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Uprzejmie informuję Pana Przewodniczącego, że Rzecznik z duzą troską śledzi postępy 
prac w podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1187).

Projekt ten ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 
2012 r. (sygn. akt K 5/11), stwierdzającym niezgodność art. 114 ust. la  ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 
r., poz. 1440 ze zm.) z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 oraz z 

art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok wszedł w życie 
z dniem 8 marca 2012 r. w związku z opublikowaniem w Dz. U. pod poz. 251. . Postępowanie 
w tej sprawie zainicjował Rzecznik Praw Obywatelskich.

Senat RP w dniu 21 lutego 2013 r. uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 192). Projekt ten 
wpłynął do Sejmu 25 lutego 2013 r. (druk nr 1187). 19 marca 2013 r. projekt został skierowany 
do I czytania w komisjach (Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Wewnętrznych). 

10 lipca 2013 r. odbyło się I czytanie w Komisjach, a 11 lipca 2013 r. wpłynęło stanowisko 
rządu. W ocenie Rady Ministrów senacki projekt ustawy generalnie zmierza do wykonania 
wskazań zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. 
Jednocześnie Rada Ministrów zaproponowała doprecyzować przesłanki wzruszenia 
prawomocnej decyzji ustalającej ponownie prawo do świadczeń z ubezpieczenia lub ich 
wysokość, jeżeli wydanie decyzji w sprawie świadczenia nastąpiło na skutek błędu organu 
rentowego. Dalsze prace powierzono podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia 
tego projektu. Rzecznik nie posiada informacji o stopniu zaawansowania jej prac.

W opinii Rzecznika niezbędne jest pilne zakończenie prac legislacyjnych, dotyczących 
uregulowania zasad weryfikacji prawomocnych decyzji rentowych w powszechnym systemie 
emerytalnym i systemach pochodnych w sposób zgodny ze wskazaniami zawartymi w wyroku 

w sprawie K 5/11.
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Z tego względu, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), uprzejmie proszę 
Pana Przewodniczącego o przekazanie informacji o przewidywanym terminie zakończenia prac 
komisyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 1187).
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Rzecznika Fraw Obywał
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