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K A N CE LA R I A  
S E NA T U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 21 marca 2022 r. 

Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 654)  

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadnicza zmiana zawarta w przyjętej przez Sejm 9 marca 2022 r. ustawie o zmianie 

ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw dotyczy przyznawania 

emerytury pomostowej osobom, które złożą wniosek o jej przyznanie, nie rozwiązawszy 

stosunku pracy1), a spełniają jednocześnie pozostałe warunki wymagane do uzyskania tego 

świadczenia. 

W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych eliminuje się warunek 

rozwiązania stosunku pracy (uchyla się pkt 7 w art. 4) oraz dokonuje modyfikacji w art. 17 

ust. 1, obejmując jego zakresem odesłanie także do art. 103a ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (obecnie w art. 17 ust. 1 ustawy o emeryturach 

pomostowych wskazuje się art. 103 ust. 3 i art. 104-106). Wprowadzane w art. 17 w ust. 1 

odesłanie do art. 103a powoduje zawieszenie prawa do emerytury bez względu na wysokość 

uzyskiwanego przychodu, jeżeli zatrudnienie jest kontynuowane bez uprzedniego 

rozwiązania. W postępowaniu o przyznane emerytury pomostowej oznacza to, że spełnienie 

przesłanek do nabycia emerytury pomostowej zawartych w art. 4 pkt 1-6 pozwala na wydanie 

decyzji przyznającej emeryturę pomostową, która zostaje zawieszona. Taki sposób 

uregulowania warunków nabywania prawa do emerytury pomostowej pozwala na 

                                                 
1)  (zasadą w systemie emerytalnym jest rozwiązanie stosunku pracy, także w przypadku ubiegania się 

o emeryturę pomostową) 
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wyeliminowanie po stronie ubezpieczonego ryzyka utraty źródła dochodu, gdyby brak jest 

podstaw do przyznania emerytury pomostowej – praktyka stosowania ustawy pokazuje często 

trudności w zweryfikowaniu posiadanej dokumentacji, a nawet niepotwierdzenie okresów 

wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.  

Z dokonywaną zmianą ustawy o emeryturach pomostowych są powiązane zmiany 

w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (zawieszenie postępowań w sprawie ustalania 

wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru, a także umarzania 

należności z tytułu tych składek, jeżeli toczy się postępowanie w sprawie kontroli wykazu 

stanowisk pracy lub ewidencji pracowników w związku z wykonywaniem pracy 

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze), a także nowelizacja ustawy 

o Państwowej Inspekcji Pracy. Zmiany w tej ostatniej ustawie pozwolą na merytoryczną 

ocenę kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac jako prac 

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zgodnie z kryteriami określonymi 

w art. 3 ust. 1–3 ustawy o emeryturach pomostowych, rozszerzono bowiem zadnia PIP 

o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są 

wykonywane prace w szczególnych  warunkach lub o szczególnym charakterze.  

Ustawa dokonuje ponadto zmian w zakresie wysokości dofinansowania projektów 

dotyczących działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres 

aktywności zawodowej zatrudnionych. Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy z dnia 

30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205, z późn. zm.) maksymalna wysokość 

dofinansowania jest uzależniona od liczby osób, za które płatnik opłaca składki na 

ubezpieczenia społeczne. Nowelizacja tej ustawy przyjmuje równy udział procentowy 

dofinansowania dla wszystkich płatników (80% szacowanej wartości projektu), co ma 

zwiększyć liczbę osób objętych dofinansowywanymi projektami poprawy bezpieczeństwa 

i warunków pracy. 

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw 

wchodzi w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5 

i art. 4 (zakres i tryb kontroli kwalifikowania prac jako prac w szczególnych warunkach lub 

o szczególnym charakterze), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych 

innych ustaw wpłynął do Sejmu 18 lutego 2022 r. (druk sejmowy nr 2037). Skierowano go do 

I czytania w Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

Sprawozdanie Komisji zawiera druk nr 2062 – w projekcie dokonano kilku zmian 

o charakterze porządkującym i uściślającym.   

II czytanie przeprowadzono na 50. posiedzeniu Sejmu w dniu 8 marca 2022 r. Ponieważ 

nie zgłoszono poprawek, na tym samym posiedzeniu Sejm przystąpił do III czytania projektu 

w brzmieniu zawartym w druku  nr 2062.  

Sejm na tym samym posiedzeniu przyjął ustawę w dniu 9 marca br. większością głosów 

455, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. 

 

Ustawa nie budzi poważniejszych zastrzeżeń legislacyjnych.  

Trzeba odnotować, w świetle § 92 Zasad Techniki Prawodawczej, że ustawa zawiera 

jedną zmianę, która nie jest objęta zakresem unormowania ustawy zmienianej (art. 2 w pkt 1 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, koryguje się w nim błąd w uregulowaniu 

dotyczącym udostępniania informacji przez ZUS ministrowi właściwemu do spraw rodziny 

lub ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego). 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


