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D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA NIEKTÓRYCH PROJEKTÓW  

USTAW Z ZAKRESU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 329). 

 

 

Sejm na 14. posiedzeniu w dniu 9 maja 2012 r. – na podstawie art. 47 ust. 1 regulaminu 
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 369 do Komisji 
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia 
społecznego w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu 
zabezpieczenia społecznego po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 r. 

 

wnosi: 
 

 
W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 
 

 
1) odrzucić projekt ustawy; 
– KP PiS 
– KP SP 

– odrzucić 
2) w art. 1 pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, stanowi kwota składek 

na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek 
zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz 



zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art. 173–175, z 
zastrzeżeniem art. 185.””; 

– KP PiS 
– odrzucić 

3) w art. 1 pkt 7 nadać brzmienie: 
„7) po art. 26a dodaje się art. 26b w brzmieniu: 

„Art. 26b. 1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w 
art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–20, przysługuje emerytura 
częściowa, jeżeli mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co 
najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. 

2. Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej 
zgodnie z art. 26 i podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury. 

3. Przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej nie stosuje się przepisów 
art. 103 ust. 1 i 2, art. 103a i 104. 

4. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do emerytury częściowej wieku 
emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–
20, oraz po ustaniu stosunku pracy w przypadku ubezpieczonego będącego 
pracownikiem emerytura częściowa podlega – z urzędu – zamianie na 
emeryturę, o której mowa w art. 24.””; 

– KP PiS 
– odrzucić 

4) w art. 1 pkt 7 nadać brzmienie: 
„7) po art. 26a dodaje się art. 26b w brzmieniu: 

„Art. 26b. 1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w 
art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–20, przysługuje emerytura 
częściowa, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: 

1) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat 
dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn; 

2) osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 
65 lat dla mężczyzn. 

2. Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej 
zgodnie z art. 26 i podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury. 

3. Przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej nie stosuje się przepisów 
art. 103 ust. 1 i 2, art. 103a i 104. 

4. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do emerytury częściowej wieku 
emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–
20, oraz po ustaniu stosunku pracy w przypadku ubezpieczonego będącego 
pracownikiem emerytura częściowa podlega – z urzędu – zamianie na 
emeryturę, o której mowa w art. 24.””; 

– KP PiS 
– odrzucić 

5) w art. 1 pkt 7 nadać brzmienie: 
„7) po art. 26a dodaje się art. 26b w brzmieniu: 

„Art. 26b. 1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w 
art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–20, przysługuje emerytura 
częściowa, jeżeli mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co 
najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. 



2. Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej 
zgodnie z art. 26 i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej 
emerytury. 

3. Przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej nie stosuje się przepisów 
art. 103 ust. 1 i 2, art. 103a i 104. 

4. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do emerytury częściowej wieku 
emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–
20, oraz po ustaniu stosunku pracy w przypadku ubezpieczonego będącego 
pracownikiem emerytura częściowa podlega – z urzędu – zamianie na 
emeryturę, o której mowa w art. 24.””; 

– KP PiS 
– odrzucić 

6) w art. 1 pkt 7 nadać brzmienie: 
„7) po art. 26a dodaje się art. 26b w brzmieniu:  

„Art. 26b. 1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w 
art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–20, przysługuje emerytura 
częściowa, jeżeli mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co 
najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. 

2. Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej 
zgodnie z art. 26 i podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury. 

3. Przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej nie stosuje się przepisów 
art. 103 ust. 1 i 2, art. 103a i 104. 

4. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do emerytury częściowej wieku 
emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–
20, oraz po ustaniu stosunku pracy w przypadku ubezpieczonego będącego 
pracownikiem emerytura częściowa podlega – na wniosek ubezpieczonego 
– zamianie na emeryturę, o której mowa w art. 24.””; 

– KP PiS 
– odrzucić 

7) w art. 1 pkt 7 nadać brzmienie: 
„7) po art. 26 dodaje się art. 26b w brzmieniu: 

„Art. 26b. 1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w 
art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–20, przysługuje emerytura 
częściowa, jeżeli mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co 
najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. 

2. Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej 
zgodnie z art. 26 i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej 
emerytury. 

3. Przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej nie stosuje się przepisów 
art. 103 ust. 1 i 2, art. 103a i 104. 

4. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do emerytury częściowej wieku 
emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–
20, oraz po ustaniu stosunku pracy w przypadku ubezpieczonego będącego 
pracownikiem emerytura częściowa podlega – na wniosek ubezpieczonego 
– zamianie na emeryturę, o której mowa w art. 24.””; 

– KP PiS 
– odrzucić 

8) w art. 1 pkt 7 nadać brzmienie: 
„7) po art. 26 dodaje się art. 26b w brzmieniu: 



„Art. 26b. 1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w 
art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–20, przysługuje emerytura 
częściowa, jeżeli spełnili następujące warunki: 

1) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat 
dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn; 

2) osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 
65 lat dla mężczyzn. 

2. Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej 
zgodnie z art. 26 i podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury. 

3. Przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej nie stosuje się przepisów 
art. 103 ust. 1 i 2, art. 103a i 104. 

4. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do emerytury częściowej wieku 
emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–
20, oraz po ustaniu stosunku pracy w przypadku ubezpieczonego będącego 
pracownikiem emerytura częściowa podlega – na wniosek ubezpieczonego 
– zamianie na emeryturę, o której mowa w art. 24.””; 

– KP PiS 
– odrzucić 

9) w art. 1 pkt 7 nadać brzmienie: 
„7) po art. 26a dodaje się art. 26b w brzmieniu: 

„Art. 26b. 1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w 
art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–20, przysługuje emerytura 
częściowa, jeżeli spełnili następujące warunki: 

1) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat 
dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn; 

2) osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 
65 lat dla mężczyzn. 

2. Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej 
zgodnie z art. 26 i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej 
emerytury. 

3. Przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej nie stosuje się przepisów 
art. 103 ust. 1 i 2, art. 103a i 104. 

4. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do emerytury częściowej wieku 
emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–
20, oraz po ustaniu stosunku pracy w przypadku ubezpieczonego będącego 
pracownikiem emerytura częściowa podlega – z urzędu – zamianie na 
emeryturę, o której mowa w art. 24.””; 

– KP PiS 
– odrzucić 

10) w art. 1 skreślić pkt 8; 
– KP PiS 

– odrzucić 
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 10 będzie skreślenie w art. 1 pkt 9, 10, 11 i 

12. 
 
11) w art. 1 pkt 14 nadać brzmienie: 

„14) w art. 87 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 



„1) mężczyzna – osiągnął wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1b, i ma 
okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, 

2) kobieta – osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a, i ma 
okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat.””; 

– KP PiS 
– odrzucić 

12) skreślić art. 3; 
– KP PiS 

– odrzucić 
13) w art. 3 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 
„Art. 19a. 1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, określonego w 

art. 19 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–25, przysługuje częściowa 
emerytura rolnicza, jeżeli podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu 
przez okres wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, 
z uwzględnieniem art. 20.  

2. Wysokość częściowej emerytury rolniczej wynosi 50% kwoty emerytury 
rolniczej ustalonej zgodnie z art. 24 i podlega podwyższeniu do kwoty 
emerytury podstawowej.  

3. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do częściowej emerytury rolniczej 
wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 19 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b 
pkt 2–25, częściowa emerytura rolnicza podlega z urzędu zamianie na 
emeryturę, o której mowa w art. 19 ust. 1.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

14) w art. 3 pkt 4 nadać brzmienie: 
„4) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 
„Art. 19a. 1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, określonego w 

art. 19 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–25, przysługuje częściowa 
emerytura rolnicza, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: 

1) podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres 
wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, z 
uwzględnieniem art. 20 ust. 1 i 2;  

2) osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 
65 lat dla mężczyzn. 

2. Do okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1 zalicza się okresy wymienione w art. 20 ust. 1 pkt 3, 
jeżeli okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu uzupełniony 
okresami wymienionymi w art. 20 ust. 1 i 2 wynosi co najmniej 25 lat. 

3. Wysokość częściowej emerytury rolniczej wynosi 50% kwoty emerytury 
rolniczej ustalonej zgodnie z art. 24 i nie podlega podwyższeniu do kwoty 
emerytury podstawowej.  

4. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do częściowej emerytury rolniczej 
wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 19 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b 
pkt 2–25, częściowa emerytura rolnicza podlega z urzędu zamianie na 
emeryturę, o której mowa w art. 19 ust. 1.”; 

– KP PSL 
– przyjąć 



15) w art. 3 pkt 5 nadać brzmienie: 
„5) w art. 22: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako rentę 

stałą, jeżeli całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w 
gospodarstwie rolnym jest trwała i nie orzeczono celowości 
przekwalifikowania zawodowego. W pozostałych przypadkach renta 
rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta okresowa 
przez okres wskazany w decyzji Prezesa Kasy.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Osobom pobierającym renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, które 

osiągnęły wiek emerytalny określony w art. 19 ust. 1a i 1b, przyznaje się z 
urzędu emeryturę rolniczą w wysokości nie niższej od dotychczas 
pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli osoba ta spełnia 
warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy.”; 

– KP PSL 
– przyjąć 

16) w art. 3 pkt 7 nadać brzmienie: 
„7) w art. 28:  

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Wypłata ulega zawieszeniu w całości, jeżeli emeryt lub rencista nie zaprzestał 

prowadzenia działalności rolniczej, z zastrzeżeniem ust. 5–7, 9–11.”, 
b) w ust. 6 uchyla się pkt 1, 
c) dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu: 

„11. W przypadku, gdy rencista lub emeryt uprawniony do emerytury z art. 19 ust. 1 
prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, wypłata nie ulega zawieszeniu. 

12. Przepisów ust. 1–10 nie stosuje się do świadczeń przyznanych ma podstawie 
art. 19a.”; 

– KP PSL 
– przyjąć 

17) art. 20 nadać brzmienie: 
„Art. 20.  Do dnia 31 grudnia 2012 r. minister właściwy do spraw pracy przygotuje 

program na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i 
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644), dotyczący wspierania 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób powyżej 60 roku życia oraz 
wspierania równości płci na rynku pracy.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 17 należy głosować łącznie z poprawką nr 19. 
 

18) art. 20 nadać brzmienie: 
„Art. 20.  Do dnia 31 grudnia 2013 r. minister właściwy do spraw pracy przygotuje 

program na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i 
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644), dotyczący wspierania 



zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób powyżej 60 roku życia oraz 
wspierania równości płci na rynku pracy.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

19) art. 22 nadać brzmienie: 
„Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem art. 20, 

który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
 

Warszawa, dnia 10 maja 2012 r.  
 
 
 

 Sprawozdawca              Przewodniczący Komisji     
  

  
         /-/ Janusz  Cichoń                 /-/ Sławomir Neumann 
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zząktsu zabapieeenlo spolevnego do nqdowego ptoJeł.f;u usta|,ry o mtianie ustd|,]y
o emerytumch I rc'ntań z F'unduszu Ubezpieaeń spdęanych omt niekóryń innych ustaw
(druk nr.35$Al tłryralona na.podrtaw|e art. 1! urt. 3 pkt 3 ustarły z dnla 4 wrześnti 1997 r.
o ddałach admlnt5.tr'aę|l nądowe| (Da. U: z,2bo?' r. Nr 65, paz;4ł| ,z późn. zm.t w ruią4ku
zart'. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra rł}aściwego do spraw
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Szonowny Panie Pnewodniczqcy, 
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w zwiąaku z pnedłożonymi poprawkarnl do prolektu ustawy poewalam sobie wyrazlć
poniższą oplnię. 

:

|. Pralek untqw o zmląnie ustawy o em'eryturach I rentach z Funduszu llpezpiee,eń
Społecznych oraz o zmilanle nielctórych lnnych ustow pnewiduje zmiany ałiązane ze
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40 |et. okeśÓw sktadkotvych I niesktadkowych, natomiast w przypadku kob.iet
ukończenia 62 lat l posladania 35 lat okesów sHadkowych l niestttadkourych.

Należy zaznaca1ć, że ustawowe systemy zabezpleczenia spolecznego (emerytury
z FUS) reguluje dyrektywa Rady z dnla 79 grudnlo 7978 r. w sprawie stopniowego
wprowadzanla w życie zosady równego tmktowanio kobiet i mężę1tzn,w dziedzinie
zabazpleczenlo społeenego'. Dyrektywa zakazuje Jak|ejkotw|ek dysĘmlnacj| ze
vrzg|ędu na ptgć, ale zawiera też pewne wytączenia. Ęodnle zaft.7 ust. 1 lit. a)
dyrekĘttł.'y państwa cztonkowskie mają prawo do ustalenia różnego wieku
emerytplnego dla ce!ów prryłnania 'rent i emerytur oraą skutków mogących z tego
wypły'wać w odniesieniu do innych świadczeń. Jednak. na podstawie ust. 2 tego
artykutu państuła człohkorłrckie pneprowadzają okresowo badanie kwestii
wytączonych na mocy ust. 1 (usta|anie wieku emerytatnego d|a celów preyrnawania .
rent iemerytur} w celu zwery'fikowania, w.świet|e zmian spotecznych w tej:
dzied zin ie, czy uzasadn ion e jest podtrłymywa n le od powied n ich wy|ączeń.
w chwi|i obecneJ polski ustawodawca reformuje sFtem emeąfialrry popnzez
wprowadzenie równego wieku emeryta|nego dla kobiet.i mężczyzn. Zamierza więc
w petni wdrożyć . aasadę ńwnego trahowan|a kobiet i mężczyzn ustanowioną
wdyrelfiywie 79|,7 i .zrerygnow'ać z różn|cowanla więku .emerytatnego kobiet
imężczyrn dozwoioneso pnepisam|: ovrenvurv (art. z ust. 1 |it. a). uznaii-tvm
samym, że pÓWody, które uzasadnlafy.różntgowanie wteku emerWa|nego kobiet
|mężczyzn już nie są itktualną a tym samym, że.sytuacta koblet l]mężcżyzn
w kontekścle pracy i nabyłlanta Praw emeryta|nych |est taka sama.
W .takiej sytuacji w celu zapewnienia zgodności projektowanych emerytur
częściowych z prawem Unii EuropeJskieJ konieczne jest istnienie uzasadnienia,
egodnle z art. 7 ust,2 dyrektywy 7.gl7, dta wprowadzenia lóżnego wieku
przechodzenia na emeryturę częśclo,wa Irożnych wwnogów okresów st*aoltowych
iniesktadkoyych dlP kobiet t mężczyzn; które 'lrytazuie, że różny więk dla kobiet
i mężczyrn uprawniający do emerytury częściowe| jest necąnłiśq|eproporcionalnń .
sposobem ąa 9siągnięcie określonego przez usEwodawcę ce|u. lvgumentacja taka
musl uvrag|ędniad że lstnieją powody, d|a których kobiety i mężcąfni mogą nabywać
uprawn|enia do emerytury częścioweJ w różnytn wleku (kobietrt 

.o2 
'|ata,-męz ;;1r1źni: .

65 lat) ina podstawie różnych. okresów składkowych i nieskładkovrrych (l.onietv'
35 lat, mężcryźni: ltO lat}, podczas gdy w ocenię ustawodawcy powody ie nie iśtnieją ;
dla oslągnlęcia pelnych praw emerytalnych (prawa emeryta|ne uzyskiwane są w tym
samym wieku - 67lat).

Ponadto nateźy pamiętać o wnioskach wynikaJących z orzeczn|ctwa Trybunafu
Sprawledliwości Unii Europejskiej'dwoą.ych oboyviązku zawężaiącei interpńacll
wyjątków od zasady ńwnego trahowan|a orez obowiązku stosowańia, anłłaszcza
w kontekście wyjątków, zasady proporcjona|nośc| - środkl mus!ą być ojpowiednle,
spóJne z resztą systemu I nie wykraczać poza to co konieqne.
Zgodlość z pra'we.P Unil Europejskiej proponowanej instgucji emerytury częściowej
mogtqby zape'wniĆ tymczasowość zróżnicowania wieku kobiet i ' męiczyzn ora.

l :1.u*.*., 
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okresóW sktadkowych I nieskładkotłl'ych uprayvniających do emerytury częścio.wej
uzasadn|ona. np. koniecznością złagodzenlu nledogodnośc| dla kob|et zw|ązanych ze
znacznym, w porównaniu do mężczyąn, vvydłużan"tem wieku emerytatnego a|bo

' uzasadnienie wprowadzonego rozwiązania zgodne z przedstawionymi powyżej
uwagami.

. Vlll. ProjeK UstaWY w obecnym art. 
.21 

(art. 20 prredtożenia nądowego} przewiduje
ot<resowe pneg|ądy funkcJonowania systemu emeryta|nego po weJśc|u w życie
ustawY wraz z przedkladaniem Sejmowl informacji o skutkach jej obowiązyuania nie
nadziej n|ż raz na cztery |ata, przy czym pten,vsry pneg|ąd ma slę odbyć pned
318rudnia 2016 r. Ęodnie z wyjaśnieniami zawaĘmi w uzasadnieniu projeku
ustarlr1y powody d|a utraymanla zróżnicowania wieku kobiet i mężczYzn oraz okresów
skladkowych i niesHadkowych niezbędnych do uzyqkania emerytury częściowej będą

emęryta|nych kobiet i mężczyzn będżie następoweć stopn|owo i będzie oparte
o.zeczwviste zmiany w struktune społecznej, gospodarczej i,.demograf|czneJ;
W trakcle tych pneglądów konleczne będzle urrlęc|e pod uwagę dwpozyclł art. 7
ust. 2 dyrektpvy ?9l7, ey|| a.veryf|kowante cry w świetle zmian spolecznych w te' 1
dziedzinie,' czY uzasadnione jest podtrzymyrrvanie odpowiedn|ch wytączeń. Należy

w molnencie zakończerria p|anowanej reformv emeryta|nej (prąr braku uzasadnienia
spełniającego kryteńa zawarte w ań. 7 ust. 2 dyrektyw 7g|?| będzie prowadzilo do
niezgodności e prawem Un|i EuropeJskieJ.

W konHuzi| porrva|am soble shderdzlć, te poprawkl nr 4, ą 9 t llt n|e Ę spneczne
z pra.wem Unii Europejskiej.

!x. Zgodnie z poprawkaml nr ą ą 6, 7'|,3 ubezpieeonym pgsladającym łącznie okres
.skladkowy I nieskładkou/y wynoszący, co naJmnieJ 35 lat dla koblet | 40 lat] d|a
mężc'ar'ln, 

.będz|e prrystug|wata emeĘ/tura częśc|owa n|ezależńie.. od oslągnięda
ustawowego w|eku emerytalnego. Na|ed zaurlvażyć,.że do.powyższego rolw|ązań|a
mają zastosowante uwagl zawańe w pkt lll - Vll nln|ejszeJ op|nl|. MaJąc na uwadze
brak uąasadn|enla dla wprowadzonych zmlan nie ma moż||wóści oceny przestanek
uzasadn|ających wprowadzone zróżnlcowan|e.kobiet l mężcryzn,''a co za Ęrn idzid
oceny zgodności projektowanego przep|su z prawem unijnym:

W kon|duz|l poama|am. sobie sttvierdr|ć, że Poprawki nr 3, 5, 6, 7l t3 nie są spneczne
z pnilrłem Unt| Eurcpe|sldej, s zaśffleleniem pkt |X ninieisrei opinii.

X. Poprawka nr 11 dotyczy zmlany art. 87 ustdw z dnlo 77 grudnla 7998 r.
o emeĄ|turdchi l rentach z FtJi i regu|uje podwyższanie wllsokości emerytury do
wwokości najniższeJ emerytury o Hórej mowa w art. 85 u$alry. Zgqdnle
zomawianą poprawką, św|adczenle będz|e podlegato podr,rryższenlu w przypadku
osiągnięcia pr7ez mężczyrnę wieku emeryta|nego, o którym mowa W art. 24 ust. 1b
i postadania co najmnleJ 25 |etn|ego |okesu sktadkowegb l niestt|adkoweBo, zaś'
w przypadku kobl'et wYmegene będzle os|ągrt|ęcle w|eku g6g1yta|neBo, 'o ktÓrym

;::;'t
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mowa w art. 24 ust. la oraz posiadanie okesu slcladkowego i nieskladkowego
o wsokośc|20 |at. i

Xt' W ty 'm .kontekście należy prrypqmnieó żę dyrektyuva Rod! z',dnla 79 'grudnla '797'8 r.
w sprawie stopniowego wprowadłonla w Ęcle iasądy równego' troktowanta kobleti mężayzn w dzledzlnie zobezpiegzenia społeanego zikazuje jakieiko]wiek
dyskryminacji ze wzg|ędu na płeć. W pnypadku zróżnicówiania wteiu .*"ń.'"il;
kobiet i mgilzn odpowiadające tej rórnicy odmienne wymosiw zakiesie wvsokoścl
okresów sktadkowych i nies|dadkovrych można uznać.. u.,,"-dnione i mieszczace się

dyrekĘlrł,y. z momentem zrównania wiaku emeffi|nego kobiet i 'ęjoyoii
zróżnicowan|e wymogów doĘczących okesów sktadkovrłych i nieskładkotlrych traci'
uzasadnienie,. skutkując tym '"'y' dpkrymtnacją mężczyłn, którry w ce|u
skorrystania z podrqfszenla wysokości emerpury 'uiiu|iby wykazać dfużsły okres
sHadkouny.

w }on|duzil ponra|am sobie stwierdzić' że poprawke nr 11jEst tPneclna z prawem Unl|ruropeJsklef.

Poprawki nł L,2,1e1ą 15.l!t n|e są ob|ęte zakręsęm p|awa Unl| Eurcps|skiei.
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