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R ZE C ZN IK PRAW OB YWAT EL SKICH  
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Szanowna Pani Minister 

 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi obywateli, którzy otrzymując 

świadczenia przedemerytalne i chcąc wyrobić sobie paszport, nie mogą uzyskać żadnych 

ulg w opłatach za jego wydanie.  

Jak wynika ze skarg i przekazanego do wiadomości Rzecznika stanowiska M inisterstwa 

Spraw Wewnętrznych w tej sprawie jako podstawa odmowy udzielenia ulg w opłacie za 

wydanie paszportu powoływany jest art. 8 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach 

paszportowych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 268 ze zm.). Jak stanowi art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, 

ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje emerytom, rencistom, osobom 

niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2011 r.,  

Nr 127, poz. 721 ze zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym 

utrzymaniu. Przepisy nie przewidują natomiast, by ulgi takie mogły być udzielane osobom 

pobierającym świadczenia przedemerytalne, które przecież, jak wynika z przepisów ustawy  

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 170 ze 

zm.) stanowią element pomostowy między okresem, w którym przysługiwało wynagrodzenie 

za pracę i zasiłek dla bezrobotnych, a nabyciem uprawnień do świadczeń emerytalnych. Często 

także świadczenia te są niższe niż najniższe świadczenia emerytalne. Aktualnie , zgodnie z art. 

3 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych kwota świadczenia przedemerytalnego 

wynosi 1027,39 zł miesięcznie, z wyjątkiem świadczeń dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 
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1 pkt 4 tej ustawy, których świadczenie nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta. 

Dodać także należy, że zgodnie ze wspomnianym wyżej art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach 

przedemerytalnych, jedynie osoby legitymujące się odpowiednim wiekiem i okresem 

uprawniającym do emerytury, mogą starać się o te świadczenia. Zdaniem Rzecznika. 

porównanie sytuacji emerytów oraz rencistów z osobami uprawnionymi i pobierającymi 

świadczenia przedemerytalne, prowadzi do stwierdzenia podobieństwa położenia tych 

kategorii osób w kontekście przyznawania ulg w opłatach za wydanie paszportu.  

W konsekwencji brak obiektywnej przesłanki uzasadniającej różne traktowanie tych osób, 

 w zakresie przyznania ulg z tytułu wydania paszportu, uzasadnia konieczność odpowiedniej 

nowelizacji ustawy o dokumentach paszportowych.    

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), 

uprzejmie proszę Panią Minister o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej  

w zakresie dokonania zmiany ustawy o dokumentach paszportowych, poprzez ujęcie  

w kręgu osób uprawnionych do uzyskaniu ulgi w opłacie za wydanie paszportu również 

osób pobierających świadczenia przedemerytalne. 

Z poważaniem 

Podpis na oryginale 


