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kobiet i mężczyzn, wymaga dokonania uzupełnienia. Niniejsza ustawa jest komplementarna 

w stosunku do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, w szczególności 

dotyczy to art. 5 (zmiana ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora), art. 8 (Prawo 

o ustroju sądów powszechnych), art. 13 (ustawa o pomocy społecznej), art. 15 (Prawo 

o  szkolnictwie wyższym) i art. 19 (ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym). W art. 15 i art. 19 ustawa przewiduje wyjątek dotyczący przesłanki wieku 

w zakresie ustania stosunku pracy, ale rozszerzono, w stosunku do obecnego stanu prawnego, 

brzmienie przepisów w taki sposób, aby wygaśnięcie stosunku pracy nastąpiło z końcem roku 

akademickiego nabycia prawa do emerytury. 

Pozostałe zmiany zawarte w art. 1–art. 4, art. 6–art. 7, art. 9, art. 11–art. 12, art. 14, oraz 

art. 16–art. 18 ustawy obejmują uchylenie przepisów przewidujących rozwiązanie stosunku 

pracy jedynie ze względu na osiągnięty wiek i okres zatrudnienia w stosunku do 

następujących grup zawodowych: nauczycieli, pracowników urzędów państwowych, 

inspektorów kontroli skarbowej, kontrolerów NIK, komorników sądowych, ekspertów 

Urzędu Patentowego, kuratorów sądowych, pilotów statków morskich, radców Prokuratorii 

Generalnej, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących czynności kontrolne, 

urzędników służby cywilnej, funkcjonariuszy celnych oraz kontrolerów ruchu lotniczego. 

Ustawa uchyla ponadto w Prawie farmaceutycznym kryterium wieku uniemożliwiające pracę 

na stanowisku kierownika apteki (art. 10).  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu w dniu 29 października 2012 r. i został skierowany do 

pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja powołała podkomisję 

do prac nad uregulowaniami projektu, a przedstawione przez nią sprawozdanie zostało 

przyjęte przez Komisję w dniu 16 listopada br. Przyjęte w sprawozdaniu brzmienie projektu 

odpowiada treści przedłożenia, po dokonaniu jedynie pewnych porządkujących korekt pod 

kątem zgodności z Zasadami techniki prawodawczej oraz zmodyfikowaniu tytułu. 

Podczas drugiego czytania projektu, które odbyło się na 27. posiedzeniu Sejmu, 

zgłoszono jedną poprawkę, która dotyczy obowiązku opłacania, na podstawie ustawy 

o pomocy społeczej, składki na ubezpieczenie emerytalne i  rentowe za osoby sprawujące 

osobistą opiekę nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Osobom tym ośrodek 
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pomocy społecznej opłacał składkę, do uzyskania 20–letniego okresu ubezpieczenia, 

niezbędnego do uzyskania najniższej emerytury w dotychczasowym stanie prawnym, art. 20 

(poprawka ta wiąże się ze zmianami w systemie emerytalnym, wchodzącymi w życie z dniem 

1 stycznia 2013 r., m. in. ustanawiającymi okres 25 lat pozostawania w ubezpieczeniu 

społeczym jako niezbędny do uzyskania najniższej emerytury). Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny rekomendowała Sejmowi przyjęcie tej poprawki. Trzecie czytanie odbyło się na 27. 

posiedzeniu Sejmu, rekomendowana przez Komisję poprawka została przyjęta. 

Sejm przyjął ustawę 263 głosami za, 174 głosy były przeciwne oraz 3 wstrzymujące się. 

 

III. Uwagi  

1) Uzasadniona wydaje się wątpliwość w związku z uwagą zawartą w pkt I opinii 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (do druku sejmowego nr 834), odnośnie do art. 13 pkt 

2 ustawy zawartej w druku nr 251. Art. 13 stanowi nowelizację ustawy o pomocy społecznej, 

w pkt 2 nowelizuje się jej art. 42 ust. 5 pkt 1. Wobec uregulowań systemowych w zakresie 

uprawnień emerytalnych (por. ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, zasady przysługiwania emerytur dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 

1948 r., dla urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. albo urodzonych po 31 grudnia 

1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.) oraz naturalnego upływu czasu, wydaje się, że art. 42 ust. 5 

pkt 1 obecnie (czyli w stosunku do urodzonych po 31 grudnia 1948 r. kiedy przesłanką 

emerytalną jest jedynie osiągnięcie wieku), nie pełni takiej funkcji jak w „starym systemie”.  

W nowelizacji zmienia się w rzeczywistości jedynie przepis art. 42 ust. 5 pkt 2, 

dotyczący opłacania składek, który gwarantuje uzyskanie najniższej emerytury (dotychczas 

20 lat pozostawania w ubezpieczeniu, od 1 stycznia 2013 r. - 25 lat, zmiana ta jest niezbędna). 

Uzasadniona wydaje się wątpliwość, czy utrzymanie przepisu art. 42 ust. 5 pkt 1 ustawy 

o pomocy społecznej nie spowoduje niezamierzonego zróżnicowania uprawnień? 

2) W art. 20 w ust. 1 określenie „jest zobowiązany” nie jest prawidłowe, ponieważ nie 

chodzi tu o instytucję prawa cywilnego. Ośrodek pomocy społecznej nie występuje w tym 

przepisie w charakterze strony zobowiązania, nakłada się na niego obowiązek, którego 

podstawą jest ustawa. 

Propozycja poprawki: 

– „w art. 20 w ust. 1 wyraz „zobowiązany”zastępuje się wyrazami „obowiązany”. 
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3) Zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej, w art. 20 w ust. 1 wyrazy „na podstawie 

przepisów o pomocy społecznej” należy dookreślić, wskazując przepisy konkretnie jakiej 

ustawy były podstawą prawną opłacania składek przez ośrodek pomocy społecznej. Powstaje 

jednak pytane, czy składki były opłacane na podstawie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, czy też może wchodzić w grę ustawa z 1990 r.? 

 

Główny legislator 

Bożena Langner 


