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Szanowny Panie Ministrze,

Uprzejmie informuję Pana Ministra, że w wystąpieniu z dnia 7 sierpnia 2006 r.
przedstawiony został problem braku regulacji prawnej w sprawie zasad ustalania
wysokości emerytury dla osób przechodzących na wcześniejszą emeryturę w 2008 r.
na podstawie art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).

Przypomnieć należy, że brak takiej regulacji prawnej spowoduje, że przyznane
w 2008 r. emerytury będą w zdecydowanie niższej wysokości, niż wypłacane dla
osób, które złożą wniosek o emeryturę w latach 2009-2013. Emerytura dla tej grupy
świadczeniobiorców składać się będzie w odpowiedniej proporcji z części wyliczanej
według starych i nowych zasad. W 2009 r. będzie to 80% emerytury wyliczonej
według starych zasad i 20% emerytury wyliczonej według nowych zasad, w 2010 r. -
odpowiednio 70% i 30%, w 2011r. - 55% i 45%, w 2012 - 35% i 65% i w 2013 r. -
20% i 80%. Doprowadzi to zatem do nierównego i niesprawiedliwego potraktowania
tej grupy ubezpieczonych, którzy, podobnie jak osoby korzystające z możliwości
pobierania „emerytury mieszanej" na podstawie art. 183 tej ustawy, legitymują się
jednakowym stażem ubezpieczeniowym i posiadają taką samą kwotę składek
wniesionych na ubezpieczenie emerytalne. W odpowiedzi z dnia 4 września 2006 r.,
w której podzielone zostało stanowisko Rzecznika co do konieczności uregulowania
zasad liczenia emerytury mieszanej dla emerytur wcześniejszych przyznanych w
2008 r., została także zawarta informacja, że aktualnie trwają prace nad zmianą
przepisów ustawy o emeryturach i rentach w tym zakresie.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147),



uprzejmie proszę Pana Ministra o przedstawienie informacji w sprawie stanu prac
legislacyjnych w przedstawionej sprawie.
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