
Warszawa, dnia 20 stycznia 2010 r.

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (druk nr 759)

I. Cel i przedmiot ustawy

Nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) ma na celu wprowadzenie w

dziale II w rozdziale 3a "Emerytury górnicze" nowego uregulowania (art. 50f), zgodnie z

którym przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej, okresy pracy górniczej wykonywanej

pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, na wniosek pracownika będzie można

rozliczać w okresach kwartalnych. Dotyczy to spraw wszczętych i niezakończonych przed

wejściem w życie niniejszej nowelizacji, przy czym na wniosek osób zainteresowanych

wysokość emerytur górniczych ustala się ponownie (jeżeli ponownie ustalona wysokość

świadczenia jest niższa niż dotychczas, przysługuje ono w wysokości otrzymywanej).

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego o upływie 30 dni

od dnia ogłoszenia.

Zaproponowana regulacja stanowi uzupełnienie obecnie obowiązujących przepisów,

które przewidują uprawnienie do górniczej emerytury bez względu na wiek i zajmowane

stanowisko, dla pracowników, którzy wykonywali pracę po ziemią stale i w pełnym wymiarze

czasu przez co najmniej 25 lat.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy stanowił przedłożenie rządowe. Uwzględnia ono postulaty

przedstawicieli górniczych związków zawodowych, dotyczące rozliczania czasu pracy

górników w miesiącach, w których uprawnieni odbierają godziny nadliczbowe lub korzystają

z dni wolnych z tytułu honorowego oddania krwi - rozliczanie miesięczne nie pozwala na
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wykazanie wówczas pracy w pełnym wymiarze jej czasu. Dokonanie rozliczenia czasu pracy

kwartalnie służy uelastycznieniu zasad rozliczania czasu pracy, przez co usprawnia proces

ustalania nabycia uprawnień do emerytury górniczej bez względu na wiek.

Propozycja zmian nie budziła kontrowersji. W sprawozdaniu komisji po pierwszym

czytaniu przyjęto jedną poprawkę językową, zaś przyjęte przez Sejm brzmienie ustawy

odpowiada zawartemu w projekcie.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Bożena Langner

Główny legislator


