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Pragnę poinformować Panią Minister, że wpłynęła do mnie skarga 
kwestionująca rozwiązania zawarte w art. 71 ust. 2 w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 
ze zm.). Przepis ten wyklucza możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych 
przez osobę, która w okresie poprzedzającym dzień rejestracji w powiatowym urzędzie 
pracy otrzymywała świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad inną osobą 
legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności (na podstawie art. 17 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze 
zm.). 

Natomiast do okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych zalicza się 
między innymi okresy: pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty 
szkoleniowej, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, czy też urlopu 
wychowawczego przyznawanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Prawo do 
zasiłku przysługuje również 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. Zdaniem wnioskodawcy, obecna konstrukcja 
powyższego przepisu prowadzi do naruszenia zasady równego traktowania w prawie do 
zabezpieczenia społecznego obywateli, pozostających bez pracy nie z własnej woli i nie 
mających innych środków utrzymania (67 ust. 2 Konstytucji RP). 

W opinii wnioskodawcy w jego przypadku przepisy regulujące kwestie 
przyznawania prawa do zasiłku nie spełniają stawianych przed nimi celów, gdyż po 
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kilkuletnim okresie opieki nad śmiertelnie chorą matką został pozbawiony świadczenia 
dla osób pozostających bez pracy (osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne nie 
podejmują albo rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 
sprawowania opieki), które to świadczenie pomogłoby mu w aktywizacji zawodowej 
i powrocie na rynek pracy. 

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 
147 ze zm.) zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska 
w powyższej sprawie. 


