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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna  

Osoba fizyczna. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Zmiana ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych w ten sposób, aby ustalona została rekompensata dla osób, które 

przebywały na wcześniejszej emeryturze z innych tytułów i z tytułu pracy w warunkach 

szczególnych nie nabyły prawa do emerytury wcześniejszej a przepracowały 15 lat 

w warunkach szczególnych. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autorka petycji wskazała, że powinna zostać ustalona rekompensata z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych dla osoby, która przepracowała co najmniej 15 lat w warunkach 

szczególnych lub szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu, ale nie nabyła  

z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury. Opisana sytuacja dotyczy osób urodzonych 

po 31 grudnia 1948 r., które przed 1 stycznia 2009 r. wykonywały pracę w warunkach 

szczególnych lub w szczególnym charakterze. 

STAN PRAWNY:  

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 2018 r. 

poz. 1924) w art. 21 stanowi, że rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres 

pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów 

ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat (ust. 1). Rekompensata 

nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy  

o emeryturach i rentach z FUS (ust. 2). 

Ustalenie rekompensaty następuje na wniosek osoby ubezpieczonej dotyczący 

emerytury. Rekompensata przyznawana jest w formie dodatku do kapitału początkowego, o 

którym mowa w art. 173 i art. 174 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (art. 23 ust 1 i 2).  

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.) w art. 23 ust. 1 stanowi, 

że jeżeli podstawy wymiaru emerytury lub renty nie można ustalić zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie lub w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 22, emeryturę lub rentę 

ustala się w wysokości najniższej emerytury lub renty. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania 

przy ustalaniu wysokości emerytur: osób, o których mowa w art. 24a i 27a, jeżeli emeryturę 

przyznano z urzędu osobie niemającej okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego 

co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, jak i osób, o których mowa w art. 28. 

Przy ustalaniu okresu składkowego i nieskładkowego art. 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
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1 Jędrasik-Jankowska I., Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw 

z orzecznictwem, WKP, 2019. 

W art. 173 ust. 1 przywołana ustawa stanowi, że dla ubezpieczonych urodzonych po 

dniu 31 grudnia 1948 r., którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na 

ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał 

początkowy. 

DZIAŁANIA POWIĄZANE:  

Rekompensata jest formą odszkodowania za utratę możliwości nabycia prawa do 

emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 

w rozumieniu przepisów obowiązujących przed 2009 r. dla osób, które nie nabędą prawa do 

emerytury pomostowej. Jedynym warunkiem nabycia prawa było wykazanie 15-letniego 

okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Staż ten nie musiał 

być osiągnięty przed 1 stycznia 2009 r., co wynika z formuły wyliczenia rekompensaty 

uwzględniającej staż tej pracy przed 1 stycznia 2009 r. do wymaganego 15-letniego okresu. 

Podobnie jak przy ustalaniu tego okresu na potrzeby przyznania emerytury w niższym 

wieku emerytalnym, przy ustalaniu prawa do rekompensaty były uwzględnione tylko okresy, 

w których praca była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Rekompensata nie przysługiwała osobie, która nabyła prawo do emerytury w niższym 

wieku emerytalnym, nawet jeśli tego prawa nie zrealizowała. Per analogiam prawa do 

rekompensaty nie miała osoba, która nie przeszła na emeryturę pomostową mimo spełnienia 

warunków
1
.  

Celem rekompensaty, podobnie jak i emerytury pomostowej, jest łagodzenie skutków 

utraty możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez 

pracowników zatrudnionych przy pracach w szczególnych warunkach lub w szczególnym 

charakterze. W przypadku rekompensaty realizacja tego celu polega jednak nie na stworzeniu 

możliwości wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej, lecz na odpowiednim 

zwiększeniu podstawy wymiaru emerytury z FUS, do której osoba uprawniona nabyła prawo 

po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. W taki sposób istotę rekompensaty 

określa zresztą sam ustawodawca, definiując ją w art. 2 pkt 5 ustawy o e.p. jako 

odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu 

pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą 

prawa do emerytury pomostowej. (…) Przesłanka negatywna została zawarta w art. 21 ust. 2 

ustawy o e.r. FUS. Jest nią nabycie prawa do emerytury na podstawie przepisów ustawy o 

e.r. FUS. Treść art. 21 ust. 2 ustawy o e.p. może budzić wątpliwości. Literalna wykładnia 
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2 Antonów K. (red.), Babińska-Górecka R., Bartnicki M., Gajewski S., Suchacki B., Zieleniecki M., Emerytury 

i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz do trzech ustaw emerytalnych, 

wyd. I, LEX/el., 2019. 

tego wyrwanego z kontekstu normatywnego przepisu może prowadzić do absurdalnego 

wniosku, że prawo do rekompensaty przysługuje wyłącznie tym osobom, które nie nabyły 

prawa do jakiejkolwiek emerytury z FUS. Skoro jednak zgodnie z art. 23 ustawy o e.r. FUS 

rekompensata przyznawana jest w formie dodatku do kapitału początkowego, a zgodnie  

z art. 173 ust. 1 ustawy o e.r. FUS kapitał początkowy ustala się dla ubezpieczonych 

urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., za których były opłacane składki na ubezpieczenie 

społeczne przed 1 stycznia 1999 r., to warunek sformułowany w art. 21 ust. 2 ustawy o e.p. 

należy rozumieć w taki sposób, że rekompensata jest adresowana wyłącznie do 

ubezpieczonych objętych systemem emerytalnym zdefiniowanej składki, którzy przed 

osiągnięciem podstawowego wieku emerytalnego nie nabyli prawa do emerytury z FUS 

obliczanej według formuły zdefiniowanego świadczenia. Pogląd ten należy uznać  

za utrwalony w orzecznictwie sądowym (wyrok SA w Warszawie z 23 kwietnia 2018 r., 

III AUa 921/18 oraz wcześniejsze orzeczenia sądów apelacyjnych). Przyjąć tym samym 

również należy, że rekompensata nie przysługuje tym ubezpieczonym, którzy zostali objęci 

ubezpieczeniem społecznym lub rozpoczęli służbę po 31 grudnia 1998 r.
2
 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 16 maja 2018 r., sygn. akt III UK 88/17,  

rekompensata, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach 

pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924 j. t.), nie przysługuje osobie, która nabyła ex lege 

prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.), 

ale nie zrealizowała tego prawa wskutek niezłożenia wniosku o świadczenie. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Autorka petycji wskazała, że pracowała 15 lat w warunkach szczególnych. Prawo do 

emerytury wcześniejszej nabyła nie z tytułu pracy w warunkach szczególnych. W tym 

przypadku dla uzyskania prawa do świadczenia nie była wymagana praca w warunkach 

szczególnych 15 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia przyznania rekompensaty 

wskazując, że rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na 

podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2456877:part=a23&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2138061:part=a21&full=1

