
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 68. posiedzeniu Senatu 

w dniu 14 grudnia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, do 

minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz do prezes Zakładu Ubezpieczeń Spo-

łecznych Gertrudy Uścińskiej 

Szanowni Państwo! 

Zwracam się do Państwa w imieniu pana M.J., zam. (…) z prośbą o interwencję w sprawie unormowań 

prawnych dotyczących wzrostu świadczenia z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych. 

Decyzją z dnia 31 sierpnia 1990 r. panu M.J. przyznano prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy od 

dnia 1 sierpnia 1990 r. Wysokość renty uwzględniała wzrost z tytułu ponaddwudziestoletniego okresu za-

trudnienia oraz 10-procentowy wzrost z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych. Tak obliczo-

ne świadczenie wypłacano panu M.J. do momentu wejścia w życie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, 

o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia l7 października 1991 r. 

Ustawa ta zmieniła sposób obliczania świadczeń, znosząc dodatki za pracę w warunkach szczególnych. Pan 

M.J. otrzymał zatem decyzję, z dnia 5 grudnia 1991 r., zmieniającą wysokość przyznanego mu świadczenia. 

Zdaniem pana M.J. odebranie mu 10% dodatku za pracę w warunkach szczególnych stanowi naruszenie 

zagwarantowanej w art. 2 konstytucji zasady ochrony praw nabytych. W myśl obowiązujących wtedy przepi-

sów prawa dodatek ten stanowił część świadczenia obliczonego zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami 

prawa. Żadna osoba pobierająca wówczas świadczenie nie mogła zatem spodziewać się – i nie spodziewała 

się – jego odebrania. Całkowite odebranie tego dodatku w związku ze zmianą przepisów prawa stanowiło 

podstawę do ponownego ustalenia świadczenia i wyliczenie emerytom lub rencistom nowej wartości świad-

czenia. Zasada praw słusznie nabytych w swej treści zawiera zakaz stanowienia przepisów arbitralnie odbie-

rających lub ograniczających prawa podmiotowe przysługujące jednostce lub innym podmiotom prywatnym 

występującym w obrocie prawnym. 

W mojej ocenie stanowisko pana M.J. jest zasadne i dlatego proszę Państwa o interwencję w tej sprawie 

i wyjaśnienie, czy poprzez odebranie wskazanego dodatku z tytułu pracy w szczególnych warunkach doszło 

do naruszenia norm konstytucyjnych. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, prosiłbym o rozważenie podjęcia 

stosownych działań. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 


