
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 82. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 lipca 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz 

do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożeny Borys-Szopy 

Szanowni Państwo Ministrowie! 

Zwracam się do Państwa w imieniu pani K.S., zam. (…) z prośbą o interwencję w jej sprawie, ale także 

w sprawie unormowań prawnych regulujących rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach osób uro-

dzonych przed 31 grudnia 1948 r. 

Pani K.S. domagała się przyznania emerytury, a następnie ponownego jej przeliczenia z uwzględnieniem 

stażu pracy w warunkach szczególnych w okresie od 09.08.1965 r. do 30.08.1975 r. i od 06.09.1975 r. do 

28.02.1998 r. oraz przyznania jednorazowego odszkodowania stanowiącego rekompensatę za pracę w szcze-

gólnych warunkach i pozbawienia prawa przejścia na wcześniejszą emeryturę. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił zaliczenia tych okresów i, co za tym idzie, przyznania rekom-

pensaty z uwagi na niespełnienie przesłanek ustawowych, bowiem pani K.S. nie zalicza się ani do grupy 

uprawnionych osób urodzonych w latach 1949–1968, z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub 

w szczególnym charakterze, ani też do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., uprawnionych do wcze-

śniejszej emerytury. Wobec tego nie należy się jej również rekompensata za pracę w szczególnych warun-

kach lub w szczególnym charakterze. Tylko pracownicy urodzeni po 1948 r., którzy nie skorzystali z wcze-

śniejszej emerytury, mają prawo do rekompensaty. 

Zdaniem pani K.S. zarówno ona sama, jaki i inne osoby urodzone przed 1948 r. zostały pokrzywdzone 

przez takie uregulowanie prawne. W świetle zagwarantowanej w Konstytucji RP równości obywateli wobec 

prawa rozróżnienie praw dotyczących emerytury i rekompensaty zależne od tego, kiedy dana osoba się uro-

dziła, jest niesprawiedliwe, ponieważ pozbawia możliwości przeliczenia świadczenia emerytalnego i, co za 

tym idzie, uzyskania wyższej emerytury osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. 

W mojej ocenie stanowisko K.S. jest zasadne i dlatego proszę Państwa o interwencję w tej sprawie i roz-

ważenie wprowadzenia zmian w przepisach prawa. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 
 


