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W nawiązaniu do pisma z dnia 23 października 2013 r., nr GMS-WP-173-

314/13, dotyczącego senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie 

ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przekazanego 

do zaopiniowania przez Prokuratora Generalnego w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. 

zm.), uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. 

Przedłożony projekt, przygotowany w związku z obowiązkiem dostosowania 

systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. 

w sprawie o sygn. K 2/12, ma na celu złagodzenie skutków regulacji ustawy z dnia 

16 grudnia 20 l O r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 291, poz. 1707). 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku w sprawie K 2/12 orzekł, iż "art. 28 ustawy 

z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych w związku 

z art. l 03a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, dodanym przez art. 6 pkt 2 usta'.vy z 16 grudnia 20 l O r., 

w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury 

przed l stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny 



z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa 

wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" [OTK ZU(A) z 2012 r. 

Nr 10, poz. 121]. 

Sentencja wyroku została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 22 listopada 

2012 r. pod pozycją 1285 i z tym dniem utracił moc art. 28 ustawy zmieniającej 

z 16 grudnia 2010 r. w zakresie, w jakim przewidywał stosowanie art. 103a ustawy 

o emeryturach i rentach z FUS do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 

l stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. Oznacza to, 

że obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą - jako 

warunek realizacji nabytego prawa do emerytury - nie będzie miał zastosowania do 

osób, które nabyły to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 20 l O r. 

Trybunał Konstytucyjny, omawiając skutki wyroku w sprawie o sygn. K 2112, 

stwierdził, że przepis art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2011 r. nie utracił mocy 

w całości i "pozostaje nadal w obrocie prawnym i znajduje zastosowanie do osób, 

które nabyły prawo do emerytury w momencie jego wejścia w życie i później, 

tj. od l stycznia 20 11 r.". 

Z sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego wynika, że przepis art. 28 

ustawy z dnia 16 grudnia 2011 r. utracił moc obowiązującą w zakresie obejmującym 

szerszą grupę osób niż osoby, które nabyły prawo do emerytury w okresie od dnia 

8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., a mianowicie - dotyczy również osób, które 

prawo do emerytury nabyły przed dniem 8 stycznia 2009 r. i pobierały emeryturę 

w okresie od dnia 8 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 20 l O r. bez uprzedniego 

rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. 

Projektodawca zasadnie więc określił krąg uprawnionych do wypłaty świadczeń 

zawieszonych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., 

wskazując, że są to emeryci, którzy prawo do emerytury nabyli przed dniem l stycznia 

2011 r., realizowali je w okresie od dnia 8 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 20 l O r. 

i prawo to zostało zawieszone z dniem l października 2011 r. 

Z uzasadnienia projektu usta·wy wynika, że zaległe świadczenia powinny być 

wypłacone w takiej wysokości, w jakiej byłyby wypłacane, gdyby nie doszło do 



uchwalenia normy, zakwestionowanej następnie przez Trybunał Konstytucyjny. Takie 

założenie jest słuszne, skoro projektowane przepisy dotyczą wypłaty "zaległej" 

emerytury. 

W związku z tym pozwalam sobie poddać pod rozwagę zasadność uzupełnienia 

projektowanego brzmienia dodawanego art. 28a ust. 2, poprzez wprowadzenie do 

przepisu normy, z której wprost wynikałoby, że emerytury te wypłacane są 

w wysokości, w jakiej przysługiwałyby w okresie zawieszenia prawa, objętym ustawą. 

Zapewniłoby to adresatom uprawnienia, o którym mowa w art. 28a ust. l, precyzję 

i jasność przepisów dotyczących ustalania wysokości "zawieszonych" emerytur, jak 

również wystarczający stopień związania decyzji organów państwowych przy ustalaniu 

wysokości emerytury z uwzględnieniem waloryzacji oraz treści art. l 04 ustawy 

o emeryturach i rentach z FUS. 

W zakresie przyjętej w projekcie ustawy techniki legislacyjnej, odnosząc się do 

spełnienia wymagań zawartych w § 91 Zasadach Techniki Prawodawczej, należy 

wskazać, że przepis ten wprost stanowi, że nie nowelizuje się przepisów zmieniających 

inną ustawę (ust. 1), chyba że jest to konieczne dla wyeliminowania rażącego błędu 

w przepisach zmieniających ogłoszonej ustawy i wówczas można wyjątkowo 

znowelizować te przepisy w okresie ich vacatio legis (ust. 2). Nowelizację przepisów 

zmieniających, o której mowa w ust. 2, wprowadza się w życie najpóźniej w dniu 

wejścia w życie ustawy zmienianej (ust. 3). 

W tym kontekście należy podkreślić, że wszystkie przepisy ustawowe 

zmienione ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r., zostały już wprowadzone do porządku 

prawnego i dlatego zmiana przepisów tejże ustawy byłaby niedopuszczalna. Wobec 

stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, przedstawionego w sprawie K 2/12, nie 

można byłoby zatem powiedzieć, że ustawa z dnia 16 grudnia 20 II r. w całości 

utraciła byt prawny. 

W świetle powyższego przyjęta technika legislacyjna nie wydaje się wadliwa, 

bowiem projekt nie przewiduje nowelizacji przepisów, które na mocy ustawy 

z dnia 16 grudnia 20 l O r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 

innych ustaw zostały już zmienione, lecz proponuje dodanie w przepisach 



przejściowych tejże ustawy nowego przepisu, tj. art. 28a, uprawniającego osoby, które 

na mocy art. 28 tej ustawy nie mogły pobierać emerytury przyznanej przed l stycznia 

20 11 r. bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą, 

do wystąpienia z wnioskiem o wypłatę zawieszonych świadczeń. 

Niemniej w omawianej sytuacji zasadne wydaje się rozważenie, 

czy właściwszym zabiegiem legislacyjnym byłoby uchwalenie nowej ustawy, 

kompleksowo regulującej kwestię wypłaty emerytur zawieszonych na podstawie art. 28 

ustawy z dnia 16 grudnia 20 l O r. 
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