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Jolanta Fedak
Minister Pracy
i Polityki Społecznej

Pragnę poinformować, że na tle jednej ze spraw skierowanych do Rzecznika
Praw Obywatelskich ujawnił się problem możliwości nabycia prawa do świadczenia
przedemerytalnego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252 ze zm.), przez
osoby bezrobotne, które przed dniem zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy
świadczyły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych (w krajach UE/EOG).
W uzasadnieniu badanego przez Rzecznika wyroku z dnia 21 września 2010 r.,
sygn. akt III AUa 666/10 (kopię wyroku przesyłam w załączeniu), Sąd Apelacyjny
w Lublinie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych stwierdza, że: „W ocenie
Sądu Apelacyjnego, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Sądu pierwszej instancji, że
przepis art. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych ...pozwala na zaliczenie przedmiotowego zatrudnienia do
ustalenia

uprawnień

członkowskie

do

świadczenia

przedemerytalnego,

ponieważ

Unii Europejskiej stosują przepisy rozporządzenia Rady

nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku...

państwa
Wspólnoty

Wymieniony przepis art. 8 mający

zastosowanie z mocy art. 2 ust. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, stanowi,
że przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz przy obliczaniu ich wysokości
uwzględnia

się

międzynarodowe.

okresy

ubezpieczenia

Warunkiem

za

zatem jego

granicą,

jeżeli

tak

stanowią

uwzględnienia jest pozytywna

umowy
regulacja

zawarta w przepisach wskazanego przez Sąd Okręgowy rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku... Analiza treści rozporządzenia nie pozwala
jednak

na podzielenie

stanowiska

Sądu pierwszej

instancji..."

oraz

„Możliwość

uwzględnienia zatrudnienia w Irlandii w zakresie uprawnień do spornego świadczenia
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nie

przewiduje

także obowiązujące w dacie wyrokowania rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 833/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE.L. 04.166.1 ze zm.), które
weszło w życie z dniem 20 maja 2004 roku i jest stosowane od dnia 1 maja 2010 roku,
tj. od daty wejścia w życie przepisów wykonawczych, tj. rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 roku dotyczące
wykonania rozporządzenia (WE) nr 883/2004..".
Wnioskodawcy stwierdzają, że niemożność nabycia prawa do świadczenia
przedemerytalnego przez osoby bezrobotne, które przed dniem zarejestrowania się w
powiatowym urzędzie pracy świadczyły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych
(w krajach UE/EOG), prowadzi do dyskryminacji polskich pracowników znajdujących
zatrudnienie

poza

granicami

kraju

oraz

prowadzi

do

naruszenia

prawa

do

zabezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 Konstytucji RP.
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 Pani
Minister z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.
Zał. 1

