany do okresu uprawniającego do nabycia prawa do
zasiłku dla bezrobotnych".
Kolejne wystąpienia Rzecznika dotyczyły:
• zmiany brzmienia art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy poprzez wprowadzenie wydłużonego 12-miesięcznego okresu pobierania
zasiłku dla bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko,
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• wprowadzenia do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy okresu
braku gotowości do pracy (8 lub 14 tygodniowego), w którym bezrobotna kobieta
mogłaby zregenerować siły po porodzie i nawiązać silniejszą więź emocjonalną
z dzieckiem,
• wprowadzenia w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach
przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252 ze zm.) stosownych zmian,
których efektem byłoby umożliwienie nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego
osobom współpracującym przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.
Uprzejmie informuję Pana Ministra, że powyższe kwestie stanowią przedmiot
kierowanych do Rzecznika skarg i z tego względu wymagają przeprowadzenia stosownych
zmian ustawodawczych.

