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i Polityki Społecznej 

Uprzejmie informuję Pana Ministra, że do Rzecznika Praw Obywatelskich 
wpływają liczne skargi dotyczące zmiany zasad ustalania wysokości emerytury 
powszechnej przyznawanej osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które pobierały 
dotychczas tzw. wcześniejszą emeryturę. 

Osoba, która pobiera taką emeryturę może w świetle przepisów 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.), po osiągnięciu wieku emerytalnego, wystąpić 
o emeryturę powszechną (art. 24 ustawy). Dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948 r. 

emerytura ta jest wyliczana przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez 
średnie dalsze trwanie życia dla wieku wystąpienia o emeryturę. Wysokość tak 
wyliczonej nowej emerytury, w niektórych przypadkach, była korzystniejsza od 
dotychczas pobieranej emerytury ustalonej na starych zasadach (art. 53 ustawy 
emerytalnej). 

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy dnia 11 maja 2012 r. 
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012 r. poz. 637), które m.in. zmodyfikowały 
zasady obliczania wysokości emerytury powszechnej w opisanym powyżej przypadku. 
Zgodnie z nowymi regulacjami podstawa obliczenia kolejnej emerytury ma być 
pomniejszana o kwoty wcześniej pobranych emerytur, przyznanych przed osiągnięciem 
powszechnego wieku emerytalnego. Zgodnie bowiem z dodanym art. 25 ust 1b ustawy 
emerytalnej, jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 26b, 46, 
50, 50a, 50e, 184 ustawy emerytalnej lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), podstawę obliczenia 
emerytury, o której mowa w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o kwotę 
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stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

W ocenie skarżących wprowadzone rozwiązania naruszają szereg konstytucyjnych 
zasad, w tym zasadę zaufania do państwa i prawa, zasadę ochrony praw nabytych oraz 
zasadę równości. W ich odczuciu prawo do ustalania wysokości świadczenia na starych 
zasadach powinno być zachowane wobec całej grupy uprawnionych do wcześniejszej 
emerytury. Trzeba bowiem uwzględnić i taką okoliczność, że nie wszyscy emeryci, 
który ukończyli powszechny wiek emerytalny, zdążyli wystąpić ze stosowym 
wnioskiem do końca 2012 r., czyli przed datą wejścia w życie tej zmiany regulacji. 

Z tego względu, działając na podstawie art. 13 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) 
uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w sprawie. 


