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W nawiązaniu do pisma z dnia 13 listopada 2013 r., nr GMS-WP- 173-328/13, 

dotyczącego rzqdowego projektu ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których 

prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia l października 2011 r. do 21/istopada 

2012 r., 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 20 II r. Nr 270, 

poz. 1599, z późn. zm.), pozwalam sobie przedstawić, że przedmiot regulacji 

proponowanych w projekcie był już poddany ocenie Prokuratora Generalnego, 

wyrażonej w piśmie skierowanym do Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 18 listopada 

2013 r., Nr PG VII G 025-369/13, wobec senackiego projektu ustawy zmieniającej 

ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, 

przekazanego do zaopiniowania przy piśmie 23 października 2013 r. GMS-WP-173-

314113. 

Sugestia Prokuratora Generalnego wyrażona w uprzedniej opinii, dotycząca 

rozważenia zasadności uchwalenia nowej ustawy, regulującej kompleksowo kwestię 

wypłaty emerytur zawieszonych na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 20 l O r. 

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zdaje się być 

realizowana przez przedłożony Sejmowi RP projekt. 



Przekazany do oceny projekt został również przygotowany w związku 

z obowiązkiem dostosowania systemu prawa do orzeczema Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie o sygn. K 2/12 i ma na celu, jak 

wskazano w uzasadnieniu, minimalizację negatywnych skutków niekonstytucyjnej 

regulacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 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). 

Regulacje zawarte w przedmiotowym projekcie me nasuwaJą wątpliwości 

w zakresie ich zgodności z wzorcami konstytucyjnymi. Niemniej zasadne wydaje się 

rozważenie poprawności rozwiązania zawartego w art. 6 projektu ustawy, 

stanowiącego zasadę ponownego ustalenia podstawy obliczenia wysokości emerytury, 

przyznanej po 31 grudnia 2012 r., osobom, którym wypłacono emeryturę, zawieszoną 

wcześniej, co może spowodować pogorszenie ich sytuacji prawnej. Wydaje się, 

że proponowana regulacja, w zakresie w jakim nie wykonuje orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego, może naruszać zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa 

i stanowionego przez niego prawa. 

Pozwolę sobie jeszcze raz przedstawić, że 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. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dodanym przez art. 6 

pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 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]. 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 2010 r. bez uprzedniego 

rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Wypada podkreślić, 

że w senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw projektodawca zasadnie 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. 
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