
Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. 
 
 
 

 
Opinia o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 114) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 
Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw podwyższa i zrównuje wiek 

emerytalny kobiet i mężczyzn, ustalając go na poziomie 67 lat.  

Zmiana w zakresie wieku emerytalnego obejmuje co do zasady ubezpieczonych 

urodzonych po 31 grudnia 1948 r.1) Z dniem 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny podwyższa 

się sukcesywnie w ten sposób, że w stosunku do kobiet urodzonych od dnia 1 stycznia 

1953 r., co kwartał do obecnie obowiązującego wieku emerytalnego (60 lat) dodaje się 

miesiąc, wydłużając wiek emerytalny w danym roczniku urodzeń o 4 miesiące na rok. W 

kolejnych latach urodzeń, w przedziałach kwartalnych, dodaje się kolejno 4 miesiące, 

dochodząc do wieku 67 lat, który stałby się obowiązujący w 2040 r. Na podobnej zasadzie 

oparto podwyższanie wieku emerytalnego dla mężczyzn urodzonych od dnia 1 stycznia 

1949 r., z uwzględnieniem podwyższania ich wieku emerytalnego od progu 65 lat, przyjmując 

od dnia 1 stycznia 2013 r. zwiększenie wieku emerytalnego mężczyzn o 5 miesięcy (dla 

urodzonych w pierwszym kwartale 1949 r. będzie to więc 65 lat i 5 miesięcy). Dla mężczyzn 

urodzonych w kolejnych kwartałach danego roku, zwiększa się wiek emerytalny o miesiąc, co 

daje, ogólnie rzecz biorąc na potrzeby opinii, podwyższenie wieku emerytalnego mężczyzn 

corocznie o 4 miesiące. Docelowe osiągnięcie wieku 67 dla mężczyzn jako obowiązującego 

nastąpi w roku 2020. 

Zmiany w zakresie wieku emerytalnego wprowadza się nie tylko w stosunku do 

ubezpieczonych objętych ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), lecz 

także w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. Ustawa dokonuje tego, stosując 

                                                 
1) z tym że niektórzy ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r. zostali objęci uregulowaniami 

ustawy (por. art. 1 pkt 8 -12 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. 
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analogię dotyczącą stopniowego podnoszenia wieku (co kwartał w danym roku urodzenia) 

wiek emerytalny (ponad 60 lat dla kobiet i ponad 65 lat dla mężczyzn zwiększa się o miesiąc, 

o 4 miesiące na rok), wygaszając jednocześnie dotychczasowe uprawnienia do emerytury 

rolniczej, przysługującej kobiecie, która ukończyła 55 lat, a mężczyźnie – 60 lat, przy 30-

letnim stażu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i zaprzestaniu prowadzenia 

działalności rolniczej. Możliwość skorzystania z tych uprawnień przewidziano do dnia 

31 grudnia 2017 r.  

Ustawa zawiera także uregulowania zmierzające do ograniczenia dotychczasowego 

zróżnicowania wieku zakończenia aktywności zawodowej dla grup zawodowych 

o szczególnym statusie, tj. prokuratorów i sędziów, którym przysługuje przejście w stan w 

stan spoczynku. W ustawie: z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), z dnia 27 lipca 2001 r. – o Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) oraz z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie 

Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z późn. zm.) zawarto uregulowania, na podstawie 

których dotychczasowe warunki przechodzenia w stan spoczynku (tj. osiągnięcie wieku, 

zróżnicowanego w stosunku do obowiązującego w systemie powszechnym, oraz okresu 

zajmowania stanowiska sędziego) należy spełnić do dnia 31 grudnia 2017 r. W ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 

1676 r, z późn. zm.) wyeliminowano uregulowanie dotyczące rozwiązania stosunku 

służbowego z mocy prawa w związku z ukończeniem przez sędziego 60 roku życia. 

Wprowadzono możliwość skorzystania z emerytury częściowej (także częściowej 

emerytury rolniczej) przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez: kobiety, które ukończyły 

62 lata i mają co najmniej 35 lat stażu ubezpieczeniowego (tj. okresów składkowych 

i nieskładkowych) oraz mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat i mają co najmniej 40 lat stażu 

ubezpieczeniowego. Emerytura częściowa wynosi 50 % emerytury i nie podlega 

podwyższaniu do kwoty najniższej emerytury. Wypłata emerytury częściowej nie wymaga 

rozwiązania stosunku pracy. Po osiągnięciu wieku emerytalnego emerytura częściowa 

podlega odpowiednio zamianie na emeryturę z systemu powszechnego (na wniosek 

ubezpieczonego) lub emeryturę rolniczą (z urzędu). 

Konsekwencje zmian wieku emerytalnego należało zawrzeć w innych ustawach, są 

to ustawy: z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 

r. Nr 209, poz. 1585, z późn. zm.), z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252, z późn. zm.), z dnia 
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21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, Dz. U. Nr 228, poz. 1507, z późn. zm., 

(konstrukcja okresowej i dożywotniej emerytury kapitałowej dotychczas była powiązana z 

wiekiem 65 lat - do ukończenia tego wieku oraz po jego ukończeniu), z dnia 19 grudnia 

2008 r. o emeryturach pomostowych, Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm. (nie zmieniono 

wieku do nich uprawniającego, ale należało określić, kiedy prawo do tego świadczenia ustaje, 

podobnie dla nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych - ustawa z dnia 22 maja 2009 r. 

o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, Dz. Nr 97, poz. 800, z późn. zm.). 

Poza zmianami w zakresie wieku emerytalnego dokonano także innych modyfikacji 

systemowych związanych z problematyką emerytalną, jak np. zrównanie dla kobiet i 

mężczyzn wysokości stażu ubezpieczeniowego uprawniającego do emerytury w najniższej 

wysokości. Warunkiem prawa do podwyższenia emerytury do kwoty minimalnej emerytury 

będzie wykazanie stażu ubezpieczeniowego przyjętego jednolicie dla mężczyzn i kobiet 

(obecnie 20 lat stażu ubezpieczeniowego dotyczy w tym zakresie kobiet, mężczyzn natomiast 

obejmuje obowiązek stażu 25-letniego). Ustawa podwyższa stopniowo staż ubezpieczeniowy 

(poczynając od wymaganych 20 lat w 2013 r.) i docelowo określa go jako 25 lat (po dniu 

31 grudnia 2021 r.). 

Przewidziano dla Rady Ministrów obowiązek dokonywania przeglądu 

funkcjonowania systemu emerytalnego po wejściu w życie ustawy i przekazywania Sejmowi 

informacji o skutkach jej obowiązywania nie rzadziej niż co 4 lata. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 
Podstawą prac legislacyjnych był projekt rządowy, który wpłynął do Sejmu w dniu 

20 kwietnia 2012 r., pierwsze czytanie odbyło się na 13. posiedzeniu Sejmu w dniu 

27 kwietnia br.  

W opinii Ministra Spraw Zagranicznych o zgodności z prawem Unii Europejskiej 

projektu ustawy, przedstawionej w dniu 20 kwietnia 2012 r., podniesiono wątpliwość 

dotyczącą dostatecznego wyjaśnienia uzasadnienia zróżnicowania wieku kobiet i mężczyzn 

oraz okresów składkowych i nieskładkowych uprawniających ich do emerytury częściowej 

(w szczególności wskazano dyrektywę Rady 79/7 z dnia 19 grudnia 1078 r. w sprawie 

stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 

w dziedzinie zabezpieczenia społecznego).  
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Zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu poparło 

168 posłów, 266 było przeciw, 2 głosy były wstrzymujące się.  

Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych 

projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego, która rekomendowała Sejmowi do 

przyjęcia projekt w brzmieniu zbieżnym z projektem zawartym w przedłożeniu rządowym. W 

sprawozdaniu Komisji zamieszczono także 13 wniosków mniejszości (m. in. w zakresie 

wieku emerytalnego – skreślenie w ogóle zmian w tym zakresie, wydłużanie wieku 

emerytalnego kobiet i mężczyzn urodzonych później niż przewiduje projekt tj. od dnia 

1 stycznia 1963 r., wydłużanie wieku stopniowo dla kobiet do 67 roku życia, a dla mężczyzn - 

bez okresu rozłożenia w czasie, w zakresie wieku rolników – urodzonych od 1 stycznia 

1963 r., wydłużenie okresu przejściowego dla okresów składkowych i nieskładkowych 

wymaganych dla uzyskania emerytury minimalnej). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 14. posiedzeniu Sejmu dniu 9 maja br. 

Podczas posiedzenia zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy oraz 19 poprawek. 

Komisja zaopiniowała poprawki w większości negatywnie.  

W trzecim czytaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy nie został poparty przez 

Izbę. Spośród 4 poprawek zaopiniowanych przez Komisję pozytywnie Sejm przyjął 

3 (2 dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników – renty rolniczej z tytułu niezdolności do 

pracy i zasad zawieszenia wypłaty emerytury rolniczej, a także terminu (do 31 grudnia 

2013 r.) przygotowania przez ministra właściwego do spraw pracy programu wspierania 

zatrudnienia i aktywności zawodowej osób powyżej 60 roku życia i wspierania równości płci 

na rynku pracy (projekt przewidywał ten termin do 31 grudnia 2014 r.). 

Całość ustawy została przyjęta 268 głosami, przy 184 głosach przeciwnych oraz 

2 wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi 

 
Generalnie ustawa nie nasuwa poważniejszych wątpliwości legislacyjnych, jednak 

nasuwają się kwestie wskazane poniżej. 

 
1. W art. 5 w pkt 5 (w art. 70 w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ustawie 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych) zawarto odesłanie do 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o 

ustroju sądów powszechnych: m. in. do jej art. 41e oraz 106e. Trzeba zauważyć, że na 
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podstawie wymienionych artykułów, stanowiących podstawę prawną do wydania 

rozporządzeń, nie wydano dotychczas przepisów. Istotne jest więc uzyskanie informacji, 

kiedy zostaną wydane (czy w najbliższym czasie) lub skreślenie ich, jeżeli praktyka pokazuje, 

że nie ma potrzeby ich wydania. 

 
2. W art. 7 w pkt 1 w lit. b (w art. 69 w § 1a ustawy - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych) oraz w art. 9 pkt 2 (w art. 30 w § 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. 

o Sądzie Najwyższym) niejasne wydaje się odesłanie do najniższego wieku emerytalnego 

określonego w kilku przepisach – rozbudowanych i podzielonych na wiele punktów 

zawierających skonkretyzowany zakres, przewidzianych do stosowania odpowiednio 

(por. art. 24 ust. 1a pkt 61–84, art. 24 ust. 1b i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w brzmieniu nowelizowanym).  

 
3. W art. 12 w pkt 1 w lit. a (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o emeryturach kapitałowych) zbędne są wyrazy z zastrzeżeniem ust. 2a. Przepis ust. 2a 

znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z ust. 2 i nie ma potrzeby wskazywania na niego 

jako wyjątek, który należy rozumieć jako uściślenie uregulowań dotyczących okresowej 

emerytury kapitałowej. W przypadku jednak uznania, że jest on niezbędny do rozumienia 

ust. 2 przez okres wielu lat, należało zastosować formę z uwzględnieniem.  

 
4. Art. 18 w ust. 1 – odesłanie do ochrony stosunku pracy wynikającej z art. 39 

Kodeksu pracy. Forma trybu przypuszczającego czasownika (osoby, które mogłyby być nią 

[tj. ochroną] objęte, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy), która nie jest 

stosowana w przepisach, rozszerza zakres ust. 1 w sposób bardzo szeroki i może nawet 

wbrew intencjom projektodawców. Ponieważ w redakcji ust. 1 posłużono się także 

alternatywą łączną lub, powstaje wątpliwość, czy przepis ten będzie odpowiednio 

interpretowany. Dlatego bardziej trafna, ze względu na precyzję i cechy języka prawnego 

(aktów prawnych) wydaje się forma czasu przyszłego powiązana z przyjętą konstrukcją 

warunku (jeżeli), którą zastosowano.  

Przyjęte przez Sejm brzmienie art. 18 ust. 1:  

„Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są objęci ochroną 

stosunku pracy wynikającą z przepisu art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), lub osoby, które mogłyby być nią objęte, 

jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy – są objęci tą ochroną przez czas do 
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osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w przepisach art. 24 ust. 1a i 1b oraz art. 27 

ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1.”. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 18 w ust. 1 wyrazy „osoby, które mogłyby być nią objęte, jeżeli w tym dniu 

pozostawałyby” zastępuje się wyrazami „którzy będą nią objęci, jeżeli w tym dniu pozostają”. 

(w ten sposób eliminuje się także określenie osoby w stosunku pracy). 

 
5. W art. 19 w ust. 2 wyrazy z zastrzeżeniem należy zastąpić wyrazami z 

uwzględnieniem, ponieważ chodzi o powiązanie dwóch aktów prawnych (przepisów art. 19 

nowelizacji oraz przepisu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, nie zaś o zaznaczenie wyjątku. 

Propozycja poprawki : 

- w art. 19 w ust. 2 wyrazy „z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami „z uwzględnieniem”. 

 
6. Ponadto powstaje pytanie, czy zamierzone jest pozostawienie niezmienionego 

brzmienia: 

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362, z późn. zm.) w części dotyczącej definicji niezdolności do pracy z tytułu wieku 

(art. 6 pkt 7 tej ustawy) - jako ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę 

(uprawnienie do zasiłku stałego z pomocy społecznej), 

oraz 

- ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.) w części dotyczącej podziału 

środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa – prawo do jednorazowej wypłaty w 

razie nienabycia prawa do emerytury dla kategorii osób, o ile ukończyły 60 lat w przypadku 

kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn (art. 129a ust. 1 pkt 2 tej ustawy)?  

 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


