
RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Zastępca 

Rzecznika Praw Obywatelskich 

Stanisław TROCIUK 

RPO-596138-III/08/DB 

00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 
Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 

Warszawa, 13/01/2009r. 

Pan Marek Bucior 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej 

Szanowny Panie Ministrze 

Z dużym zadowoleniem przyjąłem przekazaną przez Pana Ministra informację o 
projektowanych zmianach do ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2007 r., nr 11, poz. 74 ze zm.), na mocy których zniesiony zostanie 
30 dniowy termin na zgłoszenie wniosku o kontynuowanie ubezpieczeń. 

Chciałbym jednak zwrócić uwagę Pana Ministra na przypadek Pana Piotra 
B . , który złożył wniosek o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnie kontynuowanym 
w dniu 21 września 2001 r., po ustaniu obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno -
rentowych z dniem 20 sierpnia 2001 r. 

W okresie od złożenia wniosku do września 2004 r., Pan Piotr B. opłacał 
należne składki i otrzymywał informacje o składkach zaewidencjonowanych na 
indywidualnym koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Z tego względu pozostawał 
w przekonaniu, że skutecznie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a tym 
samym zwiększa swój staż ubezpieczeniowy. W grudniu 2007 r. zainteresowany zwrócił się 
do ZUS Oddział w Lublinie o informację na temat przebiegu ubezpieczenia i dopiero 
wówczas został poinformowany, że okres ubezpieczenia dobrowolnie kontynuowanego nie 
może być uwzględniony z powodu przekroczenia 30 dniowego terminu na złożenie wniosku 
o objęcie tym ubezpieczeniem. 

Zainteresowany podejmował działania zmierzające do przywrócenia terminu na 
opłacenie składek, jednakże postępowanie w tej sprawie zostało przez ZUS umorzone. W 
wyniku podjętego postępowania odwoławczego, sprawa jest aktualnie na etapie 
postępowania w organie rentowym, ponieważ wyrokiem z dnia 23 października 2008 r., 
sygn.: III AUa 896/08, Sąd Apelacyjny w Lublinie uchylił zarówno wyrok Sądu 
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Okręgowego zapadły w tej sprawie, jak i decyzję ZUS z dnia 19 lutego 2008 r. i sprawę 
przekazał organowi rentowemu do ponownego rozpoznania. 

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 Pana 
Ministra z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie możliwości takiego sformułowania nowych 
przepisów, ażeby osoby będące w sytuacji Pana Piotra B. miały uwzględniony 
okres opłacania składek na ubezpieczenie dobrowolnie kontynuowane przy ustalaniu stażu 
emerytalno - rentowego. 

Z poważaniem 

/-/ Stanisław Trociuk 


