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Pani 
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Szanowna Pani Minister 

Uprzejmie informuję Panią Minister, że do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają 
liczne skargi od osób wyrażających niezadowolenie z odmowy przyznania prawa 
do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku dla bezrobotnych. 

Dotyczy to w szczególności osób, które w okresie poprzedzającym rejestrację 
w powiatowym urzędzie pracy miały ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do 
pracy, lecz podczas kontroli tego prawa zostały uznane przez organ rentowy za zdolne do 
pracy. 

Zdarza się, że powodem decydującym o negatywnym dla nich rozstrzygnięciu 
w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego (decyzji 
Zakładu, czy też wyroku właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych) jest 
niedopełnienie zawartego w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1252) obowiązku zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy 
w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Niestety 
zdarza się często, że osoby takie o konieczności rejestracji w określonym terminie 
dowiadują się dopiero z treści uzasadnienia decyzji o odmowie przyznania prawa do 
świadczenia przedemerytalnego. 

Zwracają się także do Rzecznika Praw Obywatelskich osoby, które w związku 
z faktem nie zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w okresie następującym po 
ustaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ponoszą negatywne konsekwencje na 
gruncie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm.). 

W pismach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich i w odwołaniach 
wnoszonych do sądów powszechnych i administracyjnych (a przekazywanych do 
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wiadomości Rzecznika) osoby te niejednokrotnie wskazują, że nie miały świadomości 
konieczności rejestracji w powiatowym urzędzie pracy w określonym terminie, zostały 
wprowadzone w błąd przez pracownika Zakładu, czy też powiatowego urzędu pracy lub 
oczekiwały na rozpoznanie przez sąd pierwszej instancji sprawy o prawo do renty z tytułu 
niezdolności do pracy. 

W moim przekonaniu korzystnym rozwiązaniem, które najprawdopodobniej 
pomogłoby obywatelom uniknąć opisanych wyżej niekorzystnych konsekwencji, byłoby 
umieszczenie w decyzji organu rentowego odmawiającej prawa do renty z tytułu 
niezdolności do pracy stosownej informacji o prawach i obowiązkach wynikających z 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z ustawy o świadczeniach 
przedemerytalnych. 

W związku z tym, działając stosownie do 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.), 
uprzejmie proszę Panią Minister o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 


