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Na podstawie artykułu prasowego zamieszczonego w dzienniku 
„Rzeczpospolita" z dnia 25 sierpnia 2010 r. (pt. „Emeryci dyskryminowani", str. C 4) 
podjąłem analizę przepisów regulujących prawo do świadczenia rehabilitacyjnego 
dla pracowników mających ustalone prawo do emerytury. 

Na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1) i art. 11 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z 
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Z 2009 r., 
nr 205, po. 1585 ze zm.), pracownicy, w tym ci, którzy mają ustalone prawo do 
emerytury, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Stopa procentowa 
składki na ubezpieczenie chorobowe i podstawa jej wymiaru są takie same dla 
wszystkich pracowników ( art. 20 i art. 22 ustawy systemowej), a składka na 
ubezpieczenie chorobowe finansowana jest w całości z własnych środków przez 
samych ubezpieczonych (art. 16 ust. 2 ustawy systemowej). Składki na 
ubezpieczenie chorobowe stanowią przychód funduszu chorobowego 
wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i zgodnie z art. 55 
pkt 3) ustawy systemowej finansują świadczenia określone w odrębnych przepisach, 
tj. przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r., nr 77, 
poz. 512, zwanej dalej ustawą chorobową). 

Na mocy art. 1 ustawy chorobowej, świadczenia wynikające z tej ustawy 
przysługują osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Do katalogu świadczeń 
wymienionych w art. 2 tej ustawy należą m. in. zasiłek chorobowy i świadczenie 
rehabilitacyjne. 
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Zasiłek chorobowy przysługuje osobom uprawnionym w okresie trwania 
ubezpieczenia chorobowego, jak również wyjątkowo po ustaniu tytułu do tego 
ubezpieczenia, po spełnieniu określonych warunków dotyczących daty powstania 
niezdolności do pracy i czasu jej trwania. Pracownicy, mający ustalone prawo do 
emerytury nie zachowują prawa do zasiłku chorobowego wyłącznie za okres po 
ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego ( art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy chorobowej). 

Tymczasem, do świadczenia rehabilitacyjnego nie mają prawa w ogóle, 
bez względu na to czy tytuł do ubezpieczenia istnieje, czy też ustał (art. 18 ust. 7 
ustawy chorobowej). 

Zgodnie z art. 2 a ustawy systemowej, wszystkim ubezpieczonym 
zapewnia się równe traktowanie, w szczególności zaś w dziedzinie warunków objęcia 
systemem ubezpieczeń społecznych, obowiązku opłacania i obliczania wysokości 
składek na ubezpieczenie społeczne, obliczania wysokości świadczeń oraz okresu 
wypłaty świadczeń i zachowania prawa do świadczeń. Wydaje się, że w przypadku 
braku prawa do świadczenia rehabilitacyjnego pracowników, tj. osób mających tytuł 
do obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, którzy legitymują się ustalonym 
prawem do emerytury, zasada ta nie została zachowana. 

Działając na podstawie art. 16 ust. 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 przedstawionej 
sprawie. 


