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MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan

Bogdan BORUSEWICZ

MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt

przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej na 47. posiedzeniu w dniu 7 września 2007 r. ustawę

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Z poważaniem

(-) Ludwik Dorn



USTAWA

z dnia 7 września 2007 r.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz
niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 46 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach spełnią do dnia 31
grudnia 2008 r.;”;

2) w art. 50 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) warunki do uzyskania emerytury określone w tym przepisie spełnią do dnia 31 grudnia
2008 r.;”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z
późn. zm.3)) w art. 88 w ust. 2a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu dziesięciu lat od
dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z  późn. zm.4)),
z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz”.

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz ustawę z dnia 27

lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta
Nauczyciela.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.
1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 41, poz. 401, Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i
711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 82, poz. 558.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689 i Nr 158, poz. 1103.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr  99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr
236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 41, poz. 401, Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz.
708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 82, poz. 558.
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Art. 3.

W ustawie dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 167, poz. 1397) w art. 3
otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Osobom, które do dnia 31 grudnia 2008 r. spełniły warunki do emerytury
górniczej określone w art. 34 lub w art. 48-49 ustawy, o której mowa w art.
1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r., przysługuje
górnicza emerytura na warunkach określonych w tych przepisach.

2. Osobom, którym udzielono urlopu górniczego lub świadczenia górniczego
na warunkach określonych w odrębnych przepisach przy ustalaniu prawa do
górniczej emerytury bez względu na wiek uwzględnia się okresy
niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z
chorobą zakaźną, za które wypłacono wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy,
okresy czynnej służby wojskowej lub okresy pełnienia z wyboru funkcji w
organach związku zawodowego zrzeszającego górników na warunkach
określonych w tych odrębnych przepisach, o ile z urlopem górniczym lub
świadczeniem górniczym osoby te spełniły do dnia 31 grudnia 2008 r.
warunki do górniczej emerytury bez względu na wiek.”.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Ludwik DORN
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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