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                     Szanowna Pani Marszałek 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec senackiego 

projektu ustawy:  

 

- o zmianie ustawy o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (druk nr 1270).  

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych. 

 

 

                                                  Z wyrazami szacunku                               

 

                                                                        (-) Donald Tusk 

 



  

 

STANOWISKO RADY MINISTRÓW 

wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 1270) 

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 1270) zawiera propozycję przeniesienia okresów 

niewykonywania pracy po dniu 31 grudnia 1956 r. a przed dniem 4 czerwca 1989 r., na 

skutek stosowanych represji politycznych, z katalogu okresów nieskładkowych do katalogu 

okresów uważanych za składkowe, oraz zniesienie ograniczenia zaliczenia do stażu 

ubezpieczeniowego nie więcej niż 5 lat takich okresów. 

Projekt jest tożsamy z projektem senackim o tej samej nazwie (druk 4148, Sejm VI 

kad.), który wpłynął do Sejmu w dniu 18 marca 2011 r. Pozytywne stanowisko Rady 

Ministrów  do tego projektu zostało skierowane do Sejmu w dniu 26 lipca 2011 r. 

 

Obecny stan prawny 

 

Zasady zaliczania  okresu podlegania represjom politycznym do okresu, od którego 

jest uzależnione prawo do emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są 

kompleksowo uregulowane w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą o emeryturach i rentach z FUS”.   

Okresami składkowymi, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach  

z FUS, są okresy: 

1) podlegania represjom okresu powojennego, określone w przepisach  

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych  

i okresu powojennego – art. 6 ust. 1 pkt 5; 

2) osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski 

na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1956 r. za działalność 

polityczną – art. 6 ust. 1 pkt 8; 

3) świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków 

zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 

1989 r. – art. 6 ust. 1 pkt 10; 
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4) internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981r. o stanie 

wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) – art. 6 ust. 2 pkt 8. 

Natomiast okres niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek 

represji politycznych jest uwzględniany przy obliczaniu stażu ubezpieczeniowego jako okres 

nieskładkowy, przy czym wlicza się  nie więcej niż 5 lat (art. 7 pkt 4 ustawy o emeryturach  

i rentach z FUS).  

Należy zaznaczyć, że w niektórych przypadkach okres niewykonywania pracy przed 

dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych jest uwzględniany jako okres 

składkowy, na równi z okresem zatrudnienia. Ma to miejsce w sytuacji, w której pracownik, 

zwolniony z pracy na skutek represji politycznych, został do niej przywrócony na mocy 

ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym 

zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne  

(Dz. U. Nr 32, poz. 172 i Nr 64, poz. 391). Okres pozostawania bez pracy po ustaniu stosunku 

pracy z przyczyn politycznych do dnia ponownego podjęcia pracy wskutek przywrócenia do 

pracy na podstawie ww. ustawy, jest okresem składkowym.  

Tak więc  jedynie tym osobom, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia  

24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych (…), okresy niewykonywania pracy 

przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych, uwzględnia się obecnie jako 

okres nieskładkowy, w wymiarze nie dłuższym niż 5 lat.  

 

Zmiany proponowane w senackim projekcie ustawy 

 

W senackim projekcie  ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 1270) proponuje się przeniesione okresów 

niewykonywania pracy, po dniu 31 grudnia 1956 r., a przed dniem 4 czerwca 1989 r., na 

skutek stosowanych represji politycznych, z katalogu okresów nieskładkowych do katalogu 

okresów uważanych za składkowe, oraz zniesienie ustawowego ograniczenia zaliczenia do 

stażu ubezpieczeniowego nie więcej niż 5 lat takich okresów. 

Wprowadzenie tej zmiany spowoduje, że osoby, które okres niewykonywania pracy 

po dniu 31 grudnia 1956 r., a przed dniem 4 czerwca 1989 r. mają uwzględniony przy 

ustalaniu stażu ubezpieczeniowego jako okres nieskładkowy (na podstawie art. 7 pkt  4 

ustawy o emeryturach i rentach z FUS), będą mogły zgłosić wniosek  

o uwzględnienie tego okresu jako okresu składkowego i przeliczenie wysokości świadczenia. 

Ponadto osoby, którym organ rentowy odmówił prawa do świadczenia ze względu na brak 

wymaganego stażu ubezpieczeniowego, będą mogły ponowić wniosek o jego przyznanie, 
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korzystając ze zmiany kwalifikacji okresu pozostawania bez pracy na skutek represji 

politycznych. 

 

Stanowisko Rady Ministrów 

 

Obowiązujące przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS do okresów 

nieskładkowych zaliczają okres niewykonywania pracy na skutek represji politycznych przed 

dniem 4 czerwca 1989 r. Brak jest cezury początkowej, która ograniczałaby temporalnie 

prawa osób represjonowanych pozbawieniem pracy. Stosowana wykładnia celowościowa 

tych przepisów skutkowała przyjęciem początkowej cezury na rok 1944, kiedy to na 

ziemiach polskich były instalowane organy władzy komunistycznej, stosującej m. in. tę 

formę represji. 

W senackim projekcie proponuje się zaliczyć okresy pozbawiania pracy z powodów 

politycznych do okresów składkowych. Wątpliwości może jednak budzić wprowadzenie 

nieistniejącej dotychczas cezury 31 grudnia 1956 r., która sprawi, że osoby represjonowane 

pozbawieniem pracy w latach 1944 – 1956 nie będą mogły zaliczyć tych okresów ani do 

okresów składkowych, ani też do okresów nieskładkowych. 

Rozpatrując propozycję wprowadzenia zmian zawartych w druku senackim nr 1270 od 

strony możliwości sektora finansów publicznych, należy zauważyć, że Polska jest objęta 

procedurą nadmiernego deficytu (EDP) i zgodnie z rekomendacją Rady Ecofin z art. 126  

ust. 7 TFUE, określającą termin i sposób zlikwidowania nadmiernego deficytu (z dnia 21 

czerwca 2013 r.), Polska jest zobowiązana do redukcji nadmiernego deficytu sektora 

instytucji rządowych i samorządowych w wiarygodny i trwały sposób do 2014 r. Ze względu 

na wszczętą procedurę Polska podlega ścisłemu monitoringowi sytuacji budżetowej. 

W sytuacji, kiedy Rada Ecofin stwierdzi, że Polska nie podjęła skutecznych działań, czyli nie 

wdrożyła rekomendacji z art. 126 ust. 7 TFUE (na co ma czas do dnia 1 października 2013 r.), 

Komisja może samodzielnie wystąpić z inicjatywą zawieszenia płatności, w formie decyzji 

Rady, z tytułu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI), na które 

składają się Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, 

Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski 

Fundusz Morski i Rybacki, w celu zmobilizowania państwa członkowskiego do podjęcia 

odpowiednich działań. 

Zgodnie z rekomendacją Rady Ecofin, w kolejnych latach konieczne jest dalsze 

redukowanie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, tak aby osiągnąć 

średniookresowy cel budżetowy (MTO), który dla Polski wynosi -1% PKB. Dla uzyskania  



 4 

w przyszłości przez Polskę decyzji Rady Ecofin kończącej procedurę nadmiernego deficytu 

niezbędne jest nie tylko zagwarantowanie trwałej redukcji deficytu, lecz także utrzymanie 

relacji długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB poniżej 60%. 

Rozważając ewentualne zakończenie procedury KE i Rada Ecofin będą bowiem analizować 

nie tylko kształtowanie się deficytu lecz również ryzyko przekroczenia przez jednostki 

sektora instytucji rządowych i samorządowych progu zadłużenia na poziomie 60% wartości 

rocznego produktu krajowego brutto. Należy podkreślić, że Minister Finansów został 

zobowiązany do kontroli nad sektorem finansów publicznych w zakresie przestrzegania 

zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości 

rocznego produktu krajowego brutto. Ponadto przepisy art. 174 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) nakładają na 

Ministra Finansów obowiązek sprawowania ogólnej kontroli poziomu deficytu sektora 

finansów publicznych. 

Rozszerzenie okresów składkowych w stosunku do osób podlegających represjom 

politycznym niewątpliwie oznacza dodatkowe koszty dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(FUS) oraz zwiększenie niedoboru tego Funduszu, który wymaga sfinansowania dotacją  

z budżetu państwa, środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), pożyczką z budżetu 

państwa albo kredytami bankowymi.  

System ubezpieczeń społecznych jest deficytowy i wymaga znaczących środków 

budżetowych, których wysokość jest określana corocznie w ustawie budżetowej.  

W planie finansowym FUS na 2013 r. zawartym w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia  

25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169) przewidziano konieczność udzielenia dotacji  

w wysokości ponad 37 mld zł.  

Niewątpliwie trudno jest oszacować skutki finansowe propozycji zawartej  

w projekcie, gdyż nie można oszacować liczby osób, którym w świetle obowiązujących 

obecnie przepisów zabrakło stażu pracy do uzyskania uprawnień do emerytury, a które dzięki 

uznaniu okresu niewykonywania pracy z powodu represji politycznych za okres składkowy  

i zniesieniu ustawowego ograniczenia możliwości zaliczenia jedynie 5 lat takiego okresu, 

będą mogły uzyskać emeryturę. Nie można też określić liczby osób, którym przy ustalaniu 

wysokości emerytury lub renty okresy represji politycznych zostały zaliczone do okresów 

nieskładkowych, ponieważ (bez wglądu w indywidualne dokumenty) okresu represji nie 

można wyodrębnić z ogólnego stażu pracy. 

Z informacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wynika, że 

dotychczas Kierownik Urzędu potwierdził ten okres represji ok. 180 osobom, przy czym 

średni okres nieświadczenia pracy wynosi 27 miesięcy. Należy jednak przypuszczać, że 
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dotychczas nie wszystkie osoby, które pozostawały bez pracy na skutek represji politycznych, 

wystąpiły do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o wydanie na 

podstawie art. 117 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS stosownej decyzji, 

pozwalającej na uwzględnienie tego okresu do stażu ubezpieczeniowego.  

Szacunek skutków finansowych projektowanej ustawy można zatem przeprowadzić 

dla liczby osób podanej w uzasadnieniu do projektu (tj. dla 600 osób), zakładając, że 

świadczenia osób (ustalone wg tzw. starych zasad wymiaru, określonych w art. 53 ustawy  

o emeryturach i rentach z FUS), którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaliczył okresy 

niewykonywania pracy z powodu represji politycznych do okresów nieskładkowych, zostały 

obliczone od średniej podstawy wymiaru i średniego wskaźnika podstawy wymiaru dla 

świadczeń, wypłacanych w grudniu 2012 r. Przy takich założeniach szacunkowy skutek 

finansowy, dla założonych 600 osób, uwzględnienia w wysokości świadczenia każdego  

roku zaliczanego obecnie po 0,7% podstawy wymiaru, a który wg propozycji, przedstawionej 

w senackim projekcie ustawy, byłby zaliczany po 1,3% podstawy wymiaru,  

w warunkach finansowych 2012 r., w skali 12 miesięcy wyniósłby około 110 tys. zł. 

Natomiast zaliczenie wszystkim 600 osobom każdego dodatkowego roku represji jako 

okresu składkowego (oprócz maksymalnie zaliczanych obecnie 5 lat) spowodowałoby,  

w warunkach finansowych 2012 r., w skali 12 miesięcy szacunkowy skutek finansowy  

w wysokości około 240 tys. zł.  

Przyjęcie regulacji proponowanych w senackim projekcie ustawy będzie miało wpływ 

również na uprawnienia emerytalne żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tzw. służb 

mundurowych, a więc także na skutki finansowe z tego tytułu. Od długości okresów 

składkowych i nieskładkowych, ustalanych na podstawie ustawy o emeryturach i rentach  

z FUS, jest uzależniona wysokość emerytury wojskowej, obliczanej na podstawie  

art. 15 ust. 1  ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 666) i emerytury policyjnej, obliczanej na 

podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej  

i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667).  

Tak więc wejście w życie projektowanej ustawy może spowodować skutki finansowe 

dla budżetu państwa w części, z której są wypłacane emerytury żołnierzy zawodowych  

i funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych. Ich oszacowanie będzie możliwe po ustaleniu 

wszystkich zainteresowanych, mogących skorzystać z projektowanego rozwiązania.  
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Po wstępnym rozeznaniu można przypuszczać, że skutki finansowe w odniesieniu do tej 

kategorii świadczeniobiorców nie będą znaczące. 

Należy dodać, że ewentualna modyfikacja proponowanych w projekcie ustawy 

przepisów przez usunięcie cezury 31 grudnia 1956 r. będzie miała znikome skutki finansowe. 

Regulacje proponowane w projekcie ustawy mogą dotyczyć niewielkiej liczby osób, gdyż 

natura systemu komunistycznego przed 1956 r. była tego rodzaju, że wobec osób 

nieprawomyślnych stosowano daleko bardziej drastyczne formy represji (najczęściej 

pozbawienie wolności), które już dziś zaliczane są do okresów składkowych. Urząd do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych dotychczas – na przestrzeni kilkunastu lat –

potwierdził fakt represjonowania pozbawieniem pracy z przyczyn politycznych przed 1956 r. 

dosłownie kilku osobom.  

 

Mając na uwadze rangę problemu oraz nieznaczne skutki finansowe 

proponowanej regulacji, Rada Ministrów popiera senacki projekt ustawy o zmianie 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 1270).  
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