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Interpelacja poselska w przedmiocie wyrównania emerytury żołnierzom zawodowym pełniącym 
służbę przed 2 stycznia 1999 r.

 

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 
maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1799), a także 
art. 192 ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. z 2019 r . poz.1028) składam niniejszą interpelację w 
przedmiocie: wyrównania emerytury żołnierzom zawodowym pełniącym służbę przed 2 stycznia 
1999 r.

 

Stan faktyczny

Do mojego biura zwrócili się emeryci wojskowi, którzy skarżą się na niesprawiedliwe przepisy, 
różnicujące ich sytuację emerytalną z sytuacją ich młodszych kolegów, którzy służbę wojskową 
rozpoczęli po dniu 1 stycznia 1999 r. i w związku z tym proszą mnie o interwencję. Przyczyną 
tego stanu rzeczy jest fakt, iż mimo nabycia prawa zarówno do emerytury wojskowej, jak i 
emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie mogą korzystać z obu tych świadczeń i 
muszą wybierać między jednym z nich.

Emeryci wojskowi zostają w ten sposób pozbawieni możliwości uzyskania emerytury cywilnej, 
pobieranej z FUS, choć suma wszystkich składek wpłaconych na ich konta w ZUS obejmuje 
kwoty rzędu 300 000 zł, a składki były regularnie uiszczane przez ich pracodawców przez cały 
okres ich 25-letniej pracy. Obecnie są oni zmuszeni podejmować pracę w sektorze cywilnym, 
aby godnie żyć. Należy przypomnieć, że mowa tu o osobach już w wieku emerytalnym, dla 
których znalezienie dodatkowej pracy jest utrudnione, a sama praca jest wówczas zazwyczaj 



ciężka zarówno ze względu na wiek takiego pracownika, jak i na sam charakter pracy i nisko 
opłacana.

Tymczasem na podstawie reformy systemu emerytalnego która weszła w życie 1 stycznia 1999 
r. żołnierze zawodowi, którzy rozpoczęli służbę po 1 stycznia 1999 r. mogą pobierać również 
emeryturę z FUS. Taki stan rzeczy jawi się emerytom wojskowym jako niesłuszny i premiujący 
młodszych żołnierzy, choć sytuacja obu tych grup jest tożsama.

 

Stan prawny  

Zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 504 – zwana dalej: ustawą 
emerytalną): „W razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w 
ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego”. W 
doktrynie słusznie przyjmuje się, że w cytowanej normie ustawodawca ustanawia tzw. 
Zasadę niekumulacji świadczeń, zgodnie z którą w przypadku zbiegu prawa do różnych 
świadczeń emerytalnych możliwe jest pobieranie tylko jednego z nich, albo po dokonaniu 
wyboru świadczenia przez uprawnionego, albo – w przypadku braku takiego wyboru - 
przyznanie uprawnionemu świadczenia wyższego (zob. K. Kwapisz, Komentarz do art. 95 
ustawy emerytalnej, teza 1 [w:] K. Kwapisz, Ustawa o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, dostęp za pośrednictwem LEX: 24.03.22 r.). 
Jednakże, wspomniana wyżej zasada niekumulacjiświadczeń dotyczy tylko tych żołnierzy, 
którzy służbę wojskową rozpoczęli przed 2 stycznia 1999 r.. Taki stan prawny prowadzi do 
sytuacji, w której żołnierze którzy rozpoczęli służbę po 1 stycznia 1999 r mogą pobierać 
zarówno emeryturę wojskową jak i emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, podczas 
gdy pozostali żołnierze muszą wybierać między jednym a drugim świadczeniem tylko 
ze względu na to, że wcześniej rozpoczęli służbę wojskową. Jak jest wskazane w komentarzu 
do art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej pod redakcją P. Tulei „Dyskryminacja polega na 
nieuzasadnionym różnicowaniu osób w oparciu o ich obiektywne cechy” (P. Tuleja (red.), 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, Opublikowano: LEX/el. 2021). 
Ponieważ jedynym powodem rozróżnienia sytuacji emerytalnej żołnierzy jest data rozpoczęcia 
przez nich służby, można w tym stanie rzeczy uznać, że jest to przejaw niczym 
nieuzasadnionej dyskryminacji ze strony Państwa. Sama data rozpoczęcia służby wojskowej w 
żaden sposób nie może bowiem uzasadniać, dlaczego wobec żołnierzy którzy służbę 
rozpoczęli przed 2 stycznia 1999 r. Zastosowano tak daleko idące i dotkliwe w skutkach 
rozwiązania prawne, bowiem pozbawiają wiele osób realnej możliwości korzystania ze swojego 
prawa, na które uczciwie zapracowali.

Taki stan prawny narusza również wynikające z art. 2 Konstytucji zasadę ochrony praw 
nabytych oraz zasadę sprawiedliwości społecznej. Trybunał Konstytucyjny słusznie wskazał w 
wyroku z 12 września 2000 r. sygn. akt. K 1/00 (Opublikowano: OTK 2000/6/185), że zasada 
ochrony praw nabytych nie ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniom. Jak 
jednak słusznie wskazano w przywołanym już komentarzu do Konstytucji RP pod redakcją 
Piotra Tulei „prawa nabyte mogą być ograniczane lub znoszone w razie kolizji wartości 
leżących u ich podstaw z innymi wartościami konstytucyjnymi, którym w danej sytuacji 



należałoby przyznać pierwszeństwo ochrony”. Prowadzi to do stwierdzenia obecny stan prawny 
można było uznać za sprawiedliwy, należałoby rozważyć, czy wartości którymi kierował się 
ustawodawca przyznając prawo do emerytury wojskowej kolidują z wartościami będącymi 
podstawą powstania prawa do emerytury powszechnej, a następnie zadecydować, które z tych 
praw zasługuje na większą ochronę.

W takim stanie rzeczy postulować należy nowelizację art. 95 ust. 1 ustawy o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tak, aby na jego gruncie nie różnicowano 
obywateli wyłącznie ze względu na dzień rozpoczęcia służby wojskowej (przed czy po 1 
stycznia 1999 r.). Takie działanie godzi bowiem w zasadę równości obywateli wobec prawa w 
zakresie jego stosowania. Stąd należałoby dookreślić, że art. 95 ust. 1 ustawy o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie stosuje się do osób które pozostawały w 
zawodowej służbie wojskowej przed dniem 2 stycznia 1999 roku i pobiera emeryturę wojskową 
wynoszącą 75% podstawy jej wymiaru obliczonej bez uwzględnienia okresów składkowych i 
nieskładkowych z tytułu których są również uprawnione do emerytury z FUS.

 

Mając powyższe na uwadze zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Czy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wie o różnicowaniu sytuacji prawnej osób, 
które nabyły prawo do emerytury wojskowej w wysokości 75% podstawy jej wymiaru oraz do 
emerytury z FUS, które rozpoczęły służbę przed 2 stycznia 1999 r. i po 2 stycznia 1999 r. i jakie 
czynności podejmuje w celu równego traktowania osób, które rozpoczęły służbę przed 2 
stycznia 1999 r. i po 2 stycznia 1999 r. ?

2. Czy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej posiada informacje na temat stosowania art. 
95 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do 
osób które nabyły prawo do emerytury wojskowej w wysokości 75% podstawy jej wymiaru oraz 
do emerytury z FUS i rozpoczęły służbę przed 2 stycznia 1999 r.?

3. Jakie stanowisko zajmuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wobec stosowania art. 
95 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wobec osób, 
które nabyły prawo do emerytury wojskowej w wysokości 75% podstawy jej wymiaru oraz do 
emerytury z FUS i rozpoczęły służbę wojskową przed 2 stycznia 1999 r.?

4. Czy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planuje podjęcie działań legislacyjnych 
zmierzających do nowelizacji art. 95 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, aby powyższy przepis nie był stosowany do osób które nabyły 
prawo do emerytury wojskowej w wysokości 75% podstawy jej wymiaru oraz do emerytury z 
FUS i rozpoczęły służbę wojskową przed 2 stycznia 1999 r
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