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Wykaz skrótów aktów prawnych

• EmRentFUSU - ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.)

• KP - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 ze zm.)

• OrdPU – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137, poz. 926 ze zm.)

• PDOFizU – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80, 
poz. 350 ze zm.)

• SysUbSpołU – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 Nr 
137, poz. 887 ze zm.)

• ŚwiadOpZdrU – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.)
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Od dłuższego czasu w Polsce, podobnie jak w innych krajach uprzemysłowionych i rozwijających się, 
można zaobserwować typowe cechy społeczeństwa starzejącego się. Oznacza to wzrost udziału osób star-
szych w stosunku do ogólnej liczby ludności1. Maleje też liczba osób w wieku produkcyjnym w stosunku do 
osób w wieku poprodukcyjnym. Na dłuższe życie mają wpływ chociażby rozwój cywilizacyjny, poprawa wa-
runków życia, zmiana rodzaju wykonywanej pracy, lepsza opieka medyczna dla osób starszych, gwałtowny 
rozwój medycyny czy większa świadomość społeczna w zakresie dbania o zdrowie. Nie bez znaczenia są także 
takie czynniki, jak zmiana postrzegania starszych osób w społeczeństwie, wola seniorów do pozostawania jak 
najdłużej aktywnymi społecznie, czy tworzenie miejsc oferujących usługi i atrakcje właśnie dla osób starszych 
(mowa o klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku czy zajęciach sportowych dostosowanych do po-
trzeb seniorów). 

Jak podaje Irena E. Kotowska, do 2030 r. intensywnemu przyrostowi liczby osób starszych będzie to-
warzyszyć silny spadek wielkości potencjalnych zasobów pracy, zaś w następnej dekadzie zmiany obu grup 
ludności będą mniej intensywne - by w dekadzie 2040–2050 ulec ponownemu nasileniu. Zmiany struktury 
wieku ludności Polski w dłuższej perspektywie czasowej uwidoczniają nie tylko zaawansowanie procesu sta-
rzenia się populacji, szczególnie w latach 2010–2050, ale także wpływ wyżów i niżów urodzeń występujących 
w przeszłości2. Unaoczniają to następujące wykresy, opracowane przez Irenę E. Kotowską zgodnie z projek-
cjami ludności Eurostatu.

Wykres 1. Zmiany liczby ludności Polski według grup wieku (w tys.) (POP 2013)3

1 I. Foryś, Dylematy starzejącego się społeczeństwa w aspekcie warunków mieszkaniowych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzą-
dzania 54/3, 229. 
2 Irena E. Kotowska, Sytuacja demograficzna Polski w świetle projekcji ludności Eurostatu [w:] Wyzwania XXI wieku a systemy emerytalne, Gdańsk 
2014, s. 24-25.
3 Ibidem, s. 29.
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Wykres 2. Zmiany liczby ludności w wieku 20–64 lata oraz 65 lat i więcej (w tys.)4

Jednym z problemów, związanych ze zwiększeniem udziału seniorów w przekroju społecznym każde-
go państwa, jest konieczność przeprowadzenia stosownych zmian w systemie zabezpieczenia społecznego. 
Owe zmiany, w swym założeniu, polegają najczęściej na podwyższaniu wieku emerytalnego. Niezbędność 
przeprowadzenia takiego działania wynika z wydłużania się życia ludzkiego, poprawy stanu zdrowia osób star-
szych, a zatem - rosnących wydatków na emerytury. Zgłaszane są jednak obawy dotyczące m.in. możliwości 
zapewnienia pracy osobom starszym czy „zabierania pracy” młodszym. Napotyka to na opór społeczny z 
wielu różnych grup5 - a sprzeciw ten jest tak duży, że ewentualne nowelizacje przepisów emerytalnych wiążą 
się dla władzy politycznej z tak negatywnymi skutkami (m.in. w postaci utraty wyborców), że podchodzi się 
do takich pomysłów z bardzo dużą ostrożnością. Jak zaznacza D. Banaś, rządzący opóźniają w czasie reformy 
systemów emerytalnych, zwłaszcza parametryczne dotyczące podnoszenia wieku emerytalnego - aby nie po-
wodować dużych niepokoi społecznych, stąd osoby w wieku przedemerytalnym mają zazwyczaj niezmieniane 
uprawnienia emerytalne. „Natomiast dla pozostałych osób są one rozciągnięte w czasie, aby móc stopniowo 
się do nich dostosowywać. Skutkiem tego osoby starsze, które są sprawne fizycznie, zamiast być dłużej aktyw-
ne zawodowo, wybierają przejście na emeryturę”6.

Osiągnięcie wieku emerytalnego i zaprzestanie wykonywania pracy jest poczytywane za ziszczenie się 
pewnego ryzyka, pod którym to pojęciem w nauce prawa rozumie się na ogół zdarzenia przyszłe, niepewne, 
niezależne od woli człowieka i przynoszące stratę7. Wystąpienie takich zdarzeń można, co do zasady,  prawnie 
wyodrębnić i obliczyć aktuarialnie8. Wtedy kategoria ryzyka powiązana jest z szeroko pojętą działalnością 
ubezpieczeniową, a w tym – z ubezpieczeniami społecznymi. Ryzyko ubezpieczeniowe odnosi się do rodzaju 
i zakresu wpływu zdarzenia losowego na zdolność do zdobywania środków utrzymania9. Ubezpieczone ryzy-
4 Ibidem, s. 34.
5 M. Żukowski, Podwyższanie wieku emerytalnego w perspektywie demografii i sytuacji na rynku pracy [w:] Wiek emerytalny, red. A. Malaka, M. 
Żukowski, Kazimierz Dolny 2012, s. 39.
6 D. Banaś, Aktywność zawodowa osób w wieku 50+ w krajach bałtyckich (Estonia, Litwa, Łotwa) w latach 1998-2017, Polityka Społeczna nr 11-
12/2019, s. 28. 
7 J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006, s. 12-13.
8 Por. R. Babińska-Górecka, Ryzyko socjalne [w:] Wielka Encyklopedia Prawa. Tom XII. Prawo socjalne, red. H. Szurgacz, Warszawa 2017, s. 242.
9 Por. H. Pławucka, Ryzyko niezdolności do pracy dla celów rentowych – konstrukcja i treść [w:] Niezdolność do pracy jako ryzyko w społecznym 
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ka socjalne sprowadzają się zatem co do zasady do utraty zarobku i konieczności jego zastąpienia, są więc 
związane z aktywnością zawodową  (niezależnie od jej formy: zatrudnienie, także pracownicze, samozatrud-
nienie)10. 

Truizmem jest twierdzenie, że im dana osoba jest starsza, wkraczając w bardziej zaawansowany wiek, 
tym obniża się jej zdolność do pracy (na ogół przyjmuje się, iż takie procesy zachodzą po osiągnięciu 45 
roku życia). Jest to spowodowane głównie obniżaniem się wydolności i sprawności fizycznej oraz niektórych 
sprawności psychofizycznych (np. spostrzegawczości, szybkości reakcji, sprawności narządów zmysłów). Jed-
nocześnie w tym okresie życia wzrasta częstość występowania wielu chorób układów krążenia, oddychania, 
mięśniowo-szkieletowego, a także zaburzeń hormonalnych i przemiany materii. Wraz z wiekiem może wzra-
stać rzeczywiste obciążenie pracą11 - chociaż zakres obowiązków nie ulega zmianie.

W konsekwencji aktywizacja zawodowa osób starszych jest uwzględniana w politykach społecznych 
Polski i Europy. W literaturze do wyzwań ekonomicznych i społecznych, przed którymi stoją kraje starzejące 
się, zalicza się:

1. Utrzymanie dobrobytu w starzejącym się społeczeństwie.

a. Oczekiwany znaczny wzrost liczby ludności w wieku 65 lat i więcej.

b. Kurcząca się liczba ludności w wieku produkcyjnym.

c. Niewystarczająca podaż siły roboczej, zwłaszcza w zawodach wymagających wysokich kwali-
fikacji.

2. Utrzymanie stabilnych systemów zabezpieczenia społecznego w starzejących się społeczeństwach.

a. Współczynnik obciążenia i równowaga między ludnością aktywną zawodowo a niepracującą.

b. Równowaga między składkami/dochodami z podatków oraz wydatkami.

c. Główny wpływ na systemy emerytalne, systemy opieki długoterminowej i opieki zdrowotnej12.

Warto, tytułem przykładu, wskazać, iż jednym z celów 10-letniej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
Unii Europejskiej pod nazwą EUROPA 2020 było dążenie do tego, aby co najmniej 75% osób w wieku od 20 
do 64 lat było aktywnych zawodowo (zatrudnionych). Decydenci państw członkowskich są nastawieni na 
nowelizowanie odnośnych przepisów i mają świadomość tego, iż reformy systemu emerytalnego i reformy 
rynku pracy powinny następować równolegle. Jak wskazuje D. Coulthard, Europejczycy bardzo sobie cenią 

ubezpieczeniu rentowym, red. A. Wypych-Żywicka, Warszawa-Chorzów 2014, s. 34.
10 D.E. Lach [w:] System Prawa Ubezpieczeń Społecznych. Część ogólna, red. A. Wypych-Żywicka, Warszawa 2020, s. 49.
11 Por. szerzej: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb= true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_
id=21878&html_tresc_id=21922&html_klucz=19558&html_klucz_spis=. 
12 H.-H. Konkolevsky, Demografia, mobilność i migracje w Europie oraz wpływ tych zjawisk na stabilność systemów zabezpieczenia społecznego [w:] 
Wyzwania XXI wieku a systemy emerytalne, Gdańsk 2014, s. 14.
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bezpieczeństwo dochodów, jakie zapewnia im system państwowych emerytur13. Z drugiej strony – poleganie 
wyłącznie na świadczeniach tytułem emerytury może okazać się zgubne szczególnie dla samych emerytów. 
Z uwagi na niewydolny system emerytalny wypłaty emerytur mogą napotkać na trudności, z czym należy 
się liczyć, gdy zważy się na „permanentnie niezadowalający” stan funduszu emerytalnego w Polsce. Dlatego 
podnosi się, że zaniedbywane są świadczenia rzeczowe wobec ludzi starszych, a także usługi oraz stwarzanie 
warunków do ich własnej aktywności14. Poza usprawnieniem systemu emerytalnego, trzeba też zwrócić się 
ku innym rozwiązaniom, zapewniającym bezpieczeństwo socjalne osób starszych, gdy mają jeszcze fizyczną 
i psychiczną zdolność do pracy.

 Dostrzegając zatem potrzebę jak największej aktywizacji zawodowej osób starszych, niniejszy raport 
koncentruje się na opisie świadczenia pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego z perspektywy seniora i pra-
codawcy. Następnie zostanie opisana sytuacja aktywnych zawodowo emerytów w wybranych innych pań-
stwach, by w końcu przejść do przedstawienia wniosków i rekomendacji – na podstawie rozważań poczynio-
nych w poprzednich częściach raportu. 

13 Tak D. Coulthard, Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie – tworzenie miejsc pracy i prawdziwie europejskiego rynku pracy 
jako jedno z poważniejszych wyzwań [w:] Wyzwania XXI wieku a systemy emerytalne, Gdańsk 2014, s. 58, 64. 
14 M. Pierzchalska, Społeczne i kulturowe uwarunkowania wieku emerytalnego [w:] Wiek emerytalny, red. A. Malaka, M. Żukowski, Kazimierz Dolny 
2012, s. 90.
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A. Zdolność fizyczna i psychiczna do świadczenia pracy w wieku emerytalnym.

Jak była mowa wcześniej, w miarę upływu lat, począwszy średnio od 45 roku życia, zmniejsza się 
fizyczna zdolność do pracy. Oczywiście nie jest to reguła, natomiast badania dowodzą, że pewne procesy 
biologiczne następują samoczynnie i wiele zależy od danej osoby. Mówiąc prościej – w pewnym stopniu to, 
jakie skutki dla danej osoby wywrze biologiczny stan starzenia się, zależy od niej samej. Zdrowie to nie tylko 
stan związany z nieobecnością chorób;  jest ono pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym, 
a nie tylko brakiem choroby, kalectwa lub niedomagania15. W miarę upływu lat następuje spadek spraw-
ności zarówno psychicznej, jak i fizycznej, doprowadzając do coraz to większych trudności w wykonywaniu 
podstawowych czynności dnia codziennego, doprowadzając do utraty samowystarczalności i samodzielności; 
najczęstsze schorzenia wieku podeszłego, a jednocześnie schorzenia, które wykazują duże odrębności w ich 
przebiegu i leczeniu w stosunku do podobnych zespołów w młodszym wieku to: nadciśnienie tętnicze, cho-
roba niedokrwienna serca, przewlekła niewydolność krążenia, cukrzyca, zmiany zwyrodnieniowe narządu 
ruchu, schorzenia narządu wzroku – jaskra, zaćma, choroby zakaźne, udary mózgu, zaburzenia psychiczne 
– otępienie, depresja, przewlekła obturacyjna choroba płuc, nietrzymanie moczu i stolca, a także upadki  
i złamania16.

 Tyle tylko, że człowiek człowiekowi nie jest równy, a wiek metrykalny nie zawsze równa się wiekowi 
biologicznemu. Natomiast wobec wydłużenia życia, istotne jest pytanie, czy osoby starsze zdołają świadczyć 
pracę dłużej, niż to tradycyjnie miało miejsce (przyjmując umownie, że do osiągnięcia wieku emerytalnego). 
Z pewnością jest to kwestia indywidualna. Abstrahując od tego, jaki jest wiek emerytalny w danym systemie 
prawnym, im skuteczniej zostanie zahamowane starzenie (rozumiane jako postępowanie chorób typowych 
dla osób starszych, zmniejszających ich zdolność do pracy), tym dana osoba pozostanie dłużej zdolna do pra-
cy. 

Postępujące starzenie się społeczeństwa wymaga poszukiwania rozwiązań, które pozwolą utrzymać 
osobom starszym zdolność zawodową jak najdłużej17. W myśl zasady: lepiej zapobiegać, niż leczyć, podaje się, 
że na powstrzymanie ujemnych konsekwencji starzenia się mogą mieć pozytywny wpływ:

−	 zmiana stylu życia na bardziej aktywny – uprawianie regularnych ćwiczeń fizycznych,

−	 niepalenie, niewielkie spożywanie alkoholu,

−	 przyjmowanie dużej ilości czystej wody mineralnej,

15 J. Ziółkowska, Biologiczne i zdrowotne uwarunkowania wieku emerytalnego [w:] Wiek emerytalny, red. A. Malaka, M. Żukowski, Kazimierz Dolny 
2012, s. 100.
16 Ibidem, s. 101-102.
17 D. Roman-Liu, Badanie możliwości psychofizycznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian spowodowanych wiekiem, Bezpieczeństwo Pracy 
- Nauka i Praktyka 9/2017, s. 23.

02ŚWIADCZENIE PRACY PO OSIĄGNIĘCIU WIEKU 
EMERYTALNEGO Z PERSPEKTYWY SENIORA 
I PRACODAWCY.
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−	 stosowanie odpowiedniej diety, z dużą ilością jarzyn i owoców (antyoksydanty), nisko przetworzonej 
żywności z ograniczeniem tłuszczy zwierzęcych,

−	 redukcja stresu,

−	 dbanie o regularny odpoczynek,

−	 regularne badania profilaktyczne18.

Z badań D. Roman-Liu wynika, że z uwagi na utratę masy mięśniowej i siły mięśni przez pracowników star-
szych, należy powierzać im wykonywanie prac niewymagających dużej siły fizycznej. Poza promocją zdrowia 
(zachowań prozdrowotnych), istotne jest również dostosowanie miejsca pracy i pełnionej funkcji do wieku 
pracownika. Jak podają J. Bugajska i E. Łastowiecka, szczególnie niekorzystny kierunek zmian w sferze zdol-
ności do pracy wraz z wiekiem stwierdzono wśród pracowników zatrudnionych na stanowiskach, gdzie wy-
stępowały następujące czynniki:

−	 praca zmianowa, w tym w nocy,

−	 praca w godzinach nadliczbowych,

−	 ekspozycja na pył mineralny,

−	 ekspozycja na wibrację miejscową,

−	 ekspozycja na gorąco

−	 ekspozycja na hałas,

−	 praca z dominującym obciążeniem fizycznym,

−	 ekspozycja na czynniki chemiczne,

−	 duży stres zawodowy,

−	 praca dodatkowa w innym miejscu pracy,

−	 nierównomierne tempo pracy19.

B. Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym. 

Przejście na emeryturę nie stanowi obowiązku osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, podobnie jak 
nie można nikogo zmusić, by po przekroczeniu tej granicy wiekowej dalej pracował. Osoby starsze powinny 
być chronione na podstawie szczególnych przepisów, tak aby ich sytuacja prawna była lepsza, aniżeli pozo-
stałych pracowników. Nie można np. przyjąć, że taką samą miarę należy przyłożyć do zwolnienia pracownika 
młodego i do rozwiązania stosunku pracy z seniorem, który jest mniej atrakcyjny na rynku pracy. Nie można 
bowiem abstrahować od konieczności zapewnienia seniorom bezpieczeństwa socjalnego.

18 J. Ziółkowska, op. cit., s. 107-108. 
19 https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel =P30001831335539182278&html_tresc_root_id=21878&ht-
ml_tresc_id=21925&html_klucz=19558&html_klucz_spis=#1.
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W polskim porządku prawnym funkcjonują rozwiązania, które chronią osoby zbliżające się do wieku 
emerytalnego. Według art. 39 KP, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, które-
mu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu 
uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ten przepis nie obowiązuje w ciągu czterech lat 
poprzedzających możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę20. 

Według art. 40 KP, przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty 
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Należy też pamiętać, że uchylenie ochrony przed wypowiedzeniem 
następuje w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 411 § 1 KP). W okresie ochronnym 
przewidzianym w art. 39 KP możliwe jest także rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pra-
cownika. 

Dopuszczalne jest także wygaśnięcie umowy w sytuacjach przewidzianych ustawą oraz rozwiązanie 
umowy terminowej w przypadku nadejścia ustalonego terminu lub ukończenia uzgodnionej pracy21. Przewi-
dziany w art. 39 KP zakaz wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę nie dotyczy umowy o pracę zawar-
tej na czas określony, która uległaby rozwiązaniu z upływem okresu jej trwania przed osiągnięciem przez pra-
cownika wieku emerytalnego umożliwiającego mu uzyskanie prawa do emerytury22; jednocześnie przepis nie 
ogranicza kompetencji pracownika do wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania za porozumieniem stron23. 

Według art. 43 KP, pracodawca może jednak wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi,  
o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u dane-
go pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy;

2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo nie-
zawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że pracownikowi objętemu ochroną z art. 39 KP, któremu praco-
dawca bez dokonania wypowiedzenia zmienił istotne warunki pracy i płacy, przysługuje roszczenie o odszko-
dowanie z tytułu utraconej w wyniku tej zmiany części prowizyjnego wynagrodzenia za pracę oraz zaniżonego 
zasiłku chorobowego (art. 471 KC w zw. z art. 300 KP)24. 

C. Odprawa emerytalna.

 Innym istotnym przepisem, traktującym o sytuacji pracowniczej seniora, jest art. 921 KP. Stanowi on, 
że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytu-

20 Por. uchw. SN z 12.5.1976 r., I PZP 14/76, OSNC 1976, Nr 11, poz. 242.
21 L. Mitrus, komentarz do art. 39 [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2020, Legalis, nb. I. 2. 
22 Wyr. SN z 27.7.2011 r., II PK 20/11, Legalis
23 L. Mitrus, op. cit., nb. I. 2. 
24 Ibidem, nb. I.2. Wyr. SN z 30.5.2017 r., II PK 129/16, LEX. 
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ry, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pie-
niężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (§ 1). Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może 
ponownie nabyć do niej prawa (§ 2). Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi także w razie przejścia 
na wcześniejszą emeryturę25. Jak podają W. Muszalski i K. Walczak, rozwiązanie umowy o pracę przed osią-
gnięciem przez pracownika wieku emerytalnego nie jest rozwiązaniem w związku z przejściem na emeryturę 
i nie uprawnia do odprawy, ponieważ nie spełnia warunku nabycia uprawnień emerytalnych, podobnie jak 
w przypadku braku dostatecznie długiego okresu zatrudnienia. Również rozwiązanie umowy o pracę bez wy-
powiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy (art. 55 § 11 KP) nie może być uznane za ustanie stosunku 
pracy w związku z przejściem na emeryturę. Także przejście na świadczenie przedemerytalne nie stanowi 
przejścia na emeryturę i wobec tego nie uprawnia do odprawy26.

D. Zwolnienie pracownika-emeryta a dyskryminacja ze względu na wiek.

W orzecznictwie pojawiła się rozbieżność poglądów na tle tego, czy zwolnienie pracownika po osią-
gnięciu przez niego wieku emerytalnego stanowi dyskryminację ze względu na wiek, czy też nie27.

W myśl pierwszego stanowiska, można przyjąć, że rozwiązanie umowy z pracownikiem-seniorem nie 
jest przejawem dyskryminacji oraz stanowi uzasadnioną podstawę wypowiedzenia. Natomiast warto pod-
kreślić, że taki pogląd jest powiązany na ogół ze stwierdzeniem, iż pracownik-emeryt osiągnął dodatkowe 
(poza wynagrodzeniem) źródło stałego dochodu w postaci emerytury. Warto w tym zakresie zapoznać się  
z reprezentatywnym stanowiskiem Sądu Najwyższego z wyroku z 14.01.2008 r., II PK 102/07, LEX nr 437024: 
„Niewątpliwie w świetle obowiązujących regulacji prawnych pracownik nie ma obowiązku przejścia na eme-
ryturę, tak jak i pracodawca nie ma obowiązku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z powodu na-
bycia prawa do emerytury. Nie można jednak odmówić pracodawcy prawa decydowania o dalszej dla nie-
go przydatności pracownika i do realizowania własnej polityki zatrudnienia (por. wyrok Sądu Najwyższego  
z dnia 25 lipca 2003 r., I PK 305/02, OSP 2004 nr 12, poz. 150). Wszakże za utrwalony w orzecznictwie należy 
uznać pogląd prawny, że wypowiedzenie jest zwykłym sposobem rozwiązywania umów bezterminowych. 
Wypowiedzenie uzasadnione nabyciem przez pracownika prawa do emerytury - czy też osiągnięciem wieku 
emerytalnego, przy spełnieniu pozostałych warunków nabycia prawa do emerytury - nie dyskryminuje tego 
pracownika. Nie tyle bowiem osiągnięcie wieku emerytalnego jest przyczyną rozwiązania stosunku pracy, ale 
fakt, ze po osiągnięciu tego wieku, pracownik pozyskuje inne, poza zatrudnieniem, źródło stałego dochodu”.

 Natomiast drugie stanowisko głosi, że wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na osiągnięcie przez 
pracownika wieku emerytalnego lub nabycie (posiadanie) prawa do emerytury nie stanowi usprawiedliwio-
nej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę i jest praktyką dyskryminującą tego pracownika ze względu na 
wiek. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 25.01.2012 r., II PK 104/11, LEX nr 1162675: „Wypowiedzenie 

25 Wyr. SN z dnia 11 stycznia 2001 r., I PKN 187/00, Legalis. 
26 Ciż, komentarz do art. 921 [w:]  Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 13, red. K. Walczak, W. Muszalski, Warszawa 2021, nb. 4. 
27 Przegląd stanowisk w tym zakresie zaprezentowali K. Dulewicz i P. Stobiński - Wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na osiągnięcie wieku 
emerytalnego, LEX/el. 2014.
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umowy o pracę pracownikowi, który nabył prawo do świadczeń emerytalnych, tylko z powodu osiągnię-
cia wieku emerytalnego i nabycia tego prawa, nie stanowi uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia, gdyż nie 
pozostaje w żadnym związku z wykonywaną przez niego pracą, ani sytuacją ekonomiczna pracodawcy, ani  
z żadnym zdarzeniem lub zdarzeniami, które wskazywałyby na nieprzydatność pracownika lub istnienie in-
teresu pracodawcy w rozwiązaniu stosunku pracy. (…) Sąd Najwyższy podzielił też w uchwale wcześniejszy 
pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2008 r., I PK 219/07 (OSNP 2009, nr 13-14, poz. 
173). Przyjęto w nim, że uzasadnienie wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi w wieku emerytalnym, 
posiadającemu prawo do emerytury, musi odwoływać się do obiektywnych, indywidualnie skonkretyzowa-
nych przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy związanych z wykonywaniem pracy, takich jak 
np. niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych, obniżenie wydajności, długotrwałe nieobecności  
w pracy spowodowane chorobami, brak zdolności dostosowania się do procesów modernizacyjnych, ograni-
czenie zakresu działalności zakładu pracy, zmiana profilu działalności produkcyjnej lub usługowej wymusza-
jąca zatrudnienie pracowników o innych kwalifikacjach, itp.”. Aktualnie owo stanowisko jawi się jako domi-
nujące, aczkolwiek nie nastąpiła zmiana przepisów poprzez wprowadzenie jakiegokolwiek zakazu zwalniania 
seniorów. 

E. Kontynuacja zatrudnienia a pobieranie emerytury.

 Kontynuacja podejmowania zatrudnienia po osiągnięciu wieku emerytalnego może bądź to wiązać 
się z rozpoczęciem pobierania emerytury przez pracownika-emeryta, bądź nie. Ta pierwsza sytuacja jest dla 
seniora bardzo korzystna.  Przepis art. 103 ust. 2 EmRentFUSU dopuszcza łączenie zatrudnienia z pobieraniem 
emerytury (dla mężczyzn po osiągnięciu wieku emerytalnego 65 lat i kobiet – 60 lat), a tym samym zmienia 
dotychczasowy charakter emerytury, jako świadczenia zastępującego wynagrodzenie za pracę dla osób nie-
zdolnych do zatrudnienia z powodu wieku, w swoistego rodzaju rentę na dożycie znaną prawu cywilnemu28. 
Co istotne, skorzystanie przez pracownika z uprawnień emerytalnych w czasie trwania zatrudnienia nie po-
woduje utraty prawa do odprawy emerytalnej, w chwili gdy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy29. 

Jednakże w niektórych sytuacjach nie jest możliwe równoległe pobieranie emerytury i wynagrodze-
nia. Według art. 103a EmRentFUSU prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przy-
chodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania 
stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do 
emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z 8.11.2017 r.30 
ustawodawca miał na uwadze uniemożliwienie ubezpieczonym równoczesnej realizacji prawa do emerytury 
przez jego wypłatę z osiąganiem jakiegokolwiek przychodu z tytułu zatrudnienia kontynuowanego po nabyciu 
prawa do emerytury u pracodawcy, na rzecz którego realizowali je przed nabyciem prawa do wymienionego 
świadczenia. Innymi słowy, osoba ubiegająca się o emeryturę i pozostająca w zatrudnieniu musiała liczyć się 

28 W. Muszalski, K. Walczak, op. cit., nb. 6. 
29 Wyr. SN z 6.5.2003 r., I PK 223/02, LEX. 
30 III UK 227/16 (LEX nr 2428258). 
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z tym, iż z dniem spełnienia wszystkich ustawowych warunków niezbędnych do nabycia prawa do wniosko-
wanego świadczenia wprawdzie prawo to uzyska, jednakże realizacja tego prawa na jej rzecz (wypłata świad-
czenia) nastąpi dopiero wówczas, gdy rozwiąże ona stosunek pracy łączący ją z pracodawcą (pracodawcami), 
na rzecz którego świadczyła pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. W przeciwnym 
razie prawo do emerytury ulegnie zawieszeniu, skutkując wstrzymaniem jego realizacji do czasu rozwiązania 
stosunku pracy. 

W konsekwencji powszechnie przyjmuje się, że aby otrzymywać równolegle emeryturę i wynagro-
dzenie z tytułu umowy o pracę, niezbędne jest uprzednie rozwiązanie umowy o pracę, a potem ponowne 
zatrudnienie (u tego samego lub u innego pracodawcy). Wiąże się to dla pracownika z kilkoma korzyściami: 
najpierw z otrzymaniem odprawy emerytalnej, a potem (po ponownym zatrudnieniu) z pobieraniem równo-
legle emerytury i wynagrodzenia. Tyle tylko, że wymaga to współdziałania obu stron (pracodawcy i pracowni-
ka), zaś pracodawca na tym jedynie finansowo traci – w tym sensie, że musi wypłacić pracownikowi odprawę, 
a potem znowu go zatrudnić. 

Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z art. 104 ust. 1 EmRentFUSU prawo do emerytury lub 
renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz  
w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia spo-
łecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6. Jak podaje  
I. Jędrasik-Jankowska, ten przepis dotyczy emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalne-
go i podjęli zatrudnienie lub inną działalność objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, albo pełnią 
wymienioną służbę, a do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego emerytura będzie podlegać 
zawieszeniu albo zmniejszeniu, o ile osiągany przychód przekroczy dozwolone granice określone w ust. 831.

Dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód, o którym mowa w ust. 
1, przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu 
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 104 ust. 1a EmRentFUSU). Za działalność podlegającą 
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną 
pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3, co wynika z ust. 2 
tego artykułu. Te przepisy stosuje się również do emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu dzia-
łalności wykonywanej za granicą (art. 104 ust. 3 EmRentFUSU), a także do osób wyłączonych z obowiąz-
ku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub wykonujących działalność 
niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi  
z innego tytułu (art. 104 ust. 4 EmRentFUSU). Natomiast przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do honorariów  
z tytułu działalności twórczej i artystycznej (art. 104 ust. 5 EmRentFUSU). Jak podają K. Antonów i B. Suchacki, 
sumowaniu podlegają przychody osiągane z kilku działalności objętych obowiązkowo ubezpieczeniami spo-
łecznymi (np. w razie zbiegu zatrudnienia wykonywanego w ramach stosunku pracy z pozarolniczą działalno-

31 I. Jędrasik-Jankowska, komentarz do art. 104 EmRentFUSU [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz 
do ustaw z orzecznictwem, wyd. II, Warszawa 2019, LEX.
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ścią gospodarczą). Nie sumuje się natomiast przychodów emerytów i rencistów prowadzących kilka rodzajów 
działalności gospodarczej32.

I tak, prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (art. 104 ust. 5 EmRentFUSU).

Według art. 104 ust. 6 EmRentFUSU w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę 
przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 
1998 r. w wysokości:

1)  24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. - dla emerytury lub renty  
                 z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

2)  18% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

3)  20,4% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Warto pamiętać, że art. 104 ust. 9 EmRentFUSU precyzuje, iż kwoty maksymalnych zmniejszeń,  
o których mowa w ust. 8, podlegają podwyższeniu, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent 
w kolejnych terminach waloryzacji. 

F. Podleganie ubezpieczeniom społecznym przez seniora podejmującego zatrudnienie.

W polskim porządku prawnym nie obowiązuje rozwiązanie, polegające na generalnym zwolnieniu  
z obowiązku opłacania składek osób, które podejmują zatrudnienie po przejściu na emeryturę. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym 
podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracow-
nikami (czyli osobami pozostającymi w stosunku zatrudnienia pracowniczego), z wyłączeniem prokuratorów. 
Natomiast osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych podlegają ubezpieczeniom obowiązko-
wym z mocy art. 6 ust. 1 pkt 433. 

Według P. Kostrzewy, zleceniobiorca mający ustalone prawo do emerytury podlega obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz dobrowolnie – ubezpieczeniu chorobo-

32 K. Antonów, B. Suchacki, komentarz do art. 104 EmRentFUSU [w:] Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapita-
łowe. Komentarz do trzech ustaw emerytalnych, wyd. I, red. K. Antonów, LEX/el. 2019.
33 Obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospo-
litej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której 
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi. 
Należy też dodać, iż emeryt podlega ubezpieczeniom obowiązkowym, jeśli jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej bądź jest funkcjonariu-
szem Służby Celnej, jak podaje I. Jędrasik-Jankowska - Pojęcia i konstrukcje ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2016, s. 91. 
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wemu, jeżeli równocześnie nie pozostaje w stosunku pracy z innym podmiotem niż zleceniodawca. „Jeżeli 
bowiem zleceniobiorcę będącego emerytem lub rencistą łączy stosunek pracy z innym podmiotem niż zle-
ceniodawca, a praca wykonywana przez niego w ramach umowy cywilnoprawnej nie jest świadczona na 
rzecz własnego pracodawcy, od przychodu z tytułu tej umowy - bez względu na wysokość podstawy wymiaru 
składek ze stosunku pracy - nie są należne składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne”34. Wynika to  
z art. 9 ust. 4a-4b SysUbSpołU. 

Jeśli zatem emeryt jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywil-
noprawnej, to wówczas – z zastrzeżeniem zasad zbiegów tytułu ubezpieczenia, o czym powyżej – podlega 
obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

G. Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu przez seniora podejmującego zatrudnienie.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby pobierające emeryturę lub rentę, 
osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposaże-
nie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze (art. 66 ust. 1 pkt 16 Świa-
dOpZdrU). Co więcej, tytułem obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego są również, zgodnie z art. 66 ust. 
1 pkt 1 lit. a ŚwiadOpZdrU – wykonywanie pracy w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 
a zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ŚwiadOpZdrU – wykonywanie pracy na podstawie umowy agencyjnej lub 
umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
dotyczące zlecenia oraz współpracowanie z takimi osobami. Co do zasady wszystkie tytuły obowiązkowego 
ubezpieczenia zdrowotnego są tytułami bezwzględnymi (por. art. 82 ŚwiadOpZdrU), a więc składka zdrowot-
na jest płacona od każdego posiadanego tytułu35. 

Jednakże zgodnie z art. 82 ust. 8 ŚwiadOpZdrU składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana 
przez osobę, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wy-
nagrodzenia, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 
pkt 1 lit. c, lub tytułu, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1a, w przypadku gdy osoba ta:

1) uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty 
najniższej emerytury lub

2) opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Jak podaje A. Sidorko, wystarczające jest spełnienie choćby jednego z wymienionych wyżej warunków (oba 
warunki nie muszą być spełnione łącznie – na co wskazuje wyraz „lub”). „Dlatego jeśli np. osoba pobiera eme-
ryturę w wysokości 1000 zł (czyli w wysokości niższej od minimalnego wynagrodzenia) i jednocześnie prowa-
dzi pozarolniczą działalność, z tytułu której osiąga przychód w wysokości od 250 zł do 1000 zł miesięcznie, 
to w miesiącu, w którym przychód osiągnięty przez nią z tytułu tej działalności jest wyższy od 50% najniższej 
emerytury (tj. wyższy od 500,00 zł), ma ona obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w wy-

34 Tenże, komentarz do art. 6 [w:] Komentarz do niektórych przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, M. Culepa, J. Grzelińska, R. Ko-
walski, A. Król, J. Marciniak, M. Nowicka, A. Sieńko, M. Sobieska, M. Szalak, D. Dzienisiuk, P. Kostrzewa, M. Kozłowska, P. Ziółkowski,  LEX/el. 2013.
35 I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia…, s. 26.
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sokości należnej od osób prowadzących działalność pozarolniczą, natomiast nie ma takiego obowiązku, gdy 
wspomniany przychód jest w określonym miesiącu niższy od 50% kwoty najniższej emerytury”36.

H. Obciążenia podatkowe pracownika pobierającego emeryturę.

Emerytury przyznawane przez ZUS są świadczeniami wymienionymi obok innych źródeł w art. 10 
ust. 1 pkt 1 PDOFizU. Stosownie do art. 12 ust. 7 PDOFizU pod pojęciem emerytury lub renty rozumie się 
łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków 
rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Z kolei w art. 26 ust. 
1 pkt 2 PDOFizU wynika, uregulowane są sposoby uwzględnienia w rozliczeniach podatkowych składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe określone w ustawie systemowej.

Jak podkreśla J. Marciniuk, niektóre rodzaje świadczeń emerytalnych wypłacanych w ramach dobro-
wolnego filaru ubezpieczeniowego (ubezpieczenia dobrowolne) mogą, w określonych przypadkach, korzystać 
ze zwolnienia od podatku dochodowego, co ma miejsce przykładowo w odniesieniu do wypłat środków z pra-
cowniczego programu emerytalnego dokonywanych na rzecz jego uczestnika lub innych osób uprawnionych 
do pobierania tych wypłat w razie jego śmierci (art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b PDOFizU) lub też w odniesieniu do 
dochodów z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym w rozumieniu przepisów o indywi-
dualnych kontach emerytalnych (art. 21 ust. 1 pkt 58a PDOFizU), lecz ze zwolnienia nie korzystają natomiast 
wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego inne niż wypłaty transferowe (art. 21 ust. 1 
pkt 58b PDOFizU)37.

Zdaniem tego Autora, emerytura stanowi źródło przychodów bez względu na jej wysokość, tak więc 
zagrożenie egzystencji podatnika w związku z jego wiekiem, stanem zdrowia i jednocześnie bardzo niską eme-
ryturą mogą (ale nie muszą) być okolicznością uzasadniającą zwolnienie płatnika z poboru podatku (którym  
w większości przypadków jest ZUS) bądź też ograniczenia poboru zaliczek na podatek na podstawie art. 22 § 2 
i 2a OrdPU, nie mogą jednak przesądzać o nieistnieniu obowiązku podatkowego – stanowisko takie podzielił 
NSA w wyr. z 2.12.1994 r. (SA/Łd 773/94, Legalis)38.

Zasadniczo jednak konieczne jest odprowadzanie podatku dochodowego. Osoby, które pracują na 
emeryturze, podlegają takim samym zasadom co osoby pracujące bez emerytury, jak idzie o obowiązek skła-
dania rocznej informacji podatkowej. Nie znaczy to, że emeryt-podatnik, podejmujący zatrudnienie, nie może 
starać się o rozmaite prawem przewidziane ulgi podatkowe. Z kolei w przypadku pobierania wyłącznie eme-
rytury, wszystkimi kwestiami formalnymi zajmuje się właściwy organ rentowy. 

Należy zaznaczyć, że w związku z programem „Polski Ład” ma ulec zmianie kwota wolna od podatku 
dochodowego. Jak podaje rząd, „dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. i podniesieniu 
drugiego progu podatkowego do 120 tys. w kieszeni większości podatników zostanie więcej pieniędzy. Nowy 

36 Tenże, komentarz do art. 82 [w:] Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, wyd. III, red. A. 
Pietraszewska-Macheta, Warszawa 2018, nb. 6, LEX. 
37 Tenże, komentarz do art. 10 [w:] Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz. Wyd. 18, red. J. Marciniuk, Warszawa 2017, nb. IV.A, Legalis. 
38 Op. cit., nb. IV.A, Legalis. 
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system podatkowy będzie bardziej sprawiedliwy – podatki będą płacone przez obywateli proporcjonalnie – 
bez względu na wysokość zarobków”39. Według wyliczeń strony rządowej, tytułem przykładu wolno wskazać, 
że emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł zyska ok. 1 600 zł rocznie. Podatek od emerytury będą 
od przyszłego roku płacili tylko ci, których emerytury są bardzo wysokie. Pracownicy, którzy osiągną wiek 
emerytalny 60/65 lat i nie przejdą na emeryturę, lecz zdecydują się kontynuować pracę, nie zapłacą podat-
ku dochodowego (do poziomu progu podatkowego), co zwiększy ich pensję netto („na rękę”), a dzięki dal-
szej aktywności na rynku pracy powiększą wysokość przyszłej emerytury40. Postanowiono także wprowadzić 
dla pracujących emerytów tzw. „PIT-0”, co oznacza, że mają nie opłacać podatku dochodowego od osiąga-
nych dochodów ze stosunku pracy. Widać zatem, że względem dotychczasowych przepisów, nowe regulacje 
uatrakcyjnią pracę na emeryturze. 

I. Podejmowanie zatrudnienia przez seniorów na podstawie umów cywilnoprawnych.

Pomimo istniejących norm chroniących podstawę zatrudnienia pracowniczego, a także aktywnej poli-
tyki społecznej oraz licznych kampanii informacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo dużo osób w Polsce 
wykonuje pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, lecz – jak słusznie wskazuje K. Czerniec - nie oznacza 
to, że sposobem na rozwiązanie tego problemu powinno być usunięcie z rzeczywistości prawnej umowy zle-
cenia oraz umowy o dzieło41. Pełnią one bowiem istotną funkcję gospodarczą. Zjawisko zastępowania umów 
o pracę umowami cywilnoprawnymi to jedna z tych sytuacji, w których wzmożone wysiłki legislacyjne mogą 
przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. „Na nic zatem zda się podwyższenie grzywien przewidzianych 
w art. 281 KP za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. Wydaje się, że problem leży w mentalności 
pracodawców dopuszczających się tych nadużyć. Sposób myślenia z doby przemiany ustrojowej nakazuje 
konkurować w warunkach gospodarki wolnorynkowej przede wszystkim za pomocą ceny, nie jakości. Pra-
cownik powinien być przez pracodawcę traktowany nie jak narzędzie, a pełnoprawny uczestnik gry rynkowej. 
Umowa o pracę musi, zwłaszcza wśród osób wkraczających na rynek pracy, przestać być ewenementem,  
a stać się swego rodzaju inwestycją pracodawcy. Dopóki nie zmieni się sposób postrzegania pracownika przez 
pracodawcę, dopóty regulacje Kodeksu pracy nie będą w Polsce w pełni respektowane”42.

 Jak była mowa powyżej, zatrudnienie seniora na podstawie umowy cywilnoprawnej wiąże się z ko-
niecznością odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zatrudnienie w tym trybie jest 
często dla osób starszych korzystne. Powszechne jest np. zjawisko dorabiania sobie przez seniorów na pod-
stawie umów cywilnoprawnych w zawodach takich jak: sprzątaczka, recepcjonistka, ochroniarz czy woźny. 
Oczywiście, pozostaje pytanie, na ile stanowi to obchodzenie przepisów prawa pracy pod przykrywką świad-
czenia usług czy wykonywania dzieła. Natomiast niejednokrotnie taka forma zatrudnienia pozwala osobom 
starszym na korzystne ułożenie grafiku i połączenie obowiązków pracowniczych z zajęciami życia prywatnego 

39 https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/kwota-wolna-polski-lad/korzystne-zmiany-podatkach-polski-lad/, 17.11.2021 r., 14:35. 
40 https://www.gov.pl/web/polski-lad/zlota-jesien-zycia, 17.11.2021 r., 14:38. 
41 Tenże, Umowa o pracę a wybrane umowy cywilnoprawne [w:] Street Law Licea Ogólnokształcące. Uniwersytecka Poradnia Prawna, red. K. Czer-
niec, P. Dobrowolski, Wrocław 2015, s. 19-20. 
42 Ibidem, s. 19-20.
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– np. opieką nad wnukami, uczestnictwem w klubie seniora itd.

 Jednakże osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej na ogół może zostać zwolniona 
w trybie natychmiastowym, bez prawa do odprawy. Z rzadka pracownicy mają prawo do płatnego urlopu 
czy przejścia na zwolnienie chorobowe. Stąd też powszechnie owe umowy nazywa się „śmieciówkami”,  
a zatrudnienie na ich podstawie – „zatrudnieniem śmieciowym”. Oczywiście, jak już wspomniano, taka for-
ma zatrudnienia nie zawsze jest dla seniorów niekorzystna, a często wręcz pełna profitów. Tyle tylko, że taka 
praktyka pracodawców istotnie obniża bezpieczeństwo socjalne osób starszych, które przecież powinno być 
priorytetem.
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A. Niemcy.

Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych 50 plus i utrzymanie osób starszych w pracy sta-
nowi kluczowy priorytet polityki rynku pracy Niemiec. Rozwiązania niemieckie odznaczają się wysoką sku-
tecznością, co jest rezultatem przeprowadzonych w latach 2003–2005 reform polityki rynku pracy i jej in-
stytucji, których punktem wyjścia było hasło „wspierać i wymagać”. Wprowadzony wówczas pakiet ustaw  
o nowoczesnych usługach na rynku pracy został nazwany od nazwiska ich głównego pomysłodawcy — Petera 
Hartz43. Jak piszą M. Maksim i Z. Wiśniewski, szerokie działania zmierzające do wzrostu aktywności zawodo-
wej starszych bezrobotnych zostały podjęte w 2005 roku w ramach programu Perspektywa 50 plus — pakty 
zatrudnieniowe dla osób starszych w regionach (Perspektive 50 plus — Beschäftigungspakte für Ältere in den 
Regionen). „Przedsięwzięcie zostało uruchomione na szczeblu federalnym przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej i było realizowane do 2015 roku. Główną ideą programu było stworzenie bodźców zachęcających 
regionalnych i lokalnych aktorów do zawierania lokalnych aliansów w celu rozwinięcia i wdrożenia nowych 
efektywnych strategii oraz instrumentów trwałej integracji długotrwale bezrobotnych w wieku od 50 do 64 
lat z rynkiem pracy44”. Osoby bezrobotne w wieku 50 plus mają małe szanse na podjęcie pracy na stanowisku 
podobnym do tego, na którym dotychczas były zatrudnione, i odkrywanie ich potencjału na nowo oraz po-
szukiwanie alternatywnych ścieżek kariery miało istotny wpływ na uzyskane rezultaty45. Otóż program okazał 
się dużym sukcesem, co wynikało z indywidualnego podejścia do poszczególnych jego uczestników. Należy 
wskazać przykładowo, że:

−	 wyposażanie osób starszych w kompetencje miękkie, 
−	 świadczenie usług, polegających na towarzyszeniu przez pracownika publicznych służb zatrudnienia 

bezrobotnemu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
−	 zorganizowanie i sfinansowanie próbek pracy umożliwiających zaprezentowanie przyszłym pracodaw-

com poziomu kompetencji ubiegających się o pracę,
−	 aranżowanie osobistego kontaktu z potencjalnym pracodawcą, 
−	 pomoc w przełamywaniu bariery rekrutacyjnej,
−	 nakłanianie pracodawców do zatrudniania starszych bezrobotnych,
−	 czy też pomoc osobom starszym w zadbaniu o ich wizerunek (fryzjer, usługi kosmetyczne),

skutkowały większym zatrudnieniem osób starszych w stosunku do lat poprzednich46.

 Należy też dodać, że reformy systemu emerytalnego, wdrażane w Niemczech od końca lat 80. ubiegłe-
go wieku, były ukierunkowane przede wszystkim na dostosowanie tego systemu do zmian demograficznych 

43 M. Maksim, Z. Wiśniewski, Sytuacja i aktywizacja zawodowa bezrobotnych 50 plus - doświadczenia niemieckie, Problemy Polityki Społecznej. 
Studia i Dyskusje 2018, 42(3), s. 28. 
44 Ibidem, s. 30. 
45 Ibidem, s. 34. 
46 Ibidem, s. 34.

03AKTYWIZACJA SENIORÓW NA RYNKU PRACY 
W INNYCH WYBRANYCH PAŃSTWACH. 
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- w działaniach tych chodziło głównie o gwarancję długofalowego finansowania ustawowego ubezpieczenia 
emerytalno-rentowego47. W związku z tym, między innymi:

1) rozpoczęto stopniowe obniżanie poziomu świadczeń w długiej perspektywie czasowej, np. poprzez:
−	 wprowadzenie składek dla emerytów przy ubezpieczeniu zdrowotnym i opiekuńczym,
−	 od 2001 r. – obniżenie poziomu emerytury poprzez współczynnik Riestera i współczynnik trwałości 

(współczynniki zastosowane we wzorze waloryzacji emerytur),
−	 modyfikację stopy zastąpienia (stopa zastąpienia netto przed opodatkowaniem: 59,8% w 1979 r., 

52,6% w 2001 r., 48,7% w 2013 r., cele wyznaczone przez politykę: minimum 46% do 2020 r. i 43% do 
2030 r.),

2) podniesiono wiek emerytalny oraz obniżono świadczenia przy wcześniejszym przejściu na emeryturę, 
np. poprzez:

−	 podniesienie wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę dla kobiet, bezrobotnych i długo ubezpieczo-
nych – do granicy powszechnego wieku emerytalnego,

−	 obniżenie świadczeń przy wcześniejszym przejściu na emeryturę (uchwalone jeszcze w trakcie refor-
my emerytalnej z 1992 r.),

−	 podwyższenie powszechnego wieku emerytalnego (w 2007 r.)48.

Do skutków tych reform zalicza się m.in.:

−	 odciążenie płatników w związku z wysokością składek ustawowego ubezpieczenia emerytalnego,  
zarówno w przyszłości, jak i dziś,

−	 zwiększenie rezerw finansowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych,
−	 rozwój gospodarczy Niemiec,
−	 spadek liczby osób bezrobotnych49

B. Kraje bałtyckie – Litwa, Łotwa, Estonia.

Aktywizację zawodową seniorów z krajów bałtyckich opisał obszernie D. Banaś50. Z badań Autora wy-
nika, że najdłużej pracują Estończycy – dłużej niż ustawowy wiek emerytalny uprawniający do zakończenia 
aktywności zawodowej. Zdaniem Autora, może być to zasługa „nagrody” w postaci wyższej emerytury za 
każdy dodatkowo przepracowany miesiąc (o 0,9%)51.

Kolejnym pozytywnym zjawiskiem, które zaobserwował D. Banaś, jest coraz większy udział aktywnych 
zawodowo kobiet w wieku 50 lat i więcej. W przypadku mężczyzn 50+ wzrost stopy zatrudnienia także był 
odnotowywany, ale ulegał on większym załamaniom niż przypadku kobiet (zwłaszcza w latach 1999–2001 

47 H. Rische, Społeczna dyskusja i dialog społeczny na temat długoterminowych perspektyw zabezpieczenia emerytalnego – doświadczenia Niemiec 
[w:] Wyzwania XXI wieku a systemy emerytalne, Gdańsk 2014, s. 118. 
48 Ibidem, s. 119.
49 Ibidem, s. 121.
50 D. Banaś, op. cit., s. 27-34. 
51 Ibidem, s. 33. 
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oraz 2008–2010). „Można przypuszczać, że sytuacja ta będzie się utrzymywać. Większa aktywność zawodowa 
osób starszych nie wynika tylko z powodu podnoszenia wieku emerytalnego. Wpływ mają też zmiany w kon-
strukcjach systemów emerytalnych, gdyż coraz częściej dłuższe przebywanie na rynku pracy przekłada się na 
wyższą emeryturę. Wpływ na aktywność zawodową może mieć także kampania społeczna uświadamiająca, 
że średni stosunek emerytury do wynagrodzenia w krajach bałtyckich jest mniejszy niż 50%, tak aby poten-
cjalni emeryci nie byli zaskoczeni niskim świadczeniem, jakie otrzymają”52.

W latach 2005-2008 Litwa wraz z Danią, Finlandią, Niemcami i Słowacją brała udział w projekcie Plus 
for women 45+ (Elimination of barriers for work activity of older women – way to their gender equality), re-
alizowanym w ramach programu European Gender Equality and Diversity Netwok, którego celem było zwal-
czanie stereotypowych poglądów na temat kobiet po 45 roku życia i ogólna poprawa wizerunku tej grupy. Jak 
wskazuje G. Uścińska, oprócz reklam telewizyjnych, radiowych i informacji w prasie, odbywały się liczne kon-
ferencje na ten temat53. Postawiono zatem nacisk na zmianę społecznego odbioru pracowników-seniorów  
i poprawienie ich wizerunku w oczach potencjalnego pracodawcy.

To nie jedyny projekt, w którym brała udział Litwa, celem zwiększenia atrakcyjności osób starszych na 
rynku pracy. Warto bowiem odnotować, że ostatnimi czasy na Litwie wprowadzono projekt pod nazwą „Su-
sitikim, mieli senjorai” („Spotkajmy się, kochani seniorzy”), którego celem jest szeroko rozumiana aktywizacja 
emerytów. Jak wynika z doniesień prasowych54, początkowo zakres projektu ograniczał się tylko do Wilna.  
W pierwszym roku zgłosiło się 300 emerytów, którzy mieli możliwość przez trzy miesiące uczęszczać na bez-
płatne zajęcia i szkolenia, np.  z zakresu tańca, garncarstwa, malarstwa. W roku 2018 projekt wkroczył rów-
nież do Kowna. Z każdym rokiem zainteresowanie projektem rosło. W 2018 r. na szkolenia uczęszczało 800 
osób, a w 2019 r. – 1 000. Obecnie projekt nastawiony jest głównie na aktywizację zawodową seniorów, 
ponieważ w ramach zajęć służących rozrywce i rozwojowi okazywało się, że uczestnicy mogą zarobić, przykła-
dowo produkując skarpety czy inne produkty. Dzięki temu, że projekt już wcześniej cieszył się sporym zainte-
resowaniem litewskich seniorów, jest szansa, że stanie się dla wielu z nich przyczynkiem do powrotu na rynek 
pracy – choćby w okrojonym wymiarze.

Kontynuując przykład Litwy, należy wskazać, że w tamtejszym ustawodawstwie wprowadzono regula-
cje, które mają za zadanie zniechęcić ubezpieczonych do przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Emery-
tura obniżana jest bowiem o 0,4% za każdy miesiąc pozostawania na wcześniejszej emeryturze55. Stanowi to 
element swoistego wynagradzania pracowników za dłuższe pozostawanie na rynku pracy w ramach elastycz-
nych emerytur, o których będzie jeszcze mowa.

52 Ibidem, s. 48. 
53 G. Uścińska, Diagnoza sytuacji osób w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce iw wybranych krajach UE na podstawie danych zastanych. Aspekt 
prawny, Warszawa 2011, s. 66.
54 https://wilno.tvp.pl/54093010/powrot-seniorow-na-rynek-pracy, 17.11.2021 r., godz. 07:38. 
55 Ibidem, s. 95. 
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C. Rosja.

Jak wskazuje S. Afanasajew, przykład Rosji potwierdza znaną tezę, że każdy krajowy system emerytal-
ny ulega znaczącej transformacji co 10–15 lat ze względu na zmiany na rynku pracy i w związku z wejściem 
na rynek pracy nowego pokolenia pracowników. „Tym samym żywotność systemu zależy głównie od pozio-
mu realizacji zasad ubezpieczenia społecznego, dostosowywania rynku pracy do potrzeb społecznych, wyłą-
czenia nieuczciwych przywilejów i nadmiernej redystrybucji środków, a także od motywacji najważniejszego 
elementu systemu – osoby, która pracuje uczciwie przez całe życie i ma nadzieję na godziwą i odpowiednią 
emeryturę”56.

Rosja, w początkach XXI w., odnotowała zwiększenie współczynnika obciążenia ludności w wieku 
produkcyjnym osobami pobierającymi świadczenia emerytalne. To stanowiło przyczynek do wprowadzenia 
obowiązkowych ubezpieczeń osobistych i reformy systemu zabezpieczenia społecznego. Jak podaje S. Afana-
sajew, z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy reformujące obecny system i wprowadzające silne 
zachęty do zarabiania na swoją godziwą emeryturę57. „Nowe zachęty pomogą ograniczyć wzrost liczby eme-
rytów z przyczyn demograficznych o ponad 10%. Szczyt tego wzrostu prognozowany jest na lata 2030–2035. 
Przyjęte rozwiązania pozwolą ubezpieczonym zwiększyć swoje przyszłe świadczenie emerytalne i poprawić 
efektywność członkostwa w systemie ubezpieczeń emerytalnych”58. Warto zwrócić uwagę na następujące 
założenia reformy:

−	 do 2023 r. zakłada się stopniowe podnoszenie pułapu wynagrodzenia podlegającego oskładkowaniu, 
co ma wzmocnić motywację pracowników osiągających wysokie dochody do przystąpienia do syste-
mu emerytalnego i będzie mieć wpływ na wysokość ich emerytur;

−	 wprowadzane są rozwiązania zmierzające do ograniczenia liczby osób, które mają krótki okres skład-
kowy przy niskim wynagrodzeniu (na ich rzecz następuje obecnie redystrybucja środków z funduszu 
emerytalnego), co ma spowodować, iż jeśli uczestnicy rynku pracy nie zmienią swojego zachowania 
polegającego na uzyskiwaniu oficjalnie niskich wynagrodzeń (niepokrywających minimalnych kosz-
tów egzystencji ludności pracującej), wówczas w dłuższym okresie aż do 15% pracowników nie nabę-
dzie prawa do świadczenia w ramach systemu ubezpieczenia emerytalnego, a w zamian nabędą oni 
jedynie prawo do renty socjalnej, i to o 5 lat później niż dotychczas;  liczba nowych emerytur będzie 
stopniowo maleć, osiągając liczbę mniejszą o 1 mln w 2030 r.;

−	 świadczeniobiorcy, którzy są zmuszeni do kontynuowania pracy z powodu otrzymywania niskiej 
emerytury i uzyskiwania niskich zarobków (poniżej mediany), otrzymali prawo do waloryzacji 
emerytury;

−	 osoby w wieku emerytalnym, które nadal pracują i mają wystarczająco wysokie wynagrodzenie, mają 
możliwość odroczenie emerytury na okres do 10 lat59.

−	
56 Tenże, Zmieniający się rynek pracy a systemy emerytalne – przykład Rosji [w:] Wyzwania XXI wieku a systemy emerytalne, Gdańsk 2014, s. 83.
57 Ibidem, s. 76.
58 Ibidem, s. 81.
59 Ibidem, s. 79-81.
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D. Finlandia.

Jak podaje G. Uścińska60, Finlandia była jednym z pierwszych państw, które podjęły walkę z dyskry-
minacją starszych pracowników na rynku pracy. Chociaż Finlandia to kraj z jednym z najszybciej starzejących 
się społeczeństw, wydaje się, że bardzo dobrze radzi sobie z tym problemem – ale i wyzwaniem, bowiem nie 
można traktować osób starszych i ich potrzeb jako swoisty kłopot. Warto wskazać na politykę zatrudnienia 
osób starszych, którą wprowadzono w tym państwie. W 1992 r. wskaźnik zatrudnienia osób starszych był na 
poziomie 30%, a obecnie przekracza 50%. Jak wynika z badań P. Błędowskiego i A. Szuwarzyńskiego, przyczyn 
zmiany tego stanu upatruje się w:

−	 prowadzeniu na szeroką skalę badań profilaktycznych dla pracowników od trzydziestego piątego roku 
życia, zmierzających do tego, by wczesna wykrywalność chorób i rehabilitacja poprawiała ich ogólny 
stan zdrowia, a zarazem i przydatność na rynku pracy;

−	 szerokim programie edukacji dla osób w wieku 45-50 lat, który miał wcześniej przygotować je do no-
wych wyzwań, wzmocnić ich pozycję dzięki nowym kwalifikacjom i kompetencjom;

−	 prowadzeniu i upowszechnianiu rezultatów wielu badań dotyczących uwarunkowań zawodowych 
osób starszych;

−	 promowaniu specyficznego odłamu zarządzania zasobami ludzkimi, jakim jest w ramach zarządzania 
różnorodnością – zarządzanie wiekiem61. 

Jednym z najgłośniejszych fińskich programów rządowych był  Narodowy program dla starszych pracowni-
ków – FINPAW (1997–2002). „Za pomocą kampanii informacyjnych i uświadamiających przekonywano opinię 
publiczną, pracowników i partnerów społecznych o konieczności zatrzymywania pracowników w starszym 
wieku. Wskazywano na płynące z tego korzyści – poprawę warunków życia pracowników, lepszą wydajność 
firm i niższe wydatki na emerytury”62.

Poza położeniem nacisku na aktywizację zawodową seniorów i przeciwdziałanie przedwczesnemu 
przechodzeniu na emeryturę, w literaturze podnosi się, iż fiński system osłon socjalnych jest wszechstronny, 
stanowiąc kombinację usług i przepisów, mających na celu rozwiązanie konkretnego problemu społecznego, 
który pojawił się w danym momencie63. 

E. Emerytura elastyczna. Emerytura częściowa.

Pojęcie „elastyczności” w omawianym kontekście może odnosić się zarówno do instytucji prawa pra-
cy, jak i prawa emerytalnego. Najogólniej rzecz ujmując, chodzi o to, aby pracownik świadczył pracę w wa-
runkach bardziej elastycznych, aniżeli w modelu typowym. Elastyczność rynku pracy niekiedy odnoszona jest 

60 G. Uścińska, op. cit., s. 55. 
61 P. Błędowski, A. Szuwarzyński, Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ - szanse i ograniczenia, Sopot 2009, s. 45.
62 G. Uścińska, op. cit., s. 55. 
63 U. M. Koivula, System pomocy społecznej w Finlandii, s. 12 (https://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20Finlandia.pdf, 
17.11.2021 r., godz. 15:26). 
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również do uprawnień pracodawcy – np. w zakresie łatwego zwalniania pracowników, co oczywiście nie jest 
korzystne dla pracowników-seniorów. Na gruncie preferencyjnych dla nich instytucji prawa pracy chodzi m.in. 
o rozwiązania odnoszące się do czasu czy miejsca pracy – tak aby możliwe było pogodzenie świadczenia pra-
cy z innymi aktywnościami życiowymi pracownika. Wypaczeniem idei elastycznego zatrudnienia jest z pew-
nością unikanie pracowniczego zatrudnienia na rzecz zatrudnienia niepracowniczego, najczęściej w oparciu  
o „umowy śmieciowe”, pozbawiające pracownika ochrony socjalnej lub stanowiące nic innego, jak obchodze-
nie przepisów prawa pracy. 

Z kolei w ślad za G. Uścińską należy wskazać, że termin „elastycznych emerytur” (flexible retirement, 
gradual retirement) używany jest na określenie takiej sytuacji, w której pracownikowi stwarza się możliwość 
podjęcia decyzji o opuszczeniu rynku pracy i skorzystaniu z uprawnień emerytalnych stosowanie do jego in-
dywidualnych preferencji i okoliczności64. Taki proces może przebiegać dwutorowo: 

−	 w kierunku wcześniejszego wyjścia z rynku pracy przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, 
−	 bądź w kierunku odłożenia w czasie decyzji o skorzystaniu w całości z nabytych uprawnień emerytalnych65. 

Poszczególne państwa (np. Litwa, Niemcy, Dania czy Polska) wypracowały pewne rozwiązania prawne, 
w różny sposób realizujące koncepcję elastycznych emerytur. 

Gdy idzie o rozwiązania polskie, to na pewno należy do nich prawo do wcześniejszej emerytury, które 
wywodzi się z koncepcji elastycznego wieku emerytalnego. Ta koncepcja „zakłada, że wiek emerytalny zostaje 
ustalony w przedziale >>od–do<<; ubezpieczony decyduje, kiedy skonkretyzuje swoje prawo do emerytury. 
Konkretyzacja tego prawa polega na przejściu na emeryturę mimo nieosiągnięcia podstawowego wieku eme-
rytalnego przez osoby, które obowiązuje powszechny wiek emerytalny”66. Nie bez znaczenia są też emerytury 
w niższym wieku dla poszczególnych kategorii pracowników. Takie rozwiązania podyktowane są tym, iż po 
osiągnięciu pewnego wieku zdolność do pracy maleje. Preferencja emerytalna wywodzi się z przekonania, że 
pewne grupy pracowników (górnicy, kolejarze czy nauczyciele) powinny być uprzywilejowane z uwagi na to, 
jak istotna społeczne jest ich praca. 

Elastyczna emerytura jest powiązana z elastycznym zatrudnieniem. Jak dowodzą badania, im mniej 
elastyczne warunki pracy, tym większa chęć szybszego wycofania się z rynku pracy z powodu osiągnięcia 
wieku emerytalnego. Pracownicy dążą wszak do tego, by móc pracować adekwatnie do swego stanu zdrowia 
– psychicznego i fizycznego. Dlatego dużym zainteresowaniem cieszy się koncepcja „stopniowych emerytur”, 
tyle że na ogół jest ona proponowana pracownikom wysoko wykwalifikowanym67. 

Jak była mowa wcześniej (por. pkt 2), podejmowanie w Polsce zatrudnienia po osiągnięciu wieku 
emerytalnego obwarowane jest różnymi obowiązkami, a w tym fiskalnymi. Jak się wydaje, obecne ustawo-

64 G. Uścińska, op. cit., s. 90. 
65 Ibidem, s. 90. 
66 Ibidem, s. 81. 
67 Ibidem, s. 91. 
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dawstwo w zakresie wcześniejszych emerytur czy niższego wieku emerytalnego wciąż niejako promuje wcze-
śniejsze wyjście z rynku pracy, aniżeli dłuższe na nim pozostawanie. Zastrzec jednak trzeba, że mające wejść 
niedługo w życie preferencje podatkowe mogą odwrócić ów trend. 

Przykłady płynące z zagranicy, a także rekomendacje wielu instytutów naukowych i badawczych, po-
zwalają przyjąć, że bez promocji dłuższego podejmowania zatrudnienia, a niekiedy również podwyższenia 
wieku emerytalnego, system emerytalny może okazać się niewydolny. Trzeba mieć   na uwadze to, że nie 
idzie jedynie o wypłatę jakiejkolwiek emerytury, tylko takiej, która pozwoli emerytowi na godne bytowanie. 
Państwo nie powinno dążyć do tego, by zagwarantować emerytom minimum egzystencji, które ma zapewnić 
zaspokojenie elementarnych potrzeb życiowych, lecz co najmniej minimum socjalne. Jest ono linią, której 
osiągnięcie pozwala także na udział w życiu społecznym, lepsze wyżywienie, warunki mieszkaniowe i wypo-
czynek68. Stąd też decyzja o przejściu na emeryturę w niższym wieku emerytalnym powinna być przemyślana, 
zaś ustawodawca nie powinien tego promować, tylko prędzej wprowadzać rozwiązania, które mogą uatrak-
cyjnić pracę dla osób w wieku starszym.

Jak podaje K. Bielawska, jedną z form elastycznego przechodzenia na emeryturę, która może sprzyjać 
wydłużeniu okresów zatrudnienia, jest emerytura częściowa, która pozwala na łączenie pobierania świad-
czenia z kontynuowaniem pracy69. Badania przeprowadzone w 28 państwach członkowskich UE wykazały, 
że w 8 z nich aż 75% pracodawców byłoby zainteresowanych funkcjonowaniem rozwiązań pozwalających na 
łączenie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy z emeryturą częściową - głównym uzasadnieniem 
takiego oczekiwania była możliwość utrzymania transferu wiedzy w ramach przedsiębiorstwa70. Emerytury 
częściowe, choć o różnych celach i konstrukcji, funkcjonowały w 2016 r. w 15 państwach członkowskich UE 
oraz w Norwegii. 

Dla przykładu, w Finlandii łączenie emerytury częściowej z pracą umożliwiało płacenie niższego po-
datku od dochodów osobistych. Uprawnienia emerytalne były gromadzone proporcjonalnie do zmniejszo-
nego czasu wymiaru pracy. Z kolei w Norwegii każdy rok odroczenia decyzji o emeryturze do osiągnięcia 75. 
roku życia skutkuje zwiększeniem emerytury z systemu podstawowego o 5%. Pracownicy mogą łączyć pracę  
z pobieraniem emerytury (wysokość świadczenia częściowego może być ustalona na poziomie 20%, 40%, 
50%, 60% lub 80%). W Niemczech system emerytur częściowych m.in. skutkował obniżeniem emerytury  
w trakcie zatrudnienia (osoby pobierające emeryturę częściową musiały otrzymywać wynagrodzenie na po-
ziomie co najmniej 70% uprzedniej płacy), lecz przy tym pracodawca miał prawo uzyskać dotację na zatrud-
nienie nowej osoby (bezrobotnej lub uczącej się) wskutek zredukowania czasu pracy pracownika-emeryta do 
50%71. 

W Polsce nie brak jest zachęt do pozostawania dłużej na rynku pracy. Dłuższe pozostawanie na rynku 
68 N. Szczęch, Praktyka decyzyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności składkowych w świetle orzecznictwa 
sądów administracyjnych [w:] Prawo ubezpieczeń społecznych. Wybrane problemy, red. M. Czuryk, K. Naumowicz, Olsztyn 2016, s. 97. 
69 Taż, Elastyczne rozwiązania w systemach emerytalnych państw członkowskich UE w kierunku wydłużania aktywności zawodowej, „Rozprawy 
Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych”, Vol. 22, No. 3, s. 55. 
70 Ibidem, s. 55. 
71 Ibidem, s. 55, 57. 
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pracy przekłada się na wysokość emerytury - kwota emerytury zależy miedzy innymi od okresów ubezpie-
czenia72. Ponadto, obecnie funkcjonują w okrojonej formie emerytury częściowe dla mężczyzn, którzy do 
30.09.2017 r. spełnili warunki wymagane do nabycia prawa do tej emerytury, tj.:

−	 udowodnili okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat oraz
−	 osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 65 lat.

Mężczyźni, którzy spełnią powyższe warunki będą mogli uzyskać prawo do tej emerytury, nawet jeśli z wnio-
skiem wystąpią po 30.09.2017 r. Jej wysokość to 50% emerytury powszechnej i możliwe jest kontynuowanie 
zatrudnienia73. Jednakże „jednym z aspektów widocznie różnicującym rozwiązania państw w obszarze >>ela-
stycznych emerytur<< są regulacje dotyczące możliwości kumulacji zarobków z pracy zawodowej z emerytu-
rą (…) W Czechach, Bułgarii, Francji, Włoszech istnieje możliwość nieograniczonego łączenia zarobków z eme-
ryturą w pełnym wymiarze. Również w systemie holenderskim nigdy nie testowano dochodów pracujących 
emerytów”74. Takie rozwiązania w Polsce obecnie nie obowiązują. 

72 Por. G. Uścińska, op. cit., s. 96.
73 Por. szerzej https://www.zus.pl/emerytura-czesciowa, 17.11.2021 r., 08:48.
74 G. Uścińska, op. cit., s 92. 
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1. Aktywizacja zawodowa seniorów powinna rozpocząć się od zagwarantowania, że będą w stanie  
– fizycznie i psychicznie – uczestniczyć w rynku pracy. Na poziomie miejsca pracy powinno zatem dojść 
do dostosowania organizacji pracy, a zwłaszcza jej tempa i pory, do możliwości starszych pracowników. 
Dalej, należy dążyć do wyrugowania niekorzystnych czynników wpływających na pracę seniorów. Może 
się temu przysłużyć uelastycznienie warunków zatrudnienia, zwłaszcza pod kątem miejsca i czasu pracy. 

2. Jako niezbędne jawi się prowadzenie zintensyfikowanych akcji informacyjnych, przeznaczonych zarów-
no dla seniorów, jak i dla pracodawców. Gdy idzie o szkolenia, którym mogliby zostać poddani seniorzy, 
należy wskazać na te, które będą się odnosiły do szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia. Z kolei w od-
niesieniu do pracodawców, niezbędne jest edukowanie o tym, jak zmienia się zdolność biologiczna do 
wykonywania określonych prac, z położeniem nacisku na to, że co prawda wykonywanie przez seniorów 
określonych zawodów (wymagających np. dużej siły fizycznej czy refleksu) nie jest wskazane, lecz do-
brze sprawdzą się w innych zawodach. Reprezentatywny przykład Finlandii uwidacznia, że zarządzanie 
zasobami ludzkimi odnośnie do starszych pracowników jest specyficzne. Edukacja pracodawców jest 
nie do przecenienia. Wielu nie ma tego świadomości, a rezygnując z poszukiwania starszych pracowni-
ków traci możliwość korzystania z pracy doświadczonego, mądrego życiowo pracownika. 

3. Nie można jednak zapominać, że nie wszyscy seniorzy zdołają w dalszym ciągu pracować w tym sa-
mym miejscu pracy czy na takim samym stanowisku. Polityka zatrudnieniowa państwa powinna więc 
skoncentrować się na ułatwianiu osobom starszym przekwalifikowywania się czy nabywania nowych 
umiejętności – począwszy od obsługi komputera i innych nowoczesnych urządzeń, poprzez naukę języ-
ków obcych, a skończywszy na uzyskiwaniu „fachu w ręku” czy uprawnień zawodowych. Wydaje się, że  
w tym obszarze należałoby na szerszą skalę wprowadzić darmowe szkolenia dla osób starszych czy 
bony do wykorzystania na takowe szkolenia, wzorem rozwiązań niemieckich czy litewskich. Zważyć jed-
nak trzeba, iż jest to zadanie, którego powinny się podjąć prędzej jednostki samorządu terytorialnego  
– i, jak pokazują założenia m.in. Polskiego Ładu, rząd zaczyna to dostrzegać. 

4. Wydaje się, że potrzebne są również zmiany w prawie pracy i zabezpieczeniu społecznym. Mimo że 
od podjęcia przez Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów uchwały z dnia 21 stycznia 2009 r. II PZP 
13/08, ugruntowało się stanowisko, że wiek emerytalny pracownika i nabycie przez niego prawa do 
emerytury nie może stanowić wyłącznego uzasadnienia dla rozwiązania z nim stosunku pracy75 - to 
jednak wciąż mowa o poglądach orzeczniczych, a nie o przepisach obowiązujących. Taki stan niepew-
ności co do  prawa istotnie wpływa na bezpieczeństwo socjalne seniorów, którzy chcieliby kontynuować 
zatrudnienie po przejściu na emeryturę. Należałoby zatem wprowadzić przepisy, które wykluczałyby 
możliwość zwolnienia pracownika tylko z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie tego pra-
wa. Gdy zważy się na to, że aktywizacja osób starszych stanowi cel polityki społecznej państwa, do-

75 K. Dulewicz, P. Stobiński, op. cit., LEX/el. 2014.
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puszczanie do wypowiadania umów o pracę osobom starszym można uznać za niweczące długofalowe 
zamierzenia państwa, a przede wszystkim – godzące w prawa osób starszych. Jest to szczególnie istotne 
z tej przyczyny, że rozwiązanie umowy o pracę oparte o taką motywację nie jest weryfikowane z urzędu 
przez jakiś wyspecjalizowany organ. To, czy zostanie poddane kontroli, zależy od samego pracownika – 
musi odwołać się do sądu pracy. Jeśli tego nie zrobi, to wówczas takie dyskryminujące wypowiedzenie 
może się ostać. 

5. Jako zasadne jawi się wprowadzenie takich mechanizmów, które by uatrakcyjniały podejmowanie pracy 
po osiągnięciu wieku emerytalnego. Rację ma I. Jędrasik-Jankowska, która pisze, że oskładkowanie pra-
cujących emerytów jest sprzeczne z konstrukcyjnymi założeniami ochrony ubezpieczeniowej76. Emeryt 
to ktoś, kto już zakończył proces nabywania prawa do emerytury i to prawo zrealizował. Nie ma więc 
potrzeby zabezpieczać emeryta na wypadek zajścia zdarzenia, które już zaszło77. Objęcie pracownika-
-emeryta obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym nie jest korzystne ani dla samego pracownika, 
ani dla pracodawcy, bowiem generuje większe koszty zatrudnienia. Wszelkie działania legislacyjne, któ-
re obniżają obciążenia fiskalne lub składkowe, należy ocenić pozytywnie. 

6. Nawiązując do tego wątku, pracujący emeryci powinni zostać zwolnieni z obowiązku odprowadzania 
podatku dochodowego. Mało który emeryt osiąga takie dodatkowe zatrudnienie, że jest istotnie dzięki 
temu wzbogacony. Najczęściej podejmowanie zatrudnienia na emeryturze jest spowodowane brakiem 
oszczędności i niskim świadczeniem z tego ubezpieczenia. Skoro tak, to państwo powinno wspierać fi-
skalnie takie osoby, zaś zyski czerpać jedynie z pracy najbogatszych emerytów. Naturalnie bowiem takie 
rozwiązania legislacyjne nie być powinny uniwersalne, tylko zróżnicowane, zaś najlepszym kryterium 
jest kryterium dochodowe. Ową rekomendację ma realizować Polski Ład, jak była mowa. 

7. Powinno się również zainwestować w szkolenie osób w wieku ponad 45 lat na temat oszczędzania, 
inwestowania w prywatne programy emerytalne czy w końcu jakie korzyści niesie za sobą dłuższa pra-
ca. Niepewne są wszakże losy wieku emerytalnego, zaś aktualny klimat polityczny w Polsce pozwala 
raczej spodziewać się, że do zmian w tej materii nie dojdzie. Jak zauważa W. Sułkowska,  dla wielu,  
a może nawet większości Polaków struktura systemu ubezpieczeń społecznych, mechanizmy jego dzia-
łania, a wreszcie konsekwencje dla całej gospodarki – obecnie i w perspektywie życia kolejnych poko-
leń – oceniane są jako niejasne czy wręcz niezrozumiałe i budzące wiele obaw78. Z badań cytowanych 
przez Autorkę wynika, że większość Polaków nie posiada jakichkolwiek oszczędności,  nie ma świado-
mości zagrożeń i niskiego poziomu przyszłych świadczeń, ani nie ma rozeznania w dostępnej na rynku 
ofercie dobrowolnych form zabezpieczenia emerytalnego (III filar)79. Edukacja na temat zabezpieczenia 
społecznego powinna zatem mieć miejsce już od początku wkroczenia osób w wiek produkcyjny, lecz  
z pewnością musi się zintensyfikować w miarę zbliżania się do wieku emerytalnego. Seniorzy powinni 
świadomie podejmować decyzje o zaprzestaniu podejmowania pracy. W przeciwnym razie może oka-

76 Taż, Pojęcia…, s. 91.
77 Ibidem, s. 91. 
78 Taż, Świadomość społeczna w obszarze ubezpieczeń społecznych w świetle badań naukowych [w:] Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakre-
sie ubezpieczeń społecznych, Kraków 2013, s. 9. 
79 Ibidem, s. 10-11. 
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zać się, że w wyniku niewiedzy podejmą złe decyzje, które mogą mieć nieodwracalne, negatywne skutki 
dla ich poziomu życia.

8. Dalej, wydaje się, że istotną rolę mogą odegrać w tym zakresie organizacje z tzw. trzeciego sektora – fun-
dacje i stowarzyszenia. NGOsy zajmujące się problemami osób starszych powinny, z pomocą państwa, 
na preferencyjnych warunkach prowadzić szkolenia z tej tematyki dla seniorów. Takie akcje powinien 
prowadzić również sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych – na szerszą skalę, aniżeli NGOs, ponieważ 
realizuje zadania władzy publicznej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje bowiem własną polity-
kę informacyjno-szkoleniową, adresowaną zarówno do własnych pracowników, jak również do swoich 
klientów – ubezpieczonych, pracowników, pracujących na własny rachunek – przemieszczających się na 
obszarze krajów Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii80. Odpo-
wiadając na takie potrzeby, w latach 2021-2025 ma zostać realizowany rządowy program Aktywność+ 
-  za pomocą środków z programu będą finansowane działania jednostek samorządu terytorialnego, 
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, mające na celu zwiększenie aktywności seniorów 
w życiu społecznym i zawodowym81. Takie działania zasługują na pełną aprobatę. 

9. Wzorem m.in. Finlandii, Norwegii i Niemiec warto byłoby rozważyć wprowadzenie w Polsce emerytur 
częściowych, ale ukształtowanych w taki sposób, by emeryt-pracownik zachowywał prawo do eme-
rytury w wyższym wymiarze, niż na gruncie obecnych polskich rozwiązań, i aby dotyczyła szerszego 
grona ubezpieczonych. W tym zakresie nowelizacji wymagałaby m.in. przepisy EmRentFUSU.  Jak wspo-
mniano, wprowadzenie profitów przemawiających za pozostaniem na rynku pracowniczym wydaje się 
dobrym rozwiązaniem, a z pewnością lepszym, niż obciążanie aktywnych zawodowo seniorów obo-
wiązkami z zakresu danin publicznych. Zwiększanie emerytur z każdym przepracowanym rokiem po 
osiągnięciu wieku emerytalnego czy dotacje dla pracodawców zatrudniających emerytów na część eta-
tu mogą pozytywnie oddziaływać na rynek zatrudnienia osób starszych, pozwalając im na elastyczne 
przechodzenie z zatrudnienia w emeryturę. Zresztą, według K. Bielawskiej, coraz więcej państw będzie 
wprowadzało rozwiązania, mające zachęcać pracodawców, aby w większym stopniu dostosowywali wa-
runki pracy (jej intensywność, zakres i czas) do zmieniających się wraz z wiekiem możliwości pracowni-
ków, a tym samym wzrośnie być może zainteresowanie różnymi elastycznymi formami przechodzenia 
na emeryturę, w tym emeryturami częściowymi82.

80 E. Borowczyk, Upowszechnianie wiedzy o ustawodawstwie  Unii Europejskiej w zakresie ubezpieczeń społecznych [w:] Upowszechnianie wiedzy 
i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, Kraków 2013, s. 84.
81 https://www.gov.pl/web/polski-lad/zlota-jesien-zycia,  17.11.2021 r.,  godz. 14:40.
82 Ibidem, s. 57.
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