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Przesłanki wymagane do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych mają charakter
bezwzględnie obowiązujący i nie uprawniają organów administracji do uznaniowego
przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych (Wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2016 r., VIII SA/Wa 393/16).

Przesłanki nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych określa art. 71 ustawy o promocji
zatrudnienia. Przepis ten taksatywnie wymienia okresy pracy oraz inne okresy zaliczane do
okresu uprawniającego do zasiłku, przy czym regulacja ta ma charakter kompleksowy oraz
wyczerpujący.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia prawo do zasiłku przysługuje
bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni 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 poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co
najmniej 365 dni:
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,
wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu
dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
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,
opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej
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działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
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 połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
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,
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,
był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy
przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do Rzeczypospolitej
Polskiej jako repatriant,
był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał
wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Z treści powyższego przepisu wynika, iż warunkiem uzyskania prawa do zasiłku dla
bezrobotnych jest kumulatywne spełnienie dwóch przesłanek, z których pierwszą jest
posiadanie okresu zatrudnienia i okresów zaliczanych wynoszących, co najmniej 365 dni w
okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację, natomiast drugą jest uzyskiwanie w
powyższym okresie, z uwzględnieniem okresów zaliczanych, wynagrodzenia w kwocie co
najmniej minimalnego wynagrodzenia objętego obowiązkiem opłacania składki na Fundusz
Pracy. Zatem kryterium uznania okresu zatrudnienia za zaliczany do stażu zasiłkowego stanowi
także opłacanie składki na Fundusz Pracy, a w konsekwencji przyczynianie się do gromadzenia
środków, z których wypłacane są zasiłki i inne świadczenia dla osób bezrobotnych. Jak zaś
wynika z art. 104 ustawy o promocji zatrudnienia, obowiązkowe składki na Fundusz Pracy
ustalane są od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie
Ustawodawca zatem jednoznacznie i w sposób zupełny określił przesłanki wymagane do
ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. Mają one charakter bezwzględnie
obowiązujący i nie uprawniają organów administracji do uznaniowego przyznawania prawa do
zasiłku dla bezrobotnych. Prawo to mogą otrzymać wyłącznie osoby spełniające wszystkie
kryteria przyjęte w ustawie.
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