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R ZE C ZN IK PRAW OB YWAT EL SKICH  

 

III.7060.140.2015.DS 

  Szanowny Panie Ministrze,  

 

W związku z podjętymi pracami legislacyjnymi w zakresie zmiany ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, stanowiącymi realizację wyroków 

Trybunału Konstytucyjnego (z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K  38/13 oraz z dnia 18 

listopada 2014 r., sygn. akt SK 7/11), Rzecznik Praw Obywatelskich ponawia postulat 

odpowiedniej zmiany w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1440 ze zm.). 

Kwestia zmian w przepisach ustawy emerytalnej była podnoszona w wystąpieniu 

Rzecznika z dnia 18 lipca 2012 r. (RPO-633226-III/09/AS). W powołanym wystąpieniu 

wskazano, że w świetle art. 57 ust. 1 ustawy emerytalnej, prawo do renty z tytułu niezdolności 

do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:  

- jest niezdolny do pracy, 

- ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, 

- niezdolność do pracy powstała w określonych w ustawie okresach albo nie później niż w 

ciągu 18 miesięcy od ich ustania. 

Stosownie do art. 57 ust. 2 ustawy emerytalnej, warunku powstania niezdolności do 

pracy we wskazanych w ustawie okresach albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich 

ustania nie stosuje się jednak do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i 

nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny oraz jest 

całkowicie niezdolny do pracy. 

                    Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r.  

 

Pan 

Władysław Kosiniak-Kamysz 

Minister Pracy i Polityki Społecznej 
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W świetle powyższej regulacji, z kręgu osób uprawnionych do renty z tytułu 

niezdolności do pracy zostały wykluczone osoby częściowo niezdolne do pracy i pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne, za które zaprzestano opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne 

ze względu na odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy, jeżeli ich niezdolność do pracy 

powstała poza okresem ochrony.  

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika, udzielonej pismem z dnia 27 lipca 2012 r. 

(DUS-071-54-PK/12), zapewniono, że w kwestii zabezpieczenia społecznego osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne, uznanych za częściowo niezdolne do pracy w 

okresie przypadającym po 18 miesiącach od ustania ubezpieczenia, w Ministerstwie Pracy i 

Polityki Społecznej trwają prace zmierzające do zmiany obecnie obowiązującego w tym 

zakresie stanu prawnego. 

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648), ponownie uprzejmie proszę Pana Ministra o 

rozważenie, w trakcie prowadzonych aktualnie prac legislacyjnych, możliwości podjęcia 

działań zmierzających do zmiany przepisów ustawy emerytalnej w zakresie prawa do renty z 

tytułu niezdolności do pracy osób legitymujących się długim stażem ubezpieczeniowym, 

wobec których orzeczono częściową niezdolność do pracy.  

 

      Z poważaniem, 

Podpis na oryginale  


