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Zastępca
Rzecznika Praw Obywatelskich

NR ,

Szanowny Panie Rzeczniku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 1 kwietnia br., znak: III.7060.796.2016.AJ/LN, dotyczące
planowanych działań legislacyjnych, niezbędnych do należytej realizacji wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/19) uprzejmie wyjaśniam, że kwestie
związane z sytuacją prawną kobiet urodzonych w 1953 r., które przed 1 stycznia 2013 r.
nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
0 emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270,
z późn. zm.) stanowią przedmiot analiz prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
1 Polityki Społecznej.
Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 6 marca 2019 r.,
pytania prawnego Sądu Okręgowego w Szczecinie uznał, że art. 25 ust. Ib ustawy
emerytalnej, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie 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
(sygn. akt P 20/16).
W pisemnym uzasadnieniu, oceniając skutki wyroku Trybunał wskazał, że dotyczy
on kobiet urodzonych w 1953 r., którym przed 1 stycznia 2013 r. przyznano prawo
do wcześniejszej emerytury, o której mowa w art. 29 ustawy emerytalnej. Odnosi się on
zatem do kobiet, które do 31 grudnia 2008 r. osiągnęły wiek 55 lat oraz co najmniej 30-letni
staż ubezpieczeniowy albo co najmniej 20-letni staż ubezpieczeniowy i zostały uznane
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za całkowicie niezdolne do pracy. Trybunał uznał, że jedynie w przypadlcu tycłi Icobiet
podstawa obliczenia emerytury przyznanej z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego na
wniosek złożony po 31 grudnia 2012 r. nie powinna być pomniejszona o kwoty wypłaconych
emerytur wcześniejszy cli.
Ponadto Trybunał

Konstytucyjny zwrócił

uwagę,

że

ustawodawca

powinien

wprowadzić odpowiednie regulacje w celu zagwarantowania jednolitych zasad zwrotu
świadczeń należnych uprawnionym. Jednocześnie należy zauważyć, iż Trybunał nie odroczył
terminu utraty mocy obowiązującej zakwestionowanej normy prawnej.
Zgodnie z art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w sprawach zakończonych
decyzją, od której nie zostało wniesione odwołanie do sądu można żądać wznowienia
postępowania

administracyjnego w

przypadku, gdy

Trybunał

Konstytucyjny orzekł

o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na
podstawie którego została wydana ta decyzja. Skargę o wznowienie postępowania w trybie
art. 145a k.p.a. wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego do organ rentowego, tj. do dnia 23 kwietnia 2019 r. W myśl art.
146 k.p.a. uchylenie decyzji z przyczyn określonych w art. 145a nie może jednak nastąpić,
jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat. Oznacza to, że znaczna
część zainteresowanych nie będzie mogła bez zmiany przepisów nabyć prawa do emerytury.
Artykuł 190 Konstytucji RP stanowi, że orzeczenia TK mają moc powszechnie
obowiązującą i są ostateczne. Na podmiotach mających prawo inicjatywy ustawodawczej
spoczywa zatem obowiązek podejmowania koniecznych działań prawodawczych w celu
wyeliminowania wad systemu prawa ujawnionych w rozstrzygnięciu sądu konstytucyjnego.
Zgodnie z Regulaminem Senatu RP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące
zgodności ustawy z Konstytucją RP Marszałek Senatu kieruje do Komisji Ustawodawczej
w celu zbadania konieczności

ewentualnego zainicjowania działań

ustawodawczych.

Zadaniem tej komisji jest przedłożenie Marszałkowi Senatu wniosku o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej.
W dniu 8 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Ustawodawczej Senatu
RP dotyczące jego realizacji. Senacka Komisja Ustawodawcza po zapoznaniu się z sentencją
orzeczenia oraz jego zakresem podmiotowym i przedmiotowym jednogłośnie przyjęła
uchwałę, o podjęciu inicjatywy ustawodawczej służącej wykonaniu orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego. Z uwagi na charakter posiedzenia, zapadłe w jego trakcie ustalenia nie
dotyczyły szczegółowych rozwiązań legislacyjnych, które zostaną opracowane w toku

dalszych prac Komisji Ustawodawczej. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zadeklarowali współpracę w opracowaniu projektu
ustawy wykonującej przedmiotowe orzeczenie.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, uprzejmie informuję, że o dalszych pracach
dotyczących należytej realizacji przedmiotowego orzeczenia TK oraz o ostatecznym kształcie
projektowanych rozwiązań zadecyduje przebieg dyskusji parlamentarnych w Sejmie i Senacie
RP.
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