
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 79. posiedzeniu Senatu 

w dniu 28 maja 2019 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 Ministrowie! 

Zwracam się do Państwa w imieniu pana S. M., zam. (…), z prośbą o interwencję i wzruszenie prawo-

mocnie zakończonego postępowania prowadzonego w pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym w Ka-

towicach (sygn. akt XI U 619/17), a w drugiej instancji przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach (sygn. akt 

III AUa 929/18), oraz rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w przepisach prawa dotyczących zasad 

przeliczania świadczenia emerytalnego za pracę w warunkach szczególnych. 

Pan S. M. we wniosku z dnia 6 lutego 2017 r. domagał się przeliczenia wysokości emerytury w oparciu o 

art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(dalej: u.e.r.F.U.S.) wskazując, iż przeliczenie jest zasadne z uwagi na osiągnięcie przez niego ustawowego 

powszechnego wieku emerytalnego. Decyzją z dnia 16 marca 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (da-

lej: ZUS) przyznał panu S. M. emeryturę od dnia 3 lutego 2017 r., tj. od momentu osiągnięcia wieku emery-

talnego, pomniejszając podstawę jej wymiaru o kwotę 93 tysięcy 225,85 zł stanowiącą sumę kwot pobranych 

emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdro-

wotne. ZUS zastosował do przeliczenia emerytury za pracę w warunkach szczególnych tabelę średniego dal-

szego trwania życia z daty osiągnięcia przez pana S. M. ustawowego powszechnego wieku emerytalnego.  

Pan S. M. nie zgodził się ze wskazaną decyzją i wniósł odwołanie do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Niestety Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił podnoszonych przez niego zarzutów dotyczących 

przeliczenia wysokości emerytury w oparciu o art. 26 ust. 6 u.e.r.F.U.S. i wyrokiem z dnia 22 marca 2018 r. 

oddalił odwołanie. Wobec powyższego pan S. M. złożył apelację do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, do-

magając się prawidłowego przeliczenia emerytury. 

Pan S. M. pobiera emeryturę od sierpnia 2015 r. W jego ocenie po właściwym zastosowaniu art. 26 

u.e.r.F.U.S. i przy przyjęciu tablic GUS z 2010 r. można się zgodzić z przewidywanym dalszym trwaniem 

życia na sierpień 2015 r., jednakże w tym momencie do przeliczenia jest cały zgromadzony kapitał, w związ-

ku z czym dla prawidłowego przeliczenia zasadne jest pomniejszenie kapitału o już pobrane kwoty emerytury 

przy jednoczesnym obniżeniu liczby miesięcy dalszego trwania jego życia o tyle miesięcy, o ile miesięcy 

pobranych emerytur pomniejszono podstawę obliczenia jego emerytury z wieku powszechnego. W apelacji 

pan S. M. wskazał również, iż ani organ rentowy, ani biegły w swojej opinii nie przedstawili, jak emerytura 

została wyliczona (nie podano tablicy, według której dokonano przeliczeń; podano tylko, że pomniejszono 

kapitał). 

Niestety również Sąd Apelacyjny w Katowicach nie podzielił jego twierdzeń i zarzutów i wyrokiem z dnia 

3 lipca 2018 r. oddalił apelację. Pan S. M. czuje się głęboko pokrzywdzony przez wydane orzeczenia. Jego 

zdaniem u.e.r.F.U.S. mówi o wieku ustawowym, który w przypadku mężczyzn zatrudnionych w warunkach 

szczególnych wynosi 60 lat, a pomimo to ZUS i sądy powszechne przyjmują do przeliczenia emerytury za 

pracę w warunkach szczególnych tablice średniego dalszego trwania życia z daty osiągnięcia ustawowego 

powszechnego wieku emerytalnego. Uważa on, iż takie działania stanowią złamanie zagwarantowanej w 

art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego 

zasady sprawiedliwości społecznej. 

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

wzruszenie na jego korzyść prawomocnie zakończonego postępowania, jak również o rozważenie możliwości 

wprowadzenia zmian w przepisach prawa niwelujących możliwość dowolnego – i zarazem błędnego – sto-

sowania przepisów prawa na niekorzyść osób uprawnionych do emerytury z tytułu pracy w warunkach 

szczególnych. 

 

 

 



Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Okręgowego w Katowicach, 

Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 
 


