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W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 lipca br., przesyłające Stanowisko nr 2l20I9

ws. zmian w ustawie z dnta 19 grudnia 2008 r. o emery.turach pomostowych, podjęte przęz

XXIX Kongres Krajowego Sekretariatu Mętalowców NSZZ ,,Solidarność", uprzejmie

przedstawiam, co następuje.

Z ww. Stanowiska wynika postulat wykreślenia przepisu pkt 5 art. 4 ustawy z dnia

19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. IJ. z 2017, poz. 664, z późn. zm.),

uzależniającego przyznanie prawa do emerl.tury pomostowej od wykonywania przed dniem

1 stycznia 1999 t. pracy w szczegóInych warunkach lub w szczególnym charakterze (warunek

ten powoduje, że system emerytur pomostowych ma charakter wygasający).

Nalezy podkreślić, że wymóg ten został wprowadzony zgodnie z Konstl,tucją RP.

Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnta 16 marca2010 r. Sygn. akt K I7l09,

w którym orzekł m. in., żę art.4 pkt 5 ustawy o emerfurach pomostowych w zakresie, w jakim

przyznaje prawo do emerytury pomostowej vrryłącznie pracownikom, ktorzy wykonywali prace

w szczegolnych warunkach lub w szczegolnym charakt 
"rr"prr"d'dniem 

1 stycznia 1999 r., jest

zgodny zarówno z zasadą zaufanta obywateli do państwa i stanowionego przęz nie prawa oraz

z zasadą ochrony praw nabytych wynikającymi z art. 2 Konstl.tucj i otaz z zasadą równości

wynikającą z aft. 32 ust. 1 Konstytucji. W uzasadnieniu tego orzeczenia podkreślono, ze

zawat1,a w tym przepisie reguła wygaszanla emerytur pomostowych nie narusza zasady



zaufania obywateli do państwa i stanowionego przęz nie prawa. y',rt.24 ust. 2 ustarł1, z dnia 17

grudnia 1998 r. o emery.turach i rentach z FundusnlUbezpieczeń Społecznych (Dz. U. z2018r.

poz, 1270, z poźn. zm.), dalej powoływanej jako ,,ustawa emery,talna", który zapowladał

stworzenie emerytur pomostowych. Zarowno nazwa tych świadczeń, jak i cele reformy

emerytalnej oraz dokumentacja plocesu legislacyjnego dowodzą, że emerytury pomostowe

miały byćrozwiązanięmprzejściowym. Zdanięm Trybunału, art. 4 pkt 5 ustawy o emeryturach

pomostowych nie narusza także zasady ochrony praw nabytych. Do dnia wejścta w życie

zaskarżonej ustawy (tj.do 1 stycznia ż009 r.) nie było bowiem ani mozliwości efektywnego

nabycia prawa do emery.tury pomostowej, ani tez ustalonych warunków nabywania tego prawa

(wobec tego przed dniem 1 stycznia 2009 r. nie mogły powstać maksymalnie ukształtow,ane

ekspektatywy tego prawa, które podlegałyby ochronie konstytucyj nej ).

Trybunał stwierdził ponadto, że ałi.4 pkt 5 ustawy o emeryturach pomostolłych jest

zgodny także z ałl'. 3ż ust. l Konstytucji. Każda osoba, która podejmowała pracę po

roz,poczęciu reform emerytalnych, powinna mieć świadomośc, że przechodzenie na emeryturę

ma się odbywać co do zasady w podstawowym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet i 65 lat

dla mężczyzn), a ustawodawca będzie zml,erzał do stopniowego ograniczenia wszystkich

wyjątków od tej zasady. Dlatego osoby, które podejmowały pracę w szczególnych warunkach

lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. i po tej dacie. 1inkcjonowały

w innym "otoczeniu prawnym". Z tego punktu widzenia nie mozna ich uznać za podmioty

podobne, które powinny być jednakowo traktowane.

Z punktu widzenia ochrony interesów osób ubezpieczonych, ktorzy wykonywali do

dnia 31 grudnia 2008 r. pracę w szczęgolnych waruŃach lub w szczego|nym charakterze

należy równiez podkreślić, ze w ustawie o emeryturach pomostowych występuje instytucja

rekompensat. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o emeryturach pomostowych, rekompensata to

odszkodowanie zautratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury ztytułupracy

w szczególnych waruŃach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa

ćlo emerytttry pomostowej.

Przepis art.2I ustawy o emeryturach pomostowych doprecyzowuje, ze rekompensata

przysługuje ubezpteczonemu, jeżeli ma okres pracy y szczegolnych warunkach lub

w szczegolnym charakterzę w rozumieniu przepisów ustawy emerytalnej. wynoszący co

najmniej 15 lat (okres ten musi w całości przypadac przed dniem 1 stycznia 2009 r.).

Rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do wcześniejszej emerytury na

podstawie przepisów ustawy emerytalnej lub innych przepisów.



Rekompensata, obliczana według wzoru określonego w aft. 22 ustav,,ry o emerl.turach

pomostowych, przyznawanajest na wniosek ubezpieczonego o emeryturę, w formie dodatku

do kapitału początkowego, o którym mowa w afi. 173 i art. 174 ustawy emerytalnej (art.23

ustawy o emeryturach pomostowych). Przyznante rekompensaty jest mozliwe tylko wówczas,

gdy do wniosku o emeryturę ubezpieczony dołączy odpowiednią dokumentację,

potwierdzającą fakt wykony.wania przez okres co najmniej 15 lat przed dniem 1 stycznia

2009 r. pracy w szczegolnych warunkach w rozumieniu art.32 ustawy emerytalnej.

Przedstawiając powyższe, trzeba stwierdzió, że rozwtązania funkcjonujące w systemie

emerytur pomostowych są prawidłowe i mozliwie optymalnie chronią interesy osób

wykonujących pracę w szczegolnych waruŃach lub szczególnym charakterze.

Ponadto należy poinformowaó, że fuŃcjonujący system emerytur pomostowych jest

nadalprzedmiotem prac Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu

Społecznego.
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