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PROJEKT

Ustawa

z dnia ...................

o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Art. 1

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych (Dz. U. NR 162, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące
zmiany:

l) art. 24

a) w ustępie 2 zwrot "art. 32 - 34, 39, 40, 46, 48-50, 184" zastępuje się brzmieniem: art.

32-33,40,46,50,184"

b) dodaje się ustęp 21 w brzmieniu:

"21 Ubezpieczonym spełniającym warunki określone w art. 34, 39 i 391 przysługuje
emerytura po osiągnięciu wieku określonego w tych przepisach".

2) w art. 34 ust. l skreśla się słowa "urodzonemu przed dniem l stycznia 1949 r."

3) w art. 39 w ust. l skreśla się słowa "urodzonemu przed dniem l stycznia 1949 r."

4) po art. 39 dodać art. 391 w brzmieniu:

„Art. 391

1. Prawo do górniczej emerytury, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko,

przysługuje pracownikom, którzy pracę górniczą wykonywali pod ziemią stale i w

pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat, z
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uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2. Do okresów pracy górniczej, o której mowa w ust. l zalicza się także:

l) okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy
lub z pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które wypłacone zostało

wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne,

2) inne niż wymienione w pkt. l okresy niezdolności do pracy z powodu choroby lub

odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, za które wypłacone zostało

wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy w wymiarze do 35 dni w roku kalendarzowym
bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym

wymiarze czasu pracy, przypadające czasie trwania stosunku pracy,

3. Przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury na podstawie ust. 1 uwzględnia się również,

w wymiarze do 5 lat, okres urlopu górniczego, o którym mowa wart. 36 ust. 2".

5) art. 49 otrzymuje brzmienie:

''art. 49. Podstawę wymiaru emerytury przysługującej na podstawie postanowień art. 34, 39 i

391 ustala się w oparciu o postanowienia art. 15, a jej wysokość w oparciu o postanowienia
art. 53 z uwzględnieniem art. 51 i 52".

6) Art. 184 otrzymuje brzmienie:

"Art. 184

1. Ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu

wieku przewidzianego wart. 32, 33 i 40, jeżeli do dnia 31.12.2020 L nie skorzystają z
innych przepisów ustawy, o ile:

1) osiągną okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym
charakterze wymagany w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do

emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz

2) osiągną okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa wart. 27.

2. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, nie zawrze umowy o przystąpieniu do
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otwartego funduszu emerytalnego w terminie do dnia 31 grudnia 1999 L, uważa się, że

ubezpieczony nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego, a jego emerytura

obliczona będzie na podstawie zasad określonych w art. 49 ustawy.

3. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, zawrze umowę o przystąpieniu do

otwartego funduszu emerytalnego po dniu 31 grudnia 1999 r., to uważa się, że
ubezpieczony przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego, a jego emerytura obliczana

będzie na podstawie art. 26 ustawy".

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

Projekt zakłada zachowanie nabywania prawa do emerytury górniczej na obecnie
obowiązujących zasadach. Reforma ubezpieczeń społecznych zakłada, iż wszystkie grupy

zawodowe po 31.12.2006 r. będą uprawnione do emerytury, kobiety po ukończeniu wieku 60 lat,

mężczyźni po ukończeniu wieku 65 lat.

Obecnie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do Sejmu RP

projekt ustawy pozwalający młodym żołnierzom zawodowym i pozostałym funkcjonariuszom

mundurowym nabywać prawo do emerytury poza powszechnym systemem emerytalnym, tzn.
przyznano tej grupie zawodowej prawo do emerytury bez względu na wiek.

Biorąc pod uwagę charakter pracy górników i jej specyfikę oraz znaczne narażenie na
czynniki szkodliwe uważamy, że dotychczasowe zasady nabywania prawa do emerytury dla tej

grupy pracowników winne obowiązywać również po 31.12.2006 r.

Ze względu na stan zdrowia, obniżona sprawność psychofizyczną oraz bezpieczeństwo
pracy pod ziemią nie jest możliwe wykonywanie pracy górniczej do 65 roku życia.

W projekcie założono ustalanie wysokości emerytury w oparciu o dotychczasowe zasady
bowiem w przeciwnym razie emerytura byłaby pomniejszona o okres pobierania tej emerytury

równy okresowi skrócenia wieku emerytalnego.

Dopuszczamy inne rozwiązanie o ile skrócenie wieku emerytalnego dla zatrudnionych
pod ziemią nie wpłynie ujemnie na wysokość emerytury .

Zgodnie z zasadami reformy górnictwa węgla kamiennego i zczerpaniem się zasobów
węgla kamiennego następuje znaczne ograniczenie zatrudnienia w kopalniach węgla kamiennego

co w znacznym stopniu zmniejszy skutki finansowe proponowanych zmian w ustawie.

Ponadto zmiany zaproponowane w dotychczasowym art. 184 umożliwią osobom
zatrudnionym w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze nabyć uprawnienia

emerytalne w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn do dnia 31 grudnia
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2020 r.

Wprowadzenie tych zmian w życie uzasadnia fakt, iż nie powinno się w państwie prawa

pozbawiać pracowników uprawnień emerytalnych, co do których byli oni w trakcie nabywania z
tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.

Pozwoli ona również na łagodzenie skutków społecznych związanych z restrukturyzacją
wielu przedsiębiorstw, gdyż w sposób naturalny i społecznie akceptowalny pozwoli na

zmniejszenie zatrudnienia, a tym samym w znaczący sposób ograniczy skalę bezrobocia w kraju.

W tym stanie rzeczy uważamy nasz projekt za w pełni uzasadniony.

Ze względu na fakt, że przedkładany projekt ustawy przedłuża obowiązywanie

dotychczasowych  regulacji, nie pociąga za sobą obciążeń budżetu państwa.

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
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