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Nowy rodzaj świadczenia. 
Cel wprowadzenia
28 lutego 2020 r. weszła w życie ustawa z 9 stycznia 2020 r.
o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla
emerytów i rencistów (DzU poz. 321, dalej: ustawa).
Rreguluje ona zasady udzielania dodatkowego rocznego
świadczenia pieniężnego, potocznie zwanego „trzynastą
emeryturą” lub „emeryturą plus”. Należy zaznaczyć, że
wcześniej podobne świadczenie regulowała ustawa
z 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pie-
niężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (DzU poz.
743). Jak jednak wskazano w uzasadnieniu do tej ustawy,
jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 1100 zł
brutto, wypłacone w 2019 r., stanowiło wsparcie finanso-
we szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie
świadczenia emerytalno-rentowe, niemniej pomimo
wprowadzonych zmian przepisów w celu ochrony pozio-
mu świadczeń emerytalnych, także ta pomoc została

uznana za niewystarczającą1. Z tego względu omawiane-
mu świadczeniu zdecydowano się nadać charakter cy-
kliczny, coroczny. 

Konstytucyjne podstawy kształtowania
prawa do zabezpieczenia społecznego
i metody jego realizacji
Idea zabezpieczenia społecznego polega na zagwaranto-
waniu obywatelom ochrony w sytuacjach zmniejszenia
lub utraty zarobków wskutek czasowej lub trwałej nie-
zdolności do pracy (Jędrasik-Jankowska, 2018, s. 27).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
(DzU nr 78, poz. 483 ze zm., dalej: Konstytucja) formułu-
je prawo do zabezpieczenia społecznego w art. 67, wska-
zując, że przysługuje ono obywatelom w razie niezdolno-
ści do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz
po osiągnięciu wieku emerytalnego (ust. 1), jak również
w przypadku pozostawania bez pracy nie z własnej woli
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i nieposiadania innych środków utrzymania (ust. 2). We
wszystkich wskazanych wyżej sytuacjach określenie zakre-
su i formy zabezpieczenia społecznego pozostawiono
ustawodawcy zwykłemu. 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego,
art. 67 Konstytucji stanowi podstawę do wyróżnienia mi-
nimalnego zakresu prawa do zabezpieczenia społecznego
odpowiadającego konstytucyjnej istocie tego prawa oraz
innych uprawnień, nadanych w drodze ustawowej, jednak
wykraczających poza ten zakres (tak wyroki TK z 19 grud-
nia 2012 r., K 9/12, OTK-A 2012/11/136, z 25 lutego 2014 r.,
SK 18/13, OTK-A 2014/2/15, z 11 grudnia 2006, SK 15/06,
OTK-A 2006/11/170). Innymi słowy, ustawodawcy zwy-
kłemu pozostawiono znaczną swobodę co do kształtowa-
nia treści prawa do zabezpieczenia społecznego, ograni-
czoną z jednej strony koniecznością zagwarantowania mi-
nimum (istoty) tego prawa, która jest rozumiana jako
kształtowanie świadczeń na poziomie zapewniającym mi-
nimum egzystencji, z drugiej zaś — realizacji prawa do
zabezpieczenia społecznego w sposób optymalny, tj.
z uwzględnieniem możliwości ekonomicznych państwa do
zaspokojenia potrzeb socjalnych obywateli (tak wyroki
TK z 11 grudnia 2006 r., SK 41/07, OTK-A 2010/1/5,
z 8 maja 2000 r., SK 22/99, OTK 2000/4/107. 

Można także powiedzieć, że do natury prawa do za-
bezpieczenia społecznego należy to, że ma ono charakter
rozproszony, tj. jest unormowane w wielu aktach praw-
nych i ucieleśnia się w wielu instrumentach (świadcze-
niach) uregulowanych przez ustawodawcę2. Co jednak
istotne, w zakresie konstytucyjnego prawa do zabezpie-
czenia społecznego znajdą się wyłącznie te instrumenty,
które realizują ochronę ryzyk socjalnych wskazanych
w art. 67 Konstytucji. Wyliczenie w nim zawarte ma bo-
wiem charakter enumeratywny (Ślebzak, 2016, s. 1509).
Ustawodawca natomiast, aby umożliwić obywatelom ko-
rzystanie z praw socjalnych, musi: 1) utworzyć system in-
stytucji publicznych powołanych do realizacji poszczegól-
nych praw oraz stworzyć mechanizmy gromadzenia środ-
ków finansowych, wskazać konkretne instytucje powołane
do spełniania poszczególnych świadczeń i wyposażyć je
w odpowiednie środki materialne, 2) określić krąg osób
uprawnionych, 3) zdefiniować przesłanki nabycia danego
uprawnienia, 4) określić treść świadczenia oraz stworzyć
środki prawne na wypadek naruszenia prawa (Wojtyczek,
1999, s. 32). 

Idea zabezpieczenia społecznego może być realizowa-
na różnymi technikami (metodami) organizacyjno-finan-
sowymi. Obecnie wskazuje się, że z uwagi na to, iż Kon-
stytucja nie określa form realizacji zabezpieczenia 
społecznego, pozostawiając w tym zakresie wybór usta-
wodawcy zwykłemu, katalog takich technik ma charakter
dynamiczny (Bińczycka-Majewska, 2004, s. 41), czy też
otwarty (Ślebzak, 2015, s. 18). Innymi słowy, zdaniem
przedstawicieli doktryny, w realiach społecznej gospodar-
ki rynkowej dopuszczalne jest wzbogacanie i różnicowa-
nie konstrukcji prawnych zabezpieczenia społecznego
(Antonów, 2003, s. 59), do których tradycyjnie zalicza się
ubezpieczenie społeczne, zaopatrzenie społeczne i po-
moc społeczną (Piotrowski, 1966, s. 163–165). 

Każda z tych technik charakteryzuje się określonym
zespołem środków w dziedzinie sposobu gromadzenia za-
sobów materialnych niezbędnych do zaspokojenia po-
trzeb i zasad rozdysponowania nagromadzonych środków
(Jędrasik-Jankowska, 2018, s. 27), chociaż w literaturze
przedmiotu wskazuje się na różne zestawy tych cech. 
G. Szpor, wskazuje, iż w rozróżnieniu ww. technik poma-
gają następujące elementy: podmiot zabezpieczający (za-
kład publiczny, organ administracji rządowej, gmina), fi-
nansowanie (zdecentralizowane fundusze składkowe, bu-
dżet centralny, budżet gminy), uprawnieni (zawodowo
aktywni, grupy obywateli, ogół ludności) oraz świadczenia
(typowe zależne od wkładu pracy, typowe zależne od po-
trzeb, zindywidualizowane zależne od potrzeb) (Szpor,
2016, s. 29). Z kolei I. Jędrasik-Jankowska wskazuje na:
tytuł do świadczeń, podmiotowy zakres ochrony, charak-
ter prawa do świadczeń oraz zasady ustalania wysokości
świadczeń (Jędrasik-Jankowska, 2018, s. 27). Jednocze-
śnie należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że poszczególne
techniki realizacji zabezpieczenia społecznego rzadko
występują w swojej „czystej” postaci (Kaczyński, 1986, 
s. 26; Kolasiński, 1969, s. 17), wobec czego o zakwalifiko-
waniu danego rozwiązania do jednej z nich może zostać
dokonane ze względu na cechy przeważające. 

Biorąc pod uwagę argumenty podnoszone w doktry-
nie, wydaje się, że kategoryzacja dodatkowego rocznego
świadczenia pieniężnego do jednej z trzech tradycyjnych
metod realizacji zabezpieczenia jest możliwa, a za kluczo-
we kryteria tej klasyfikacji należy przyjąć: zakres podmio-
towy, charakter prawny prawa do świadczeń, sposób usta-
lania wysokości świadczenia oraz sposób jego finansowania,
i w oparciu o nie zostanie dokonana analiza charakteru
prawnego omawianego świadczenia. 

Katalog osób uprawnionych 
do dodatkowego rocznego 
świadczenia pieniężnego
Wbrew nazwie ustawy dodatkowe świadczenie pieniężne
nie przysługuje wyłącznie emerytom i rencistom. Katalog
osób uprawnionych określa art. 2 ustawy. Należą do nie-
go osoby pobierające emerytury i renty na podstawie róż-
nych aktów prawnych, w tym podlegające różnym syste-
mom zabezpieczenia społecznego. Są to zatem nie tylko
emeryci i renciści pobierający świadczenia z powszechnego
ubezpieczenia społecznego (emerytalnego, rentowego,
wypadkowego), ale również z ubezpieczenia społecznego
rolników, a także z systemów zaopatrzenia społecznego
funkcjonariuszy służb, żołnierzy zawodowych, inwalidów
wojennych i wojskowych czy kombatantów. Emeryci
i renciści stanowią z pewnością najliczniejszą grupę
uprawnionych do dodatkowego rocznego świadczenia
pieniężnego, niemniej jednak nie jedyną — świadczenie
to przysługuje bowiem także np. osobom pobierającym
świadczenia i zasiłki przedemerytalne czy też rodziciel-
skie świadczenie uzupełniające. 

Tytuł ustawy nie obejmuje więc wszystkich kategorii
świadczeniobiorców. Z prawnego punktu widzenia do ka-
talogu osób uprawnionych należą bowiem nie tylko eme-



ryci i renciści w rozumieniu ustawowym, ale także osoby
pobierające inne świadczenia z zabezpieczenia społecz-
nego (realizowane różnymi technikami: ubezpieczeniem
lub zaopatrzeniem społecznym), które w dalszej części ar-
tykułu będą nazywane zbiorczo „świadczeniami podsta-
wowymi”. 

Roszczeniowy charakter dodatkowego
rocznego świadczenia pieniężnego
Należy odnotować, że ustawodawca warunkuje przyzna-
nie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego od
tego, czy na dzień 31 marca danego roku prawo do
świadczenia podstawowego jest realizowane przez oso-
bę uprawnioną. Prawo do świadczenia podstawowego
nie może być zatem, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy, za-
wieszone (ani z urzędu ze względu np. na łączenie po-
bierania świadczenia z zarobkiem, ani na wniosek zain-
teresowanego). 

Przesłanki nabycia prawa do dodatkowego rocznego
świadczenia pieniężnego są więc bardzo proste. Ustawa
nie reguluje postępowania w przedmiocie ubiegania się
o omawiane świadczenie, wskazując jedynie w art. 2 ust. 3,
że w przypadku, gdy okaże się, że na dzień 31 marca da-
nego roku prawo do świadczenia podstawowego nie ist-
niało, podlegało zawieszeniu lub przysługiwała wypłata
tego świadczenia, dodatkowe roczne świadczenie pienięż-
ne podlega ponownemu ustaleniu. W zakresie nieuregu-
lowanym znajdą tym samym zastosowanie zasady okre-
ślone w ustawach normujących prawo do świadczeń pod-
stawowych. 

Pomimo że uprawniony do dodatkowego rocznego
świadczenia pieniężnego, aby je uzyskać, nie musi wyka-
zywać żadnej aktywności, nie budzi wątpliwości, że
w przypadku gdyby wbrew przepisom nie zostało ono wy-
płacone, może wystąpić do właściwej instytucji o ponow-
ne ustalenie prawa i wypłatę świadczenia. Prawo do do-
datkowego rocznego świadczenia pieniężnego przysługu-
je bowiem osobom uprawnionym w ustawowo określo-
nym wymiarze w razie spełnienia się ustawowo przewi-
dzianych przesłanek i wyłącznie one rozstrzygają o po-
wstaniu i treści uprawnienia, co świadczy o roszczeniowo-
ści tego świadczenia (Szubert, 1987, s. 52) 

Wysokość i sposób wypłaty

Mimo iż dodatkowe świadczenie pieniężne jest „wtórne”
do różnorodnych świadczeń podstawowych, w każdym
przypadku przysługuje ono w jednakowej wysokości, 
tj. w wysokości najniższej emerytury, o której mowa 
w art. 85 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1997 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU
z 2020 r. poz. 53 ze zm., dalej: ustawa o emeryturach
i rentach z FUS), obowiązującej od 1 marca roku, w któ-
rym ma być ono wypłacone. Zasadą jest, że w przypadku
zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia podsta-
wowego, osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno do-
datkowe roczne świadczenie pieniężne, o czym stanowi
art. 3 ustawy. 

Wypłata dodatkowego świadczenia pieniężnego ma
następować z urzędu, wraz z wypłatą świadczenia podsta-
wowego przypadającego w kwietniu (tylko w przypadku
świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytal-
nego dodatkowe świadczenie pieniężne wypłaca się
w maju). Co istotne, kwota omawianego świadczenia,
zgodnie z art. 11 ustawy, jest wolna od potrąceń lub egze-
kucji. Nie ma także wpływu na uprawnienia osób ubiega-
jących się o świadczenia, dodatki, zasiłki lub innego ro-
dzaju wsparcie określone w przepisach odrębnych3. 

Podstawy i źródła finansowania

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne oraz koszty je-
go obsługi są finansowane ze środków Funduszu Solidar-
nościowego, utworzonego na podstawie ustawy z 23 paź-
dziernika 2019 r. o Funduszu Solidarnościowym (DzU
poz. 2192, dalej: ustawa o FS). Początkowo fundusz ten
miał na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowot-
ne osób niepełnosprawnych. W wyniku nowelizacji z 20
grudnia 2019 r. (ustawa o zmianie ustawy o Solidarno-
ściowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 2473) do celów
funduszu dodano wsparcie finansowe emerytów i renci-
stów, o którym mowa w przepisach odrębnych. Stanowiło
to podstawę do późniejszego sfinansowania dodatkowego
rocznego świadczenia pieniężnego ze środków funduszu
(poprzesz dodanie ustawą tego świadczenia do katalogu
określonego w art. 6b ust 1 pkt 2 ustawy o FS), a jedno-
cześnie pozwalało na uregulowanie (przesunięcie) kosz-
tów wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego4. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FS, przychodami 
funduszu są przede wszystkim obowiązkowe składki na
fundusz oraz danina solidarnościowa, o której mowa
w rozdziale 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (DzU z 2019 r. poz. 900 ze
zm., dalej: ustawa o PIT). 

Ustawa o FS w bardzo szczątkowy sposób reguluje
kwestię składek na fundusz, wskazując, że stosuje się do
nich odpowiednio przepisy dotyczące obowiązkowych
składek na fundusz pracy, a ich wysokość określa ustawa
budżetowa. Oznacza to, że składkę na fundusz odprowa-
dzają podmioty wskazane w art. 104 ustawy z 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy (DzU z 2019 r. poz. 1482 ze zm., dalej: ustawa o pro-
mocji zatrudnienia), a więc przede wszystkim pracodawcy
i inne jednostki organizacyjne za osoby podlegające obo-
wiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu,
rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rol-
niczych lub spółdzielnie usług rolniczych za swoich człon-
ków oraz inne osoby, podlegające ubezpieczeniu emery-
talnemu i rentowemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu,
z wyjątkiem tych wskazanych w art. 104 ust. 1 pkt 3 usta-
wy o promocji zatrudnienia5. Składkę ustala się od kwot
stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia,
o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2020 r.
poz 266 ze zm., dalej u.s.u.s.), wynoszących w przeliczeniu
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na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie
za pracę. W 2020 r. składkę tę ustalono w wysokości
0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe6. 

Drugim najistotniejszym źródłem przychodu funduszu
jest danina solidarnościowa, wprowadzona do ustawy
o PIT od 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy o FS.
Zgodnie z art. 30h ustawy o PIT jest to danina płacona
przez osoby fizyczne w wysokości 4% nadwyżki ponad
1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowa-
niu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a (tj. we-
dług skali podatkowej), w art. 30b (tj. jednolitą 19% staw-
ką podatku od zysków kapitałowych), art. 30c (tj. jednoli-
tą 19% stawką podatku m.in. od dochodów z działalności
gospodarczej) lub w art. 30f ustawy PIT (tj. 19% stawką
podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowa-
nej) po ich pomniejszeniu o kwoty składek na ubezpie-
czenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a
ustawy o PIT, oraz kwoty, o których mowa w art. 30f 
ust. 5 ustawy o PIT (uwzględnionych w podstawie opodat-
kowania dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednost-
ki kontrolowanej lub dochodu z odpłatnego zbycia przez
podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowa-
nej). Do daniny solidarnościowej stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z 19 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podat-
kowa (DzU z 2019 r. poz. 900 ze zm., dalej: ordynacja 
podatkowa), a zasady jej uiszczenia są podobne do tych
obowiązujących w zakresie podatku dochodowego — wy-
magane jest złożenie do urzędu skarbowego deklaracji
o wysokości daniny solidarnościowej oraz jej uiszczenie
w terminie do 30 kwietnia danego roku. Pomimo zatem
odmiennej nazwy, danina ta posiada wszystkie cechy po-
datku, wymienione w art. 6 ordynacji podatkowej. Zdaje
się, że wskazywany w doktrynie cel wprowadzenia przez
ustawodawcę pojęcia podatku w postaci „przeciwdziała-
nia przemycania do ustawodawstwa, z powodów politycz-
nych i społecznych, obciążeń podatkowych inaczej nazy-
wanych” (Dzwonkowski i Dzwonkowski, 2020, s. 74),
w tym przypadku nie został zatem osiągnięty, chociaż
można także spotkać poglądy, iż danina solidarnościowa
nie jest zryczałtowaną formą podatku, a odrębną należ-
nością publicznoprawną (Modzelewski, 2020). Przema-
wiać za tym ostatnim stwierdzeniem — poza przyjętą no-
menklaturą — może brak cechy generalności (danina so-
lidarnościowa dotyczy niektórych źródeł opodatkowania
i jest powiązana z formą opodatkowania7), charaktery-
stycznej dla podatku, która jednak nie została wymieniona
w art. 6 ordynacji podatkowej. 

Pozostałymi przychodami funduszu są odsetki od środ-
ków funduszu pozostających na wyodrębnionych rachun-
kach bankowych lub przekazanych w zarządzanie mini-
strowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do-
datkowa opłata wymierzana przez ZUS na podstawie art. 24
ust. 1a u.s.u.s. w przypadku nieopłacenia składek lub
opłacenia ich w zaniżonej wysokości oraz dodatkowe
przychody. 

W przypadku dodatkowego rocznego świadczenia pie-
niężnego źródłami finansowania istotniejszymi od ww.
kategorii przychodów zdają się być nieoprocentowane

pożyczki, do zaciągania których na podstawie art. 1 ust. 1a
ustawy upoważniony jest dysponent funduszu — minister
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Przepis
ten bowiem wprost wskazuje kategorie świadczeń, które
mogą być finansowane za pomocą pożyczek. Znajduje się
wśród nich m.in. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Biorąc pod uwagę założenia ustawy budżetowej na
2020 r.8, nieoprocentowane pożyczki stanowią faktycznie
główne źródło finansowania celów funduszu9. Przewi-
dziano w niej bowiem, że na wypłatę dodatkowego rocz-
nego świadczenia pieniężnego zostanie przeznaczone 
11 300 000 tys. złotych (przy całkowitych wydatkach fun-
duszu szacowanych na kwotę 20 441 300 tys. złotych).
Omówione powyżej kategorie przychodów funduszu we-
dług ustawy budżetowej pokryły planowane wydatki
w niewielkim stopniu: wpływy ze składek miały zapewnić
2 600 000 tys. złotych, z daniny solidarnościowej — 
1 150 000 tys. złotych, z odsetek — 9 200 tys. złotych.
Reszta wydatków miała zostać sfinansowana zaciągnięty-
mi pożyczkami. 

Dodatkowe roczne świadczenie 
pieniężne jako jeden z instrumentów 
realizacji idei zabezpieczenia 
społecznego
Odnosząc przytoczone na wstępie uwagi dotyczące za-
dań stojących przed ustawodawcą, jakie musi on wyko-
nać, aby umożliwić obywatelom korzystanie z przyznane-
go im prawa socjalnego, należy wskazać, że w tym zakre-
sie ustawa spełnia kryteria określone przez K. Wojtyczka
(1999). Ustawodawca określił bowiem katalog podmio-
tów uprawnionych, warunki nabycia prawa do dodatko-
wego rocznego świadczenia pieniężnego oraz jego treść.
W zakresie powołania instytucji publicznych dedykowa-
nych do wypłaty świadczenia ustawodawca posłużył się
istniejącymi instytucjami odpowiedzialnymi za wypłatę
świadczeń podstawowych. Mimo iż ustawa nie określa
szczególnych środków prawnych na wypadek naruszenia
prawa do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężne-
go, to poprzez ogólne odesłanie z art. 13 ustawy w kwe-
stii tej znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy
ustaw regulujących procedury przyznawania świadczeń
podstawowych. 

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, omawiane
świadczenie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większo-
ści emerytów i rencistów co do poprawy ich sytuacji finan-
sowej i ma stanowić wsparcie finansowe, zwłaszcza dla
emerytów i rencistów pobierających niskie świadczenia.
Tak sformułowany cel ustawy nie znalazł wprost odzwier-
ciedlenia w przepisach ustawy (natomiast, jak wspomnia-
no, został on wskazany w ustawie o FS). Mimo to nie ma
wątpliwości, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne
realizuje ideę zabezpieczenia społecznego w szerokim te-
go słowa znaczeniu. Świadczy o tym także umiejscowienie
zadań związanych z finansowaniem dodatkowego roczne-
go świadczenia pieniężnego w kompetencji ministra wła-
ściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Pozostaje
jednak odpowiedzieć na pytanie, czy dodatkowe roczne
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świadczenie pieniężne stanowi realizację konstytucyjnego
prawa do zabezpieczenia społecznego, które — jak wspo-
mniano — obejmuje tylko enumeratywnie określone sy-
tuacje. 

Biorąc pod uwagę to, że omawiane świadczenie jest
powiązane ze świadczenia podstawowymi, przyznawany-
mi przede wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń
emerytalnych i rentowych, można uznać, że stanowi ono
sposób realizacji konstytucyjnego prawa do zabezpiecze-
nia społecznego w rozumieniu art. 67 Konstytucji w za-
kresie, w jakim jest powiązane ze świadczeniami podsta-
wowymi, chroniącymi ryzyka socjalne wymienione w tym
przepisie10. Ponadto nie ma wątpliwości co do tego, że
ustawodawca ma prawo do kształtowania prawa do za-
bezpieczenia społecznego powyżej pewnego minimum
w związku z realizacją założonych celów politycznych,
społecznych czy gospodarczych (tak wyrok TK z 24 kwiet-
nia 2006 r., P 9/05, OTK-A 2006/4/46, orzeczenie TK z 24
lutego 1997 r., K 19/96, OTK 1997/1/6). Wydaje się, że
przejawem wspomnianego uprawnienia ustawodawcy jest
właśnie dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, tj. jako
świadczenie przysługujące obok świadczenia podstawo-
wego wykracza ono poza istotę konstytucyjnego prawa do
zabezpieczenia społecznego (co oznacza, że np. wycofa-
nie się ustawodawcy z jego wypłacania nie będzie stano-
wiło naruszenia art. 67 Konstytucji). 

Charakter prawny dodatkowego 
rocznego świadczenia pieniężnego
Biorąc pod uwagę kryteria przyjęte na początku niniej-
szego artykułu, należy odnotować, że dodatkowe roczne
świadczenie pieniężne stanowi prawo podmiotowe, a za-
tem ma charakter roszczeniowy. Prawo to powstaje bo-
wiem automatycznie, ex lege w corocznych cyklach, jeśli
na dzień 31 marca danego roku osoba uprawniona pobie-
ra świadczenie podstawowe. Roszczeniowość pierwotnie
była właściwa dla świadczeń z ubezpieczenia i zaopatrze-
nia społecznego w odróżnieniu od tych przyznawanych
w ramach pomocy społecznej. Niemniej jednak obecnie
bardzo często świadczenia realizowane tą formą zabez-
pieczenia społecznego również nabierają charakteru
praw podmiotowych, co zbliża je do ubezpieczenia i za-
opatrzenia społecznego (Szubert, 1987, s. 53). 

Cel wprowadzenia świadczenia mógłby wskazywać na
kierowanie się przez ustawodawcę kryterium potrzeb, co
przemawiałoby za „przynależnością” dodatkowego rocz-
nego świadczenia pieniężnego do metody pomocowej.
Z kolei do cech właściwych dla metody zaopatrzeniowej,
znajdującej odzwierciedlenie w dodatkowym rocznym
świadczeniu pieniężnym, należy jego jednolita wysokość
dla wszystkich podmiotów uprawnionych, niepowiązana
z wysokością świadczenia podstawowego. 

Ze względu na swoistą regulację określającą katalog
osób uprawnionych jednoznaczne zakwalifikowanie tej
cechy do którejś z technik zabezpieczenia społecznego
jest utrudnione. Z jednej bowiem strony dodatkowe rocz-
ne świadczenie pieniężne jest pośrednio powiązane
z uprzednią aktywnością uprawnionego w tych przypad-

kach, w których świadczenie to przysługuje ze względu na
pobieranie świadczenia podstawowego z systemu ubez-
pieczenia społecznego (a zatem tych przysługujących z ty-
tułu pracy). Z drugiej zaś przysługuje także osobom po-
bierającym świadczenia podstawowe z systemu zaopatrze-
niowego przyznawanych z tytułu zasługi. Tak określony
katalog podmiotowy może sugerować, że jest to świadcze-
nie dedykowane dla pewnych grup ludności. Niemniej
jednak, biorąc pod uwagę cel świadczenia (wsparcie fi-
nansowe dla emerytów i rencistów lub osób pobierających
świadczenia quasi-emerytalne lub rentowe), można zary-
zykować stwierdzenie, że dodatkowe roczne świadczenie
pieniężne jest skierowane do ogółu ludności pobierającej
świadczenia związane z osiągnięciem określonego wieku
lub niezdolnością do pracy. Co więcej, pozornie — z uwa-
gi na jednakową wysokość dla wszystkich uprawnionych
— może wydawać się, że omawiane świadczenie przysłu-
guje wszystkim osobom z katalogu określonego w art. 2 usta-
wy, niezależnie od kryteriów dochodowych. Przypomnieć
jednak należy, że aby nabyć prawo do dodatkowego rocz-
nego świadczenia pieniężnego, prawo do świadczenia
podstawowego nie może być zawieszone. Ustawy regulu-
jące zasady przyznawania poszczególnych świadczeń pod-
stawowych najczęściej zawierają przepisy (lub odsyłają do
odpowiednich przepisów ustawy o emeryturach i rentach
z FUS), na podstawie których dalsza aktywność zawodo-
wa i osiąganie przychodów powyżej określonego pułapu
powoduje, że świadczenie podstawowe ulega zmniejsze-
niu lub zawieszeniu. Tym samym, ustawodawca w pew-
nym zakresie bierze pod uwagę status majątkowy upraw-
nionego, ponieważ w przypadku dochodów powodują-
cych zawieszenie świadczenia podstawowego prawo do
dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie bę-
dzie przysługiwało (nie powstanie), co zbliża je do instru-
mentów pomocy społecznej, a jednocześnie może stano-
wić pośrednie odzwierciedlenie przywołanego wcześniej
celu tego świadczenia. 

Ostatnim, istotnym kryterium pomocnym przy zakwa-
lifikowaniu dodatkowego rocznego świadczenia pienięż-
nego do jednej z tradycyjnych metod zabezpieczenia spo-
łecznego jest sposób finansowania. Zagadnienie to ma
charakter złożony. Z jednej strony bowiem omawiane
świadczenie jest finansowane z Funduszu Solidarnościo-
wego, którego głównymi źródłami przychodów jest skład-
ka na fundusz oraz danina solidarnościowa (stanowiąca
podatek lub quasi-podatek). Funduszowa metoda finan-
sowania świadczeń oraz istnienie składki jest charaktery-
styczne dla techniki ubezpieczeniowej, niemniej jednak
wydaje się, że taka kwalifikacja nie jest właściwa. Podkreślić
należy, że początkowo celem Funduszu Solidarnościowe-
go było wsparcie osób niepełnosprawnych. Wskazane wy-
żej źródła przychodów być może byłyby wystarczające do
realizacji tego celu. Rozszerzenie zadań Funduszu Soli-
darnościowego także na wsparcie emerytów i rencistów
skutkowało dodaniem możliwości zaciągania przez dys-
ponenta funduszu nieoprocentowanych pożyczek na wy-
płatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.
Z tego względu, wydaje się, że pomimo występowania
składki na fundusz, dodatkowe roczne świadczenie pie-
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niężne jest, zarówno z założenia jak i faktycznie, finanso-
wane głównie z budżetu państwa. 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, dodatkowe rocz-
ne świadczenie pieniężne jawi się jako instrument z po-
granicza zaopatrzenia społecznego i pomocy społecznej.
Wykazuje bowiem cechy wspólne dla tych technik realiza-
cji idei zabezpieczenia społecznego w zakresie objęcia
ochroną ogółu obywateli oraz finansowania ze środków
budżetu państwa. Wydaje się jednak, że analiza cech
omawianego świadczenia przemawia za zakwalifikowa-
niem go do pierwszej ze wskazanych metod, ze względu
na to, iż prawo do dodatkowego rocznego świadczenia
pieniężnego ma charakter prawa podmiotowego, powsta-
jącego automatycznie w rocznych cyklach, a samo świad-
czenie jest wypłacane w jednakowej wysokości wszystkim
uprawnionym. Nie występuje zatem indywidualizacja po-
trzeb charakterystyczna dla instrumentów właściwych dla
pomocy społecznej. 

Podsumowanie

Niewątpliwie jako nowy rodzaj prawa socjalnego dodat-
kowe roczne świadczenie pieniężne stanowi sposób reali-
zacji idei zabezpieczenia społecznego obywateli, przy

czym w zakresie, w jakim jest świadczeniem dodatkowym
do świadczeń podstawowych związanych z ryzykami so-
cjalnymi określonymi w art. 67 Konstytucji, stanowi po-
nadto ucieleśnienie konstytucyjnego prawa do zabezpie-
czenia społecznego, kształtując je na poziomie wyższym
niż wynika to z istoty tego prawa. 

Ponadto omawiane świadczenie ma charakter „uni-
wersalny”, homogeniczny dla wszystkich osób uprawnio-
nych, pomimo iż jest powiązane ze świadczeniami podsta-
wowymi należącymi do różnych technik zabezpieczenia
społecznego. Klasyfikacja dodatkowego rocznego świad-
czenia pieniężnego do jednej z nich jest utrudniona, po-
nieważ przejawia ono cechy właściwe dla wszystkich
trzech tradycyjnych metod realizacji idei zabezpieczenia
społecznego. 

Wydaje się, że dodatkowe roczne świadczenie pienięż-
ne najsłabiej powiązane jest z techniką ubezpieczeniową.
Pozostałe cechy właściwe bądź to dla pomocy społecznej,
bądź to dla zaopatrzenia społecznego przemawiają za za-
kwalifikowaniem omawianego świadczenia do instrumen-
tów zaopatrzeniowych, o czym decyduje przede wszyst-
kim sposób jego finansowania, roszczeniowy charakter
świadczenia oraz jego jednakowa wysokość dla wszystkich
uprawnionych. 
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Przypisy/Notes
1 Uzasadnienie do projektu ustawy o dodatkowym rocznym świadczeń pieniężnym dla emerytów i rencistów, druk nr 118 z 24 grudnia 2019 r., s. 10.

Pozyskano z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=118 (dostęp: 30.06.2020 r.).
2 Por. zestawienie świadczeń udzielanych w ramach poszczególnych metod realizacji idei zabezpieczenia społecznego zaprezentowane przez 

I. Jędrasik-Jankowską (2018, s. 29).
3 Zgodnie z art. 8 ustawy, kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w art. 26 ust. 7e ustawy

z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), art. 3 ust. 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach

mieszkaniowych (DzU z 2019 r. poz. 2133), art. 8 ust. 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz art. 2

ust. 2 ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (DzU poz. 1622 ze zm.). Na podstawie

art. 9 ustawy kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie wlicza się także do przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy 

z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (DzU z 2019 r. poz. 1455 ze zm.). Nie jest brana także pod uwagę przy wyliczaniu dochodu członka rodziny na

potrzeby ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2020 r. 

poz. 111 ze zm.) lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do

alimentów (DzU. z 2020 r. poz. 808).
4 Jednorazowe świadczenie pieniężne zostało sfinansowane z funduszu pracy (art. 13 pkt 1 ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym).

Wcześniej wprowadzono możliwość udzielenia nieoprocentowanej pożyczki na ten cel z Funduszu Rezerwy Demograficznej. W wyniku wspomnianej

nowelizacji, do ustawy o FS dodano przepis art. 6b ust. 1 pkt 2, na podstawie którego wskazano, że środki funduszu są przeznaczane również na

finansowanie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia. Jednocześnie

uregulowano refundację wypłaty tego świadczenia poprzez przekazanie środków z FS do FUS, na podstawie dodanego art. 31a ustawy o FS.
5 Do tego katalogu należą osoby: duchowne, pobierające na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały, pobierające na podstawie

przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego

wychowywania dziecka, pobierające na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna, podlegające

ubezpieczeniu społecznemu rolników, żołnierze niezawodowi w służbie czynnej, odbywające zastępcze formy służby wojskowej, przebywające na

urlopach wychowawczych oraz pobierające zasiłek macierzyński, pobierające świadczenie szkoleniowe, osoby świadczące pracę na podstawie umowy

uaktywniającej, sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 u.s.u.s.
6 Tym samym zmniejszono składkę na fundusz pracy — z dotychczasowej wysokości 2,45% do tego funduszu w 2020 r. trafiło 2%.
7 O uznanie daniny solidarnościowej: za podatek apelowała Krajowa Rada Doradców Podatkowych, wskazując jednocześnie, że jej konstrukcja

prowadzi do naruszenia sprawiedliwości opodatkowania — por. stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie tzw. daniny

solidarnościowej: https://kidp.pl/strona.php/2780_stanowisko_krajowej_rady_doradcow_podatkowych_w_sprawie_tzw_daniny_solidarnosciowej.html

(dostęp: 30.06.2020).
8 Załącznik 13 — Plany finansowe państwowych funduszy celowych do ustawy budżetowej na rok 2020 z 14 lutego 2020 r., DzU poz. 571 ze zm.
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9 Które są szersze aniżeli wyłącznie finansowanie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Jak wspomniano, pierwotnym i głównym celem

Funduszu Solidarnościowego było wsparcie społeczne, zawodowe oraz finansowe osób niepełnosprawnych, które realizowane jest m.in. poprzez

programy rządowe oraz plany wsparcia. 
10 Wątpliwości może budzić rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Biorąc pod uwagę jego nazwę, można byłoby przyjąć, że jest to świadczenie

związane z rodzicielstwem, a więc ryzykiem socjalnym nieujętym w art. 67 Konstytucji.
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