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Uprzejmie informuję Panią Minister, że w związku ze skargami na przedłużające 
się postępowanie w sprawach o przyznanie świadczeń ze zreformowanego systemu 
emerytalnego, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w dniu 13 października br. do 
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

W wystąpieniu Rzecznik zwrócił uwagę na przekraczający 2 miesiące okres 
oczekiwania na decyzje, spowodowany przyjętym w Zakładzie rozwiązaniem, zgodnie z 
którym tylko wytypowane oddziały (obecnie 12 w skali kraju) zostały upoważnione do 
wydawania decyzji w tym zakresie. 

W ocenie Rzecznika taka sytuacja może doprowadzić do zwiększenia ilości 
odwołań kierowanych przez zainteresowanych do sądów na podstawie art. 83 ust. 2 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.). Będzie ona także skutkowała koniecznością wypłaty 
odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego, co może spowodować 
dodatkowe obciążenie kosztów działania Zakładu. 

Otrzymana w dniu 30 października br. odpowiedź Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych jedynie pogłębiła wątpliwości Rzecznika, bowiem wśród przyczyn takiego 
stanu rzeczy wymieniono, między innymi, konieczność przeprowadzenia, w przypadku 
stwierdzenia rozbieżności, postępowania wyjaśniającego, dotyczącego przebiegu 
zatrudnienia i wysokości osiąganych przez ubezpieczonego zarobków, a także 
sprawdzenia zapisów na koncie ubezpieczonego i analizy dokumentacji wydanej przez 
pracodawcę (świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu) do celów ustalenia 
emerytury. 

Wypowiedź Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że postępowania 
wyjaśniające są powszechną praktyką działania organów rentowych, co w konsekwencji 
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prowadzi do wniosku, że na kontach ubezpieczonych brakuje zapisów o składkach i 
konieczne staje się odwołanie do danych zawartych w zaświadczeniach od pracodawców. 
Tymczasem, zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), 
przypadające po dniu wejścia w życie ustawy emerytalnej okresy składkowe, okresy 
nieskładkowe oraz dane o podstawie wymiaru składek i wysokości wpłaconych składek 
podlegają uwzględnieniu na podstawie informacji zarejestrowanych na koncie 
ubezpieczonego. Brak rozporządzenia wykonawczego, o którym mowa w art. 117 ust. 5 
ustawy emerytalnej powoduje, że organ rentowy w sposób całkowicie dowolny postępuje 
przy określaniu rodzaju dowodów niezbędnych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń 
w przypadkach, gdy konto ubezpieczonego nie zawiera tych informacji. 

W związku z tym kolejny raz wyrażam zaniepokojenie brakiem aktualnych aktów 
wykonawczych do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Pragnę przypomnieć, że problem ten był dwukrotnie podnoszony przez 
Rzecznika w wystąpieniach skierowanych do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a 
ostatnio w dniu 10 września br. do Prezesa Rady Ministrów. 

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o 
Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) uprzejmie 
proszę Panią Minister o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. 


