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Z dniem 1 stycznia 2011 r. wszedł w życie przepis art. 103 a ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z 2009 r., nr 153, poz. 1227 ze zm.), na mocy którego prawo do emerytury 
ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta 
z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy 
z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia 
prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Osobom, które na dzień 
1 stycznia 2011 r. pobierały emeryturę i pracowały bez rozwiązania stosunku pracy, 
ustawodawca pozostawił możliwość łączenia świadczenia z wynagrodzeniem do 
końca września 2011 r. 

Rozwiązanie uniemożliwiające wypłatę świadczeń emerytalnych bez 
przerwania działalności zawodowej u dotychczasowego pracodawcy funkcjonowało 
już w polskim systemie emerytalnym w okresie 1 lipca 2000 r. - 7 stycznia 2009 r. 
(art. 103 ust. 2 a ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Wówczas, zostało poddane 
kontroli Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z dnia 7 lutego 2006 r., 
sygn.: SK 45/04 uznał je za zgodne z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 i art. 67 ust. 1 
Konstytucji RP. 

Tymczasem, z dniem 8 stycznia 2009 r., art. 103 ust. 2a ustawy emerytalnej 
został uchylony i w konsekwencji osoby nabywające prawo do emerytury mogły ją 
pobierać obok uzyskiwanych przychodów bez konieczności rozwiązania stosunku 
pracy. Osoby, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego zostały objęte 
zasadami zawieszalności świadczeń, natomiast osoby, które ukończyły powszechny 
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wiek emerytalny zaczęły pobierać emerytury bez względu na wysokość osiąganego 
przychodu. 

Po zaledwie 2 latach obowiązywania tak korzystnego dla osób uprawnionych 
do emerytury rozwiązania, wszedł w życie przepis art. 103 a, na mocy którego 
wypłata emerytury w przypadku osiągania przychodów została ponownie 
uzależniona od rozwiązania stosunku pracy. 

Wprowadzone rozwiązanie spowodowało napływ korespondencji do 
Rzecznika Praw Obywatelskich od pracujących emerytów. Skarżący podnoszą, że 
dokonana zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych narusza konstytucyjne zasady równości (w grupie beneficjentów 
świadczeń emerytalno - rentowych dotyczy wyłącznie emerytów pobierających 
świadczenia z systemu powszechnego), zachowania praw nabytych oraz zaufania 
jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa. Osoby te, pozostając 
w przekonaniu o stabilności systemu i uzasadnionym uchyleniu art. 103 ust. 2a 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, podjęły 
zobowiązania finansowe, których realizacja będzie znacznie utrudniona lub wręcz 
niemożliwa po 30 września 2011 r. 

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 ze zm.) 
zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska 
w przedstawionej sprawie i wskazanie przyczyn, które spowodowały, że rozwiązanie 
uzasadniane w 2009 roku jako realizacja w ramach pakietu działań rządowych 
programu „Solidarność pokoleń - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej 
osób po 50 - tym roku życia", co więcej rozwiązanie korzystne dla Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (wpływ składek od pracujących emerytów), okazało się 
niemożliwym do utrzymania w 2011 r. 


