
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

na 65. posiedzeniu Senatu
w dniu 17 listopada 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-

pieczeñ Spo³ecznych (DzU z 2009 r. nr 153 poz. 1227) osoba, która po przejœciu na wczeœniejsz¹ emery-
turê osi¹gnê³a powszechnie obowi¹zuj¹cy wiek emerytalny (kobieta – 60 lat, mê¿czyzna – 65 lat), mo¿e
zg³osiæ wniosek o przyznanie z tego tytu³u drugiej, nowej emerytury. Je¿eli wczeœniejszym emerytem
jest osoba urodzona przed 1 stycznia 1949 r., to prawo do emerytury z tytu³u osi¹gniêcia powszechnego
wieku emerytalnego przys³uguje jej na podstawie art. 27 wymienionej ustawy. W tym przypadku zaró-
wno wczeœniejsza emerytura, jak i emerytura z tytu³u osi¹gniêcia wieku emerytalnego s¹ obliczane we-
d³ug wygasaj¹cych starych zasad, okreœlonych w art. 53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Odmienna sytuacja dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które pobiera³y wczeœniejsz¹
emeryturê, obliczon¹ na podstawie art. 53 ustawy o emerytach i rentach, czyli wed³ug tak zwanych sta-
rych zasad. Takie osoby po osi¹gniêciu powszechnego wieku emerytalnego równie¿ mog¹ zg³osiæ wnio-
sek o przyznanie z tego tytu³u drugiej emerytury i wybraæ, które z przys³uguj¹cych œwiadczeñ chc¹
pobieraæ. W tym przypadku ta druga emerytura jest obliczana wed³ug nowych zasad, wdro¿onych od 1
stycznia 2009 r.

W zwi¹zku z tym chcia³bym prosiæ o wyjaœnienie, z czego wynika ustawowe ró¿nicowanie obywateli –
a chodzi o urodzonych przed i po 31 grudnia 1948 r. – w naliczaniu œwiadczeñ emerytalnych. Czy wpro-
wadzone zró¿nicowanie jest zgodne z wyra¿on¹ w art. 2 Konstytucji RP zasad¹ sprawiedliwoœci spo³ecz-
nej oraz wyra¿on¹ w art. 32 Konstytucji RP zasad¹ równoœci wobec prawa i zakazu dyskryminacji. Jak
Pani Minister ocenia tê sytuacjê prawn¹ i czym j¹ uzasadnia? Czy naliczone w starym systemie emery-
talnym œwiadczenie dla osób urodzonych przed 31 grudnia 1948 r. mo¿e byæ obliczone ponownie, a jeœli
tak, to na jakich zasadach? Proszê o udzielenie odpowiedzi.

Z powa¿aniem,
Marek Trzciñski




