
Oświadczenie złożone 

przez senator Magdalenę Kochan 

na 28. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 sierpnia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg 

Szanowna Pani Minister! 

Otrzymuję alarmujące informacje o wadliwej interpretacji przepisów ustawy o zmianie ustawy 

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz 

niektórych innych ustaw. 

Zamysłem ustawodawców było usunięcie wszystkich niesprawiedliwych wobec osób walczących o naszą 

wolność i demokrację przepisów oraz przywrócenie właściwego sposobu naliczania ich emerytur. Okresy 

uwięzienia z powodów politycznych, z wyrokiem lub bez wyroku, internowania, świadczenia pracy dla orga-

nizacji politycznych i związków zawodowych nielegalnych w PRL, niewykonywania pracy na skutek represji 

politycznych lub pozbawienia możliwości wykonywania zawodu na skutek represji politycznych traktowali-

śmy jako okresy stażowe, ale przeliczaliśmy je ze wskaźnikiem zero. Potem uznaliśmy, że jest to dla tych 

osób krzywdzące. Uznaliśmy także, że podstawą naliczania wysokości ich emerytur będzie przeciętne wyna-

grodzenie obowiązujące w danym okresie. Zatem każdy miesiąc represji powinien być wliczany zarówno do 

stażu potrzebnego do uzyskania emerytury, jak i do obliczania jej wysokości. 

Z pisma prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Re-

presjonowanych z 7 czerwca 2021 r. dotyczącego zmiany ustawy, o której wspomniałam, wynikają niestety 

sprzeczne z duchem nowelizacji wnioski. Pierwsza sprzeczność to zawarte w piśmie prezes ZUS stwierdze-

nie, że przy ustalaniu kapitału początkowego „za rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony przynajmniej za 

część roku posiada okresy wymienione wyżej – to są okresy uwięzienia, ja już wspominałam, jakie są powo-

dy, dla których inaczej to naliczamy – zostanie przyjęta kwota przeciętnego wynagrodzenia, o ile będzie to 

korzystniejsze od ustalenia podstawy wymiaru na zasadach dotyczących ogółu ubezpieczonych”. 

Gdyby tak wyglądał porządek prawny, jego skutki byłyby następujące. Załóżmy, że inżynier Kowalski 

w roku 1976 pracował w stoczni i zarabiał w owym czasie dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia, ale 

tylko do 30 września 1976 r. Potem został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia i zamknięty w areszcie 

śledczym za współpracę z opozycją antykomunistyczną. Składki emerytalne inżyniera Kowalskiego za 

pierwszych 9 miesięcy jego pracy przed nowelizacją byłyby obliczane jako dwukrotność przeciętnego wyna-

grodzenia, a za ostatnie 3 miesiące ze wskaźnikiem zerowym. Według pisma prezes ZUS przy alternatywnym 

sposobie obliczania składek składki za cały rok 1976 obliczane byłyby od przeciętnego wynagrodzenia. Czyli 

inżynier Kowalski zostałby ukarany zabraniem połowy składek za pierwsze 9 miesięcy pracy, a wynik alter-

natywnego obliczenia byłby mniej korzystny od wyniku obliczenia sprzed nowelizacji. Zatem nowelizacja 

nie spełniałaby swojego zadania. 

W cytowanym piśmie prezes ZUS przytacza art. 11 ust. 2, ale w sposób niekompletny. Pełny tekst tego ar-

tykułu powoduje zmianę sposobu myślenia i przypomina o celu nowelizacji ustawy, o którym wspomniałam. 

Drugi przykład jest taki, że redaktor Nowak została wyrzucona z pracy i nie może pracować jako dzienni-

karka. Podejmuje więc pracę jako portierka, z wynagrodzeniem bezwzględnie niższym niż to, które by osią-

gała, będąc zatrudniona w swoim zawodzie. Wyliczenia dotyczące jej okresów zatrudnienia bez wyrównania 

różnicy między zarobkami, które osiągała, a zarobkami, które winna osiągać z racji swojego zawodu i swoich 

kompetencji, są dla niej w myśl interpretacji pani prezes ZUS niekorzystne. 

Wobec tego nowelizacja ustawy nie osiągnęła swojego celu, nie spełniła zamysłu ustawodawcy. Przypomnę, 

że była to inicjatywa senacka, poparta przez Sejm. Zatem pytam Panią Minister: w jaki sposób można akcepto-

wać taką interpretację? Moim zdaniem nie można akceptować takiej interpretacji. I wnoszę o zmianę tej inter-

pretacji. Proszę też o analizę wszystkich zapisów nowelizowanej ustawy i wskazanie, które przepisy wymagają 

doprecyzowania, tak żeby to, co zawarto w noweli ustawy, o której wspomniałam, spełniało swoje zadanie. 

Jednym słowem, chodzi o to, żeby osoby represjonowane, którym zawdzięczamy dzisiejszą wolność, mogły się 

cieszyć adekwatnymi do swoich zasług i przebiegu pracy zawodowej emeryturami. 

Magdalena Kochan 


