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KPA – ODDZ. MISSOURI  
 

INFORMACJA  

NA ZEBRANIE DYREKTORÓW KRAJOWYCH  

CHICAGO, październik 18 – 20, 2018 r. 
 

Prawo do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w 
Polsce dla polskich emerytów mieszkających w USA. 
 

WYJAŚNIENIE 
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) odmawia prawa do obowiązkowego 
ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce polskim emerytom mieszkających w USA. 
 

ZUS absurdalnie interpretuje przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pisząc: „ ... 

osoby pobierające polską emeryturę ... nie są objęte z tytułu tej emerytury 
... ubezpieczeniami emerytalnymi w Polsce, a zatem nie są objęte 
zakresem zastosowania art. 3 ust. 4 ww. ustawy” (w związku z tym nie 

podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu). 
 

Naszym zdaniem, polscy emeryci mieszkający w USA, będący obywatelami polskimi 
i przebywający tymczasowo w Polsce, jeżeli chcą płacić składki na ubezpieczenie 
zdrowotne, to wg. obowiązujących przepisów powinni mieć prawo do 

obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. 
 

Rozumiemy, że prawo do ubezpieczenia zdrowotnego dla polskich emerytów 
zamieszkałych w USA wynika z poniższych artykułów ustawy z dnia 27 
sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych:  
 

Art.3.1. Ubezpieczonymi są:  
4) osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym  Handlu (EFTA), niezamieszkujące na terytorium  państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli podlegają obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są objęte: 

a) ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 
r. Nr 11, poz.74, z pozn. zm.) 

 
Art. 66.1. Obowiązkowi ubezpieczania zdrowotnego podlegają: 

16) osoby pobierające emeryturę lub rentę,  …… 
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Art.72.1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających 
emeryturę lub rentę powstaje od dnia od którego przysługuje wypłata 

emerytury lub renty, i wygasa z dniem zaprzestania pobierania świadczenia. 
 

Art. 75.1.Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia 
zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,….. 

 
Zgodnie z powyższym, ustawa z dnia 27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach  opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie który dotyczy 
polskich emerytów (objętych ubezpieczeniem emerytalnym), będących polskimi 
obywatelami i niezamieszkujących w UE,  jednoznacznie określa ich prawo do 

podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu (Art. 66.1.), i tym samym powinna być do 
nich stosowana.  

 
W świetle przytoczonych w/w artykułów ustawy decyzja ZUS dotycząca 
odmowy prawa do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce polskim emerytom 

mieszkającym w USA jest naszym zdaniem nieuzasadniona 
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KPA – ODDZ. MISSOURI  
 

INFORMACJA  

NA ZEBRANIE DYREKTORÓW KRAJOWYCH  

CHICAGO, październik 18 – 20, 2018 r. 
 

 

Prawo do emerytury proporcjonalnej 
 

WYJAŚNIENIE 

 

ZUS odmawia przyznawania emerytury proporcjonalnej emerytom, którzy nabyli 

prawo do pełnej polskiej emerytury.  

 

Jeżeli osoba pobierająca polską emeryturę jednocześnie otrzymuje świadczenie 

amerykańskie z Social Security to wg. prawa amerykańskiego jest ono 

pomniejszane (max. do 50% wartości polskiej emerytury) z tytułu tzw. „Windfall 

Elimination Provision” (WEP), chyba że polska emerytura jest ustalana 

proporcjonalnie w oparciu o zasadę łączenia okresów pracy w Polsce i USA 

(totalization agreement). 

 

ZUS błędnie interpretuje Art. 9. Pkt 3) i 4) umowy 

 

Polska emerytura dla emerytów posiadających równiez okresy pracy w USA 

powinna być ustalana w oparciu o przepisy umowy  o zabezpieczeniu społecznym 

zawartej w dniu 02.04.2008 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami 

Zjednoczonymi Ameryki  zgodnie z Artykułem 9 pkt 3 i 4 jak następuje: 

 

„3) Jeżeli, zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do 

świadczeń powstaje bez uwzględniania okresów ubezpieczenia zgodnie z przepisami 

prawa Stanów Zjednoczonych, instytucja właściwa przyznaje świadczenia i ustala 

ich wysokość wyłącznie na podstawie okresów ubezpieczenia zgromadzonych na 

podstawie przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że wysokość świadczeń 

ustalona zgodnie z punktem 4 niniejszego artykułu jest korzystniejsza. 

4) Jeżeli, zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczony 

nabywa prawo do świadczeń po zsumowaniu okresów ubezpieczenia zgodnie z 

przepisami prawa  obu Stron, instytucja właściwa: 

a.    ustala teoretyczną kwotę świadczenia, jakie zostałoby przyznane, gdyby 

wszystkie okresy ubezpieczenia były zgromadzone na podstawie przepisów prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b.   na podstawie teoretycznej kwoty świadczenia, o której mowa pod literą a. 

niniejszego punktu, ustala rzeczywistą kwotę świadczenia na podstawie stosunku 

okresów ubezpieczenia zgromadzonych zgodnie z przepisami prawa 
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Rzeczypospolitej Polskiej do sumy wszystkich okresów ubezpieczenia zgodnie z 

przepisami prawa obu Stron.” 

 

Osobom spełniajacym warunki Art.9. pkt 3), ZUS odmawia prawa do mniejszej ale 

za to korzystniejszej (pożądanej)  dla nich emerytury proporcjonalnej obliczonej w 

oparciu o zasadę łączenia okresów  wg. Art. 9. Pkt 4) (zwalniającej od potrąceń 

WEP). ZUS uzasadnia odmowę tym, że rzekomo zgodnie z w/w umową musi 

przyznać  emeryturę większą (pełną - opartą tylko na okresie ubezpieczenia w 

Polsce).  ZUS kieruje się wyłącznie kryterium kwotowym interpretując błędnie słowo 

„korzystniejsza” jako „większa”, zamiast „korzystniejsza jako „pożądana”. 

 

Proszę zauważyć, że słowo „korzystniejsza” nie powinno być użyte w znaczeniu 

„większa”, bo słowa te nie są synonimami.  

 

ZUS nie stosuje się do Art. 95. 1. ustawy o emeryturach 

 

Jak wynika z Art.9.3) i 4) umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a 

USA,  ZUS zobowiązany jest do obliczania dwóch świadczeń, świadczenia pełnego 

(opartego wyłącznie na prawie polskim i polskich okresach ubezpieczenia) oraz 

świadczenia proporcjonalnego (opartego na łączeniu okresów ubezpieczenia w 

Polsce i USA).  

 

W zwiazku z powyższym, mamy do czynienia ze zbiegiem dwóch świadczeń 

polskich, z których zainteresowany ma prawo wybrać jedno i to niekoniecznie 

świadczenie wyższe. Prawo do wyboru jednego z dwóch lub więcej zbiegających się 

świadczeń wynika jednoznacznie z Art. 95.1 ustawy o emeryturach. 

 

Art. 95. 1. ustawy mówi:  „W razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń 

przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub 

wybrane przez zainteresowanego.”  

 

Art. 7. 2. umowy w „Postanowieniach Wspólnych” 

 

Art. 7. 2. umowy w „Postanowieniach Wspólnych” mówi: „Zdarzenia mające wpływ 

na prawo, zmniejszenie, zawieszenie lub wysokość świadczeń, które miały miejsce 

na terytorium jednej Strony, są uwzględniane, tak jakby miały miejsce na 

terytorium drugiej Strony.” 

 

Tak więc, zgodnie z Art. 7.2, wydarzenia, które mają miejsce w Rzeczypospolitej 

Polskiej (Art.95.1.) i które mają wpływ na uprawnienie, obniżkę, zawieszenie lub 

kwotę świadczeń, będą rozpatrywane tak, jakby miały miejsce w Stanach 

Zjednoczonych i odwrotnie. 
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Polska strona nie może wpływać na zmianę amerykańskich przepisów WEP 

ale też strona amerykańska nie może wpływać na zmianę przepisów 

polskiej ustawy o emeryturach, pozwalających zainteresowanym na wybór 

jednego ze świadczeń w przypadku zbiegu dwóch polskich świadczeń emerytalnych 

(Art.95.1.) 

 

Artykuł 4 umowy - Równe traktowanie  

  

Osoba, która podlega przepisom prawa jednej lub obu Stron „... mająca miejsce 

zamieszkania na terytorium Strony, jest traktowana na równi z obywatelami drugiej 

Strony przy stosowaniu przepisów prawa drugiej Strony, dotyczących nabycia 

prawa do świadczeń lub ich wypłaty” 

 

Polska i Stany Zjednoczone, na podstawie umowy, powinne uwzględniać i 

respektować prawo polskich emerytów do wyboru świadczenia 

proporcjonalnego nie tylko w oparciu o właściwe znaczenie, użytego w umowie, 

słowa „korzystniejsza” jako „pożądana” ale również w oparciu o Art.95.1. ustawy o 

emeryturach, który daje polskim emerytom mieszkającym w USA prawo 

wyboru świadczenia na tych samych zasadach jak polskim emerytom 

mieszkającym w Polsce. 

 

Prawo do emerytury proporcjonalnej w świetle wyroków Sądów polskich 

 

Należy podkreślić, że prawo do emerytury proporcjonalnej dla  polskich 

emerytów mieszkających w USA znalazło potwierdzenie w uzasadnieniach  

siedmiu (7) wyroków  Sądów Apelacyjnych (patrz poniżej), które zmieniły 

decyzję ZUS przyznając rację osobom składającym wnioski o emeryturę 

proporcjonalną na podstawie  umowy polsko-amerykańskiej o zabezpieczeniu 

społecznym.  

   

- Sygn. akt III AUa 2095/14 z dnia 06.05.2016 r. 

- Sygn. akt  III AUa 1706/14 z dnia 13.05.2016 r. 

- Sygn. akt  III AUa 206/15 z dnia 08.09.2016 r. 

- Sygn. akt  III AUa 94/16 z dnia 09.05.2017 r. 

- Sygn. akt  III AUa 105/16 z dnia 18.05.2017 r. 

- Sygn. akt  III AUa 402/16 z dnia 19.07.2017 r. 

- Sygn. akt  XIV U 972/17 z dnia 14.09.2017 r. 

 

Prawo do emerytury proporcjonalnej znalazło też pełne potwierdzenie w 

uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego (SN) z dnia 12.04.2018r. (Sygn. 

Akt II UK 53/17) w którym SN oddalił skargę kasacyjną ZUS, utrzymując korzystny 

dla zainteresowanego emeryta wyrok Sądu Apelacyjnego, pozwalający na wybór 

emerytury proporcjonalnej. Sprawa została zakończona prawomocnym 

wyrokiem SN. 
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ZUS kontra ZUS – jaka jest cała prawda 

 

Żeby znależć prawdę o całym tym zagmatwanym przez ZUS problemie związanym z 

emeryturą proporcjonalną wystarczy sięgnąć do pierwotnej interpretacji przez ZUS 

Art. 9. 3) i 4) umowy, którą można znależć do dziś w następującej informacji na 

stronie internetowej Konsulatu w Chicago: 

 

„Informacja na temat realizacji polsko-amerykańskiej umowy o 

zabezpieczeniu społecznym” 

 

„Należy zauważyć, że wybór przez ZUS świadczenia korzystniejszego 

kwotowo (w wyższym wymiarze) spomiędzy świadczeń ustalonych na 

podstawie umowy w wysokości pełnej (emerytura krajowa na podstawie tylko 

polskich okresów ubezpieczenia) lub w wysokości częściowej (emerytura 

proporcjonalna na podstawie łączonych okresów ubezpieczenia w Polsce i w USA), 

nie ogranicza prawa świadczeniobiorcy do wyboru innego świadczenia 

jeżeli uzna on takie rozwiązanie za korzystniejsze z innych powodów.” 

 

 Z powyższego wynika, że ZUS dobrze wie jaka była prawdziwa intencja 

prawodawcy i jaka powinna być interpretacja słów „ korzystne 

świadczenie” zawartych w Art. 9. 3) i 4).  

Dlaczego ZUS zmienił swoje stanowisko? Dlaczego obecne stanowisko ZUS jest 

sprzeczne z jego pierwotną interpretacją spornego Art. 9. 3) i 4) ?  

 

Statystyka 

 

Na podstawie informacji MRPiPS obecnie w 2018r. wypłacanych jest 2641 

świadczeń pełnych i 939 świadczeń proporcjonalnych.  

Średnie świadczenie emerytalne wynosi 1317 zł (~$350) 

WEP = max 50% z $350 = $175 

Gdyby wszyscy z 2641 świadczeniobiorców wybrało emerytury 

proporcjonalne a ich potrącenia WEP byłyby maksymalne to „Social 

Security” z racji uchylenia potrącenia WEP wypłaciłoby dodatkowo 

$5,546,100.  

 

Konkluzja 

 

Uważamy, że ZUS niewłaściwie interpretując w/w umowę, bezzasadnie 

odmawia przyznawania tzw. emerytury proporcjonalnej, która zwalnia od 

potrąceń WEP z emerytury z „Social Security”.  

Naszym zdaniem, postępowanie ZUS jest niezgodne z postanowieniami w/w 

umowy.  
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*Dotyczy to także urodzonych po 31.12.1948r., którym ZUS również 

bezzasadnie odmawia prawa do emerytury proporcjonalnej. 

Obecnie wszyscy uprawnieni do emerytury urodzili się po 31 grudnia 1948 r., co 

znaczy, że ZUS odmawia wszystkim prawa do emerytury proporcjonalnej. 

 

 

 

 

 

 

 
*ZUS odmawia przyznawania emerytury proporcjonalnej, tym którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. 

ponieważ nie muszą oni wykazać się długim okresem pracy jak osoby ze starego portfela, które 

urodziły się przed 1 stycznia 1949 r.. Jakkolwiek, w oparciu o Art. 9.2. umowy, muszą one wykazać się 

co najmniej jednorocznym okresem pracy w Polsce.  

 
 Art. 7.1. w postanowieniach wspólnych, na który błędnie powołuje się ZUS na jako jedyny przypadek 
uprawniający do emerytury proporcjonalnej, odnosi się do ustalania emerytury jeżeli warunkiem 
nabycia prawa do świadczeń jest zgromadzenie wymaganych okresów ubezpieczenia a dana osoba ma 

za mało okresów polskich lub amerykańskich ażeby otrzymać świadczenie pełne od danej strony.   
 
Przypadek taki nie występuje w Art. 9.3. umowy. A jednak według Art.9.3. strona polska musi ustalać 
dwa świadczenia (pełne i proporcjonalne). Korzystność decyduje o wyborze świadczenia (wyrok SN z 

dn. 12.04.2018r.).  
 
Różnica między starym i nowym portfelem, w oparciu o umowę, wynika tylko z wymaganego różnego 

okresu ubezpieczenia (15/20 lat w starym portfelu, (1) rok w nowym portfelu - Art. 9.2. umowy). 
 
Art.9.3. umowy obliguje ZUS do ustalania dwóch świadczeń (pełnego i proporcjonalnego) w 
każdym przypadku kiedy nabywa się prawo do emerytury w oparciu o prawo polskie. Tak 
więc Art. 7.1. ,w znaczeniu wskazanym przez ZUS, nie ma tu zastosowania.  
 


