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Szanowny Panie Ministrze 

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od opiekunów osób                 
z niepełnosprawnościami, którzy po zakończeniu sprawowania opieki ubiegają się o prawo 
do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ze stanu faktycznego jednej ze skarg wynika, że osoba ubiegająca się o świadczenie 
rentowe, wobec której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, udowodniła łączny staż 
ubezpieczeniowy (okresy składkowe i okresy nieskładkowe) w wymiarze ponad 30 lat, w 
tym  ponad 29 lat tylko okresów składkowych.

Organ rentowy odmówił jednak przyznania wnioskowanego świadczenia z uwagi na 
niespełnienie jednego z wymaganych warunków, tj. określonego w art. 57 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887 z późn. zm.) warunku posiadania okresu 
składkowego i nieskładkowego w wymiarze 5 lat, przypadającego w ciągu ostatniego 
dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności 
do pracy.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej            
(Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), za osobę rezygnującą z zatrudnienia w związku         
z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko 
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chorym członkiem rodziny, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe.

Stosownie do art. 42 ust. 4 powołanej ustawy, składka jest opłacana przez okres 
sprawowania opieki, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego 
okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego).

Z tego względu w przedstawionej sprawie ośrodek pomocy społecznej nie był 
zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co spowodowało, 
że ubezpieczony nie posiadał wymaganego 5-letniego okresu składkowego i 
nieskładkowego, przypadającego w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem 
wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności dopracy.

Doprowadziło to do sytuacji, w której osoba z orzeczoną całkowitą niezdolnością do 
wykonywania zatrudnienia, posiadająca łącznie ponad 30-letni staż ubezpieczeniowy, w 
tym 29 lat opłacania składek, nie nabędzie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Wydaje się, że w przypadku takich osób, które zrezygnowały z zatrudnienia w celu 
sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny i legitymują się 
stażem ubezpieczeniowym przekraczającym 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, 
jedynym warunkiem wymaganym do uzyskania prawa do świadczenia rentowego powinno 
być orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy                               
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 958), 
uprzejmie proszę Pana Ministra o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Z poważaniem 
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