
Warszawa, dnia 10 września 2007 r.

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 529)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa przyjęta przez Sejm w dniu 7 września br. zmienia ustawę 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.), ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr

97, poz. 674, z późn. zm.) oraz ustawę 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).

Projekt ustawy stanowił przedłożenie poselskie, którego celem było przedłużenie o kolejny

rok (tj. do 31 grudnia 2008 r.) możliwości skorzystania z prawa do wcześniejszego przejścia

na emeryturę, na korzystniejszych warunkach, przez niektóre grupy ubezpieczonych, jak

urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. (ustawa z dnia 17

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS pierwotnie przyjmowała datę graniczną do

31grudnia 2006 r.).

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy stanowił przedłożenie poselskie. W toku prac sejmowych ustawa została

dopracowana legislacyjnie.

III. Uwagi szczegółowe

Z legislacyjnego punktu widzenia ustawa nie budzi zastrzeżeń. Trzeba jednak zauważyć -

odnośnie art. 3, że nowelizacja przepisów zmieniających z punktu widzenia Zasad techniki

prawodawczej jest niedopuszczalna, tym bardziej, że nie ma rażącego błędu przepisach (§ 91

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki

prawodawczej, Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908). Ponadto art. 2 zmienia ustawę z dnia 26

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, która w zakresie art. 88 ust.2a podlegała zmianie ustawą

przyjętą w dniu 23 sierpnia 2007 r. tj. dwa tygodnie przed uchwaleniem ustawy niniejszej, co

nie jest zgodne z zasadą starannej legislacji oraz pewności prawa, wywiedzionych z

konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego.
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Główny specjalista ds. legislacji


