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 BM-I.0520.297.2019 

Pan  

Stanisław Karczewski  

Marszałek Senatu  

Rzeczypospolitej Polskiej  

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę podczas 77. 

posiedzenia Senatu RP 26 kwietnia 2019 r., przekazane przy piśmie wicemarszałka Senatu RP 

Marii Koc, dotyczące zmiany przepisów nakładających na Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

obowiązek dokonania z urzędu ponownego przeliczenia emerytury kobiet urodzonych w 1953 

r., które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do tzw. wcześniejszej emerytury, uprzejmie 

informuję, co następuje: 

 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 6 marca 2019 r. (P 20/16) stwierdził, że  

art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą  

o emeryturach i rentach z FUS”), w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r.,  

w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. 

nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny  

z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis art. 25 ust. 1b utracił moc w tym 

zakresie 21 marca 2019 r. 

Stosownie natomiast do postanowień art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 

1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945) sprawy ubezpieczeń 

społecznych należą do działu „zabezpieczenie społeczne”, którym – zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329) – kieruje 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tak więc jakiekolwiek zmiany w ustawie  

o emeryturach i rentach z FUS w związku ze wspomnianym wyżej wyrokiem Trybunału 

pozostają poza zakresem właściwości Ministra Sprawiedliwości. 

Podsekretarz Stanu 
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Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę, że już sam Trybunał 

w uzasadnieniu do przywołanego wyroku wskazał, że z powszechnego charakteru wyroków 

Trybunału Konstytucyjnego (art. 190 ust. 1 Konstytucji RP) i utraty mocy obowiązującej  

zaskarżonego przepisu (art. 190 ust. 3 Konstytucji RP) wynika, że możliwość rozstrzygnięcia 

sprawy z pominięciem derogowanego przepisu odnosi się do wszystkich spraw, 

w których niekonstytucyjny przepis był podstawą orzeczenia o prawach osób uprawnionych, 

oraz że skutkiem tego wyroku jest prawo wznowienia postępowania z mocy art. 190 ust. 4 

Konstytucji RP dla wszystkich kobiet objętych zakresem orzeczenia Trybunału. 

W analizowanej sytuacji „wznowienie postępowania” może być zrealizowane w dwojakim 

trybie. Osobie, która nie odwołała się od decyzji określającej wysokość przysługującego 

jej świadczenia emerytalnego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysługuje 

prawo żądania wznowienia postępowania na podstawie art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) 

w zw. z art. 124 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Natomiast postępowanie zakończone 

wyrokiem sądu pracy i ubezpieczeń społecznych może być wznowione na podstawie art. 401
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ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1360, z późn. zm.). W przypadkach tych wznowienie oznacza zatem prawo do skorzystania 

ze środków proceduralnych zmierzających do wydania w zakończonej sprawie 

rozstrzygnięcia nowego opartego na stanie prawnym ukształtowanym po wejściu w życie 

wspomnianego wyroku Trybunału. 

W uzasadnieniu do omawianego wyroku Trybunał wskazał również, że znajdujące 

zastosowanie przepisy dotyczące wznowienia postępowania „pozostawiają znaczny margines 

dowolności organom i sądom w ocenie i rozstrzygnięciu następstw wyroku TK  

w konkretnych wypadkach” oraz, że „w celu zagwarantowania jednolitych zasad zwrotu 

świadczeń należnych uprawnionym ustawodawca powinien wprowadzić odpowiednie 

regulacje w tym zakresie”. W przypadku podjęcia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej decyzji o interwencji legislacyjnej w związku z omawianym wyrokiem Trybunału, 

należałoby w ocenie skutków regulacji uwzględnić ewentualny wpływ takiej zmiany na 

sądownictwo powszechne, a w szczególności ustalić potencjalny wzrost liczby spraw z 

zakresu ubezpieczeń społecznych. 

Z poważaniem, 

 

Łukasz Piebiak 

/podpisano elektronicznie/ 
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