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W odpowiedzi na pismo z dnia 13 listopada 2013 r., GMS-WP-173-328/13 

uprzejmie przesyłam uwagi Sądu Najwyższego do rządowego projektu 

ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo 

zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 

2012 r. 
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Stanisław DĄBROWSKI 
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BIURO STUDIÓW i ANALIZ 
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UWAGI 

do projektu ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo 

zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. 

Przedstawiony projekt ustawy ma związek z wyrokiem Trybunału 

Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12), w którym Trybunał uznał 

za niezgodny z Konstytucją art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 201 O r. o zmianie 

ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 

1726, ze zm.), w zakresie, w jakim art. 1 03a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 

1227) znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed dniem 

1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. 

Po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny organy rentowe wznowiły 

wypłatę zawieszonych emerytur od 22 listopada 2011 r. Biorąc pod uwagę, że utrata 

mocy obowiązującej przepisu nie prowadzi do unieważnienia istniejącego wcześniej 

stanu prawnego, projekt ma znaczenie przede wszystkim w kontekście przyznania 

osobom zainteresowanym prawa do wypłaty świadczeń zawieszonych w okresie od 1 

października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. W projekcie przyjmuje się, że 

przedmiotem żądania będzie kwota stanowiąca sumę poszczególnych, 

zawieszonych świadczeń. Zgodnie z projektem, roszczenie o wypłatę wskazanej 

kwoty powstaje w dniu wejścia ustawy w życie i przedawnia się po 12 miesiącach od 

tej daty (art. 7 ust. 3 projektu). Kwota zawieszonej emerytury ma zostać ustalona na 

dzień 21 listopada 2011 r. i przysługiwać wraz z ustawowymi odsetkami. 



Jednocześnie w projekcie (art. 9 pkt 2) zakłada się konieczność stosowania 

art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2009 r. poz. 1585), co oznacza, że po złożeniu we wskazanym terminie 

wniosku o wypłatę, organ rentowy będzie miał 60 dni na wydanie stosowanej decyzji. 

O ile analiza projektowanych unormowań uzasadnia twierdzenie, że odsetki, o 

których mowa wart. 4 ust. 2 projektu należą się łącznie z kwotą zaległych świadczeń, 

o tyle odesłanie do art. 85 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

wskazywałoby, że od niewypłaconej w terminie kwoty zawieszonej emerytury i kwoty 

odsetek będą przysługiwały odsetki ustalane (z urzędu) w wysokości i w trybie 

określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 lutego 1999 r. 

w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub 

wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 12, poz. 104). 

W tej sytuacji niezbędne jest usunięcie powyższej niespójności, co 

nakazywałby przede wszystkim ustalenie daty końcowej okresu, za który zostaną 

naliczone odsetki od zaległości (kwoty zawieszonej emerytury). Jak się wydaje 

powinna być to data wejścia w życie ustawy, jako jedyna zresztą możliwa. Nie może 

być to bowiem data złożenia wniosku (bo działałaby na korzyść zainteresowanego), 

ani (z tych samych względów) data wydania decyzji (art. 7 ust. 4 projektu). 

Projektodawca, przyznając odsetki od kwoty zawieszonych świadczeń, 

wyłącza jednocześnie spod działania przyszłej ustawy osoby, którym wypłata 

zawieszonej emerytury została ustalona na podstawie prawomocnego wyroku sądu. 

Należy zauważyć, że sądy przyznając zaległe świadczenia nie orzekały prawa do 

odsetek, bowiem nie pozwalał na to art. 85 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych mający zastosowanie tylko w przypadku potwierdzenia winy organu 

rentowego. Zawieszając wypłatę emerytur z dniem 1 października 2011 r., organ 

rentowy działał zgodnie z obowiązującym wówczas prawem. Projektowana regulacja 

jest zatem niezgodna z konstytucyjną zasadą równości, gdyż prowadzi do gorszego 

traktowania osób, którym prawo do zawieszonych świadczeń ustalił sąd. Stąd też 

projekt należałoby odpowiednio zmodyfikować. 


