
Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 5. posiedzeniu Senatu 
w dniu 2 lutego 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz 

Szanowna Pani Rzecznik! 
Zwracają się do mojego biura senatorskiego osoby ze skargami w sprawie niesprawiedliwego systemu na-

liczania emerytur pracowniczych w sytuacji, gdy osobie uprawnionej brakuje wymaganego stażu pracy  
i do tego stażu doliczany jest okres zatrudnienia w gospodarstwie rolnym. Niesprawiedliwość w moim prze-
konaniu polega na tym, że niezależnie od długości okresu pracy w gospodarstwie rolnym do podstawy wy-
miaru emerytury pracowniczej dolicza się wyłącznie okres brakujący do ustawowego minimum uprawniają-
cego do emerytury, nie zaś rzeczywisty, łączny okres pracy. Dzieje się tak, mimo że w opisanej sytuacji 
KRUS przekazuje do ZUS pełną refundację składek ubezpieczenia, któremu podlegał pracownik  
w okresie ubezpieczenia rolniczego. Znany mi jest przypadek (świadczenie nr E 06027583 Oddział ZUS  
w Skierniewicach), w którym osoba objęta tym świadczeniem wykazała się łącznym stażem pracy wynoszą-
cym ponad 35 lat, w czym było 17 lat pracy podlegającej ubezpieczeniu ZUS i 18 lat pracy podlegającej 
ubezpieczeniu KRUS, tymczasem do wyliczenia emerytury przyjęto tej osobie wyłącznie  
20-letni okres zatrudnienia. 

W odpowiedzi na pismo jednej z takich osób, pana Leona L. zamieszkałego w Rawie Mazowieckiej, 
udzielonej 29 lipca 2011 roku (sygn. RPO-679977-III/11/AJ) Pani Rzecznik podzieliła wątpliwości autora 
tego pisma i nawet wystąpiła do ministra pracy i polityki społecznej (pismo RPO-368860-III/01/IM), wskazu-
jąc na niesprawiedliwość tego rozwiązania. Zaskoczyła mnie jednak zawarta w udzielonej odpowiedzi nastę-
pująca fraza z pisma Pani Rzecznik: „W dniu 13 czerwca 2001 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej udzielił 
Rzecznikowi odpowiedzi na jego pismo z dnia 30 maja 2001 r., w której niestety nie podzielił stanowiska 
Rzecznika w tej sprawie. W związku z powyższym, po dokonaniu analizy stanu prawnego należy uznać, iż 
rozwiązania dotyczące ograniczenia wysokości emerytur i rent do 100% podstawy wymiaru tych świadczeń 
są rozwiązaniami systemowymi i dotyczą wszystkich ubezpieczonych. Mieszczą się one  
w granicach przysługującego ustawodawcy władztwa do kształtowania norm prawnych zgodnie  
z założeniami społeczno-ekonomicznymi. Ewentualne zaskarżenie tych rozwiązań do Trybunału Konstytu-
cyjnego nie wydaje się możliwe, z uwagi na to, iż Trybunał nie dokonuje oceny aktów prawnych pod tym 
kątem”. 

Po pierwsze, w nawiązaniu do tego stanowiska Pani Rzecznik wyrażam zdziwienie, czy rzeczywiście 
wspomniana przez Panią Rzecznik niesprawiedliwość w naliczaniu emerytur nie kwalifikuje się  
do Trybunału Konstytucyjnego i czy rzeczywiście jest tak, jak pisze Pani Rzecznik, że ustawodawca ma peł-
ne władztwo do kształtowania norm prawnych zgodnie z założeniami społeczno-ekonomicznymi, bez oglą-
dania się na przepisy konstytucji. 

Po drugie, zdumiewa mnie łatwość, z jaką Pani Rzecznik ustępuje ministrowi pracy i wycofuje się  
z dalszych działań tylko dlatego, że minister „niestety nie podzielił stanowiska Rzecznika w tej sprawie”. 
Gdyby Rzecznik miał działać tylko wtedy, gdy minister się na to zgadza, to jego urząd raczej nie byłby po-
trzebny. Zwracam się w związku z tym z prośbą, aby Pani Rzecznik przeanalizowała prawidłowość swojej 
odpowiedzi udzielonej Panu Lonowi L. w piśmie z dnia 29 lipca 2011 roku. 

Wnoszę ponadto, aby Pani Rzecznik ponownie przeanalizowała, czy rozwiązanie zawarte w art. 86 ust. 1 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest rzeczywiście zgodne z konstytucją 
w sytuacji, gdy osoba podlega ubezpieczeniu łącznie przez np. 35 lat (jak we wspomnianej sprawie  
ze Skierniewic), a otrzymuje emeryturę taką samą jak osoba pracująca 20 lat. Czy ta reguła nie narusza zasa-
dy równości wszystkich wobec prawa i nie dyskryminuje osób, których uprawienia emerytalne zależą  
od łącznej pracy podlegającej ubezpieczeniu ZUS i KRUS? 

Oczekuję, iż Pani Rzecznik rozważy powyższe kwestie. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 




