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Zastrzeżenia należy zgłosić do nowej wersji art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. 

Przepis ten reguluje sytuację, w której składka na ubezpieczenie emerytalne i ren-

towe za osobę sprawującą opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny nie jest płacona 

mimo, że spełniony jest warunek kryterium dochodowego. 

I. 

Przepis ust. 5 w pkt 1 wyłącza opłacanie składki za w/w osobę jeżeli ukończyła ona 

50 lat i nie posiada conajmniej 10 – letniego okresu składkowego i nieskładkowego. 

Tak brzmiący przepis był niezbędny w odniesieniu do osób urodzonych przed 

1 stycznia 1949 r., które aby nabyć prawo do emerytury musiały spełniać warunek wieku i 

stażu. W tej sytuacji w opłacanie składki za osobę, która osiągając wiek emerytalny nie 

spełniałaby warunku posiadania wymaganej długości stażu ubezpieczeniowego byłoby 

bezcelowe. 

Od 1 stycznia 1999 r. od osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. nie wymaga się 

już spełnienia warunku stażu ubezpieczeniowego. Jedynym warunkiem nabycia prawa do 

emerytury przez te osoby jest osiągnięcie wieku emerytalnego. W odniesieniu do tych 

osób nie ma już zatem powodu do stosowania tego przepisu. 

Stosowanie tego przepisu do w/w osób prowadzi w efekcie do tego, że osobom uro-

dzonym przed 1 stycznia 1949 r. gwarantowano nabycie prawa i (automatycznie) minimal-

ną kwotę emerytury, natomiast osobom urodzonym przed 1 grudnia 1948 r., które ukoń-

czyły 50 lat i nie osiągnęły 10 – letniego stażu ubezpieczeniowego, nie opłacając składki 



nie gwarantowano nawet przyrostu tej składki (jakkolwiek prawo do emerytury gwaranto-

wano). 

Pozostawienie przepisu ust. 5 pkt 1 w niezmienionej postaci w sytuacji kiedy nie ma 

już praktycznie osób nabywających prawo do emerytury w systemie dotychczasowym, 

oznaczać będzie niemożność opłacania składki za osobę, która ukończyła 50 lat i ma 

krótszy niż 10 lat staż ubezpieczeniowy. Osoba ta, mimo to nabędzie prawo do emerytury 

z ukończeniem wieku emerytalnego, jednakże pozbawienie jej prawa do składki w okresie 

sprawowania opieki spowoduje, że jej emerytura będzie wyliczona jedynie z sumy składek 

z przed okresu sprawowania opieki. 

Utrzymanie przepisu art. 5 pkt 1 prowadzi zatem do podziału osób (urodzonych po 

31 grudnia 1948 r.) sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny na 2 

grupy, tj. na tych, które mając 50 lat posiadają min. 10 – letni staż ubezpieczeniowy (i tym 

będzie przyrastać suma składek) i na tych, które nie mają takiego stażu i tym suma skła-

dek nie będzie przyrastać. Nie ma jednak uzasadnionej przyczyny powyższego podziału, 

co oznacza że przepis będzie naruszał zasadę równości. 

Inaczej mówiąc, w odniesieniu do osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. przepis 

ust. 5 pkt 1 nie będzie już przeciwdziałał bezcelowemu opłacaniu składki, ale dokona po-

działu tych osób na te, którym ustawodawca gwarantuje wzrost sumy składek i minimalną 

emeryturę (osoby mające co najmniej 50 lat i 10 lat stażu) i te, które nie mogąc osiągnąć 

stażu gwarantującego minimalną emeryturę, nie będą też miały zagwarantowanego przy-

rostu składek. 

Stąd też należy postulować skreślenie ust. 5 pkt 1 w art. 42. 

II. 

Z kolei przepis ust. 5 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu zapobiegał bezcelowemu 

opłacaniu składki na ubezpieczenie emerytalne w sytuacji gdy osoba sprawująca opiekę 

(urodzona przed 1 stycznia 1949 r.) już spełniła warunek stażu ubezpieczeniowego. 

Po koniecznym (jak wykazano) skreśleniu pkt 1 w ust. 5 przepis pkt 2 powinien 

stwierdzać, że składka emerytalna nie będzie płacona za osobę sprawującą opiekę w sy-

tuacji gdy osiągnie ona wymagany staż ubezpieczeniowy. 

Należy zauważyć, że przepis ten będzie obecnie oznaczał udzielanie ochrony 

(opłacanie składki) tylko w celu zapewnienia minimalnej emerytury a nie w celu nabycia 

prawa. Inaczej mówiąc osoby, które już tę minimalną emeryturę otrzymają, nie będą miały 

opłacanej składki. Będzie natomiast płacona za osoby, które tego minimalnego stażu nie 

osiągną przed wiekiem emerytalnym (płacenie składki nie będzie już bezcelowe). 
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III. 

Pozbawienie prawa do składki emerytalnej (w sytuacji jej bezcelowości) nakazuje 

zwrócić uwagę na problem składki rentowej. Osoba sprawująca opiekę ma ją zagwaran-

towaną w sytuacji gdy ma prawo do składki emerytalnej. 

Konieczność dokonania dostosowującej nowelizacji to dobry moment, aby ustawo-

dawca ustosunkował się do kwestii (nie tyle prawnej, co praktycznej) nierozdzielności obu 

składek. Stosowana w praktyce nierozdzielność składek wynika zapewne z identycznego 

zakresu podmiotowego obu rodzajów ubezpieczenia, niemniej osobno ustalone stopy pro-

centowe i odrębność funduszów wskazuje, że nie ma przeszkód prawnych dla sytuacji, w 

której będą płacone obie składki, albo tylko jedna z nich. 

Bezcelowość składki na ubezpieczenie emerytalne nie może zatem oznaczać po-

zbawienia osoby sprawującej opiekę ochrony na wypadek niezdolności do pracy (renta z 

tytułu niezdolności do pracy) albo utraty żywiciela (renta rodzinna). Ta składka powinna 

być płacona. 

Przepis art. 42 ust. 5 powinien więc brzmieć: 

5.1 Składka na ubezpieczenie emerytalne nie przysługuje osobie, która w dniu zło-

żenia wniosku o przyznanie świadczenia posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nie-

składkowy) wynoszący 25 lat z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

5.2 Osobie, o której mowa w pkt 1 przysługuje prawo do składki na ubezpieczenie 

rentowe. 
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Uprzejmie informuję, że nie zgłaszam uwag do przekazanego, przy piśmie z dnia 31 

października br., znak: GMS-WP-173-315/12 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. 
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