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Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi kobiet urodzonych w okresie od
lipca do grudnia 1954 r. w sprawie braku możliwości ustalania wysokości emerytury 
częściowo według starych, a częściowo według nowych zasad.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.) przewiduje szczególne rozwiązania 
ustalania wysokości emerytury dla osób, które wiek emerytalny osiągną w latach 2009-
2013, a od 1 stycznia 2013 r. również do 2014 r. Emerytura mieszana ustalana jest dla osób 
urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy wiek emerytalny osiągną w latach 2009-
2014, a ponadto nie byli członkami otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek 
o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za 
pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa oraz nie pobrali emerytury 
obliczonej według starych zasad na podstawie art. 46 lub 50 ustawy emerytalnej. Osobom 
tym wysokość emerytury będzie ustalana częściowo według starych, a częściowo według 
nowych zasad. Organ rentowy zobowiązany jest zatem do ustalania wysokości emerytury 
na podstawie dotychczasowych zasad (art. 53 ) oraz nowych zasad (art. 26), a następnie w 
zależności od roku, w którym zostanie osiągnięty wiek emerytalny -  ustalenia części 
stanowiącej odpowiedni procent kwot obliczonych. Suma tych części będzie składała się na 
wysokość emerytury.

Emerytura przyznana na wniosek osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do 
emerytury w roku kalendarzowym 2013 albo 2014 r. wynosi:

20 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 (na zasadach 
dotychczasowych) oraz

80 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26 (na nowych zasadach).
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Dodanie roku 2014 r. nastąpiło wraz z wejściem życie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. 
z 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). która stopniowo 
zrównuje i podwyższa wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn - docelowo do 
67. roku życia. Zgodnie z wprowadzonym mechanizmem podwyższania wieku 
emerytalnego nie wszyscy ubezpieczeni objęci do tej pory regulacją art. 183 ust 5 zdążyliby 
do końca 2013 r. ukończyć wiek emerytalny, a tym samym znaleźć się w grupie osób 
uprawnionych do obliczenia emerytury mieszanej niejako wbrew pierwotnej wersji ustawy 
emerytalnej z 1998 r. Ustawodawca nie chcąc pozbawiać możliwości ustalenia emerytury 
mieszanej dla omawianej grupy świadczeniobiorców przewidział, że emerytura mieszana 
przysługuje osobie, która wiek uprawniający do emerytury osiągnęła również w 2014 r. Dla 
ostatniej grupy kobiet rocznika 1953 urodzonych od dnia 1 października 1953 r. do dnia 31 
grudnia 1953 r. wiek emerytalny wynosi co najmniej 60 lat i 4 miesiące.

Wskazanie całego roku 2014 r. dało dodatkowo możliwość zastosowania art. 183 ust 
5 ustawy emerytalnej do kobiet urodzonych od stycznia do czerwca 1954 r. (art. 24 ust la 
pkt 6 i 7 ustawy emerytalnej) oraz mężczyzn, którzy w 2014 r. spełnią warunki do nabycia 
prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej.

Skarżące urodzone w okresie od lipca do grudnia 1954 r. podnoszą zarzut 
dyskryminacji, wskazując że cały rocznik 1954 winien być traktowany jednakowo i również 
w ich przypadku powinna być przewidziana możliwości ustalenia emerytury mieszanej.

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 zrn.) uprzejmie proszę Pana 
Ministra o zajęcia stanowiska w przedstawionej sprawie.

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelski!
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