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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna  

Janusz Andryszak. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany art. 2 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w celu umożliwienia  

objęcia przepisami ustawy osób, które mimo osiągniętego ustawowego wieku emerytalnego 

zdecydowały o pozostaniu na rynku pracy. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor proponuje zmianę art. 2 ust. 1 pkt 2b przedmiotowej ustawy, poprzez nadanie 

mu następującego brzmienia: „nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna, albo po 

osiągnieciu takiego wieku nie złożyła wniosku o emeryturę”. 

W opinii wnoszącego petycję, zaproponowana zmiana dałaby możliwość wyboru 

osobie, która osiągnęła wiek emerytalny czy decyduje się na przejście na emeryturę czy też 

pozostaje na rynku pracy, w tym również jako osoba poszukująca pracy. 

W uzasadnieniu autor petycji wskazał na trudną sytuację Polaków, którzy z powodu 

braku zatrudnienia w kraju podejmowali legalną pracę za granicą. Zwrócił uwagę na fakt,   

że przywrócenie w 2017 r. dawnego wieku emerytalnego, wobec odwrotnej tendencji  

w krajach wysoko rozwiniętych uniemożliwiło osobom będącym w wieku 60/65 lat 

uzyskanie świadczeń emerytalnych z zagranicy ze względu na zbyt niski wiek.  

Wnoszący petycję podkreśla fakt, że osoby powracające z zagranicy i chcące 

kontynuować zatrudnienie nie spotykały się z zainteresowaniem pracodawców, którzy woleli 

zatrudniać osoby bez doświadczenia akceptujące niższe wynagrodzenia i gorsze warunki 

pracy. Z kolei urzędy pracy tolerowały, zabroniony w krajach zachodnich, proceder 

transferowania z zagranicy przez międzynarodowe firmy obcokrajowców do pracy, pomimo 

że wśród zarejestrowanych bezrobotnych znajdowały się osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami do podjęcia pracy na poszukiwanych stanowiskach. 

Obowiązujący w polskim prawie mechanizm utraty statusu bezrobotnego z tytułu 

osiągniętego wieku emerytalnego, przyczynia się do tego, że pewna grupa osób po 

wyrejestrowaniu z Urzędu Pracy zostaje pozbawiona ubezpieczenia zdrowotnego,  

a jednocześnie nie może uzyskać emerytury z zagranicy. 

Zdaniem autora petycji, zaproponowana zmiana może istotnie wpłynąć na urealnienie 

faktycznej stopy rejestrowanego bezrobocia, która jest zaniżona w związku  

z wyrejestrowywaniem z urzędów pracy kobiet w wieku 60 lat i mężczyzn w wieku 65 lat. 
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Dodatkowo dłuższa aktywność na rynku pracy ułatwiłaby uzyskanie najniższej 

emerytury osobom z niewystarczającą ilością koniecznych do jej przyznania lat składkowych 

(odpowiednio 20 i 25 lat). 

STAN PRAWNY: 

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

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291) określa: warunki nabywania prawa do 

świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, zasady ustalania wysokości 

świadczeń, a także zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty świadczeń. 

Świadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie przysługują: 

ubezpieczonym, jeżeli spełniają warunki do nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z 

ubezpieczenia emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz członkom 

rodziny po ubezpieczonym albo po osobie uprawnionej do tych świadczeń (art. 2 ust. 1). 

Za okres składkowy ustawodawca uznał m.in. okres opłacania składek na 

ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o organizacji i finansowaniu 

ubezpieczeń społecznych, w przepisach wymienionych w art. 195 pkt 1-4 i 8, w przepisach  

o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz w przepisach o pomocy społecznej (art. 6 

ust. 1 pkt 2). 

W zakresie ustalenia emerytury lub renty w najniższej wysokości (art. 23) przyjęto, że: 

1. 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. 

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania przy ustalaniu wysokości emerytur: 

1) 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; 

2) osób, o których mowa w art. 28. 

Przy ustalaniu okresu składkowego i nieskładkowego przepis art. 5 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po 

osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 

65 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 46, 47, 50, 50a, 50e i 184.” (art. 24 ust. 1). 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100) w art. 2 ust. 1 pkt 2 definiuje pojęcie bezrobotnego –
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oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g, i, j, l oraz osobę, o której 

mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna  

była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co 

najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, niezatrudnioną  

i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym 

wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej 

pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia 

zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole,  

z wyjątkiem uczącej się w szkołach dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu 

eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącej się w branżowej 

szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub 

zaocznej, lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną 

we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie 

pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: 

a) ukończyła 18 lat, 

b) nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna, 

c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty 

szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, 

zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, 

świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku  

w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 

ca) nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, 

przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej 

najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości 

rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,  

o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub 

domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha 

przeliczeniowe, 
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e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z 

działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji 

rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza 

wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha 

przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 

przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym  

z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie, 

f) nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis: 

– zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek 

o zawieszenie wykonywania działalności i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo 

– nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej, 

g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, 

z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie 

dozoru elektronicznego, 

h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu 

odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 

bankowych, 

i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 

j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego  

z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na 

skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 

k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa  

w art. 70 ust. 6, 

l) nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia 

społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, 

m) nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

zasiłku dla opiekuna. 

Starosta pozbawia statusu bezrobotnego osobę, która nie spełnia warunków 

określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 33 ust. 4). 
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DZIAŁANIA POWIĄZANE: 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 5 kwietnia 2018 r., 

sygn. akt II SA/Bk 927/17 stwierdził że: „Ustawowy katalog sytuacji, w których następuje 

pozbawienie statusu bezrobotnego zamieszczony w art. 33 ust. 4 ma charakter zamknięty,  

a wystąpienie wskazanej w nim przyczyny zobowiązuje organ administracji do wydania 

decyzji o pozbawieniu tego statusu, w związku z czym decyzja taka nie ma charakteru 

uznaniowego”. 

„Skorelowane ze zmianą wieku emerytalnego były zmiany w definicji osoby 

bezrobotnej. Uzyskanie możliwości przejścia na emeryturę ustawodawca połączył  

z niemożnością utrzymania statusu osoby bezrobotnej, co zdaniem sądu jest logiczne.  

Nadto globalnie (do wszystkich uprawnionych obywateli) zastosowanie powyższych 

regulacji przemawia za przyjęciem, że ustawa nowelizująca definicję osoby bezrobotnej jako 

nowe prawo, podyktowane ważnym interesem publicznym, powinna mieć zastosowanie  

z dniem jej wejścia w życie do wszystkich mężczyzn z ukończonym 65 rokiem życia”. 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 września 2014 r., sygn. akt 

I OSK/859/13 stwierdził, że: „Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b ustanawiający negatywną przesłankę 

utrzymania statusu osoby bezrobotnej wskazuje na zamiar ustawodawcy ustalenia górnej 

granicy wieku, po przekroczeniu którego następuje utrata statusu bezrobotnego”. 

WSA w uzasadnieniu prawnym podniósł, że: „Górną granicą bycia bezrobotnym jest 

ukończenie 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę, a więc osiągnięcie wieku 

emerytalnego. To wyłączenie z kręgu bezrobotnych nie jest spowodowane posiadaniem 

innego niż wynagrodzenie za pracę źródła utrzymania, jakim jest świadczenie emerytalne. 

Nabycie prawa do emerytury stanowi bowiem odrębną przesłankę negatywną, na którą 

wskazuje się w komentowanej definicji. Intencją ustawodawcy było zatem pozbawienie 

statusu bezrobotnego osoby, która osiągnęła wiek 60/65 lat, niezależnie od tego czy wiąże się 

to z możliwością otrzymywania emerytury. Innym hipotetycznym powodem wskazania na 

wiek emerytalny jako na okoliczność wyłączającą status bezrobotnego byłoby uznanie, iż 

wiek ten jest równoznaczny z utratą zdolności do pracy, i to w sensie psychofizycznym. 

Warto w związku z tym zwrócić uwagę, że zdolność do pracy jest już uwzględniona wśród 

pozytywnych przesłanek bycia bezrobotnym. Nie ulega wątpliwości, że gdyby zdolność ta 

była utożsamiana wyłącznie z prawną zdolnością do bycia pracownikiem, to odwołanie się 

do wieku emerytalnego byłoby bezpodstawne. Owa zdolność nie jest limitowana żadną górną 

granicą wiekową.”. 
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OPRACOWAŁA 

Marzena Krysiak 

 

WICEDYREKTOR 

Danuta Antoszkiewicz 
 

                                                           
1
 Na mocy art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 2lit. b ustawy o promocji zatrudnienia, w brzmieniu 

przewidującym możliwość utrzymania statusu osoby bezrobotnej do czasu ukończenia  

65 lat przez mężczyznę i 60 przez kobietę, wszedł w życie w dniu 1 października 2017 r.
1
. 

W tej samej ustawie zmieniającej ustawodawca wprowadził również zmianę do art. 24 ust. 1 

ustawy o emeryturach i rentach, która dotyczyła granicznego wieku emerytalnego (60 lat 

kobiety/65 mężczyźni). 

Powyższe nowelizacje były skutkiem wdrożenia głębokiej reformy emerytalnej,  

w wyniku której obniżony został wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn.  

Ustawodawca zmieniając kryterium wiekowe w zakresie przysługującego prawa do 

emerytury dokonał jednoczesnej zmiany w definicji osoby bezrobotnej. Uzyskanie prawnych  

możliwości przejścia na emeryturę połączone zostało z niemożliwością utrzymania statusu 

bezrobotnego. Osiągnięcie wieku emerytalnego jest bezwzględną przesłanką do wydania 

przez starostę decyzji administracyjnej o pozbawieniu statusu osoby bezrobotnej. 


