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Pani 
Jolanta FEDAK 

Minister Pracy i Polityki Społecznej 

Szanowna Pani Minister 

Uprzejmie informuję, że w wyniku wystąpienia Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonania 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r. sygn. akt K.35/99 (OTK 
ZU Nr 8/38/2000, poz. 295), Pani Minister Joanna Kluzik-Rostkowska poinformowała 
Rzecznika, że „koniecznym jest zainicjowanie przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i 
Przeciwdziałania Dyskryminacji stosownych działań w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej zmierzających do wykonania wyżej wymienionego wyroku" (pismo znak: 
DKR-0712-1-GW/07 z dnia 5 czerwca 2007 r.). 

Wypada nadmienić, że sprawa dotyczy niezgodności z art. 32 i art. 33 Konstytucji 
RP przepisów art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy o pracownikach urzędów państwowych i art. 
10 ust. 1 pkt 5 ustawy o pracownikach samorządowych - w zakresie, w jakim stwarzają 
podstawę do rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z pracownikami 
mianowanym - kobietami, w razie nabycia przez nie prawa do emerytury, wcześniej niż 
z mianowanymi pracownikami - mężczyznami. 

Pani Minister, udzielając odpowiedzi, zobowiązała się jednocześnie do 
poinformowania Rzecznika o zapadłych w tym zakresie decyzjach. 

Niestety, mimo upływu półrocznego okresu, Rzecznik nie otrzymał pisemnego 
wyjaśnienia w tej sprawie. Jedynie z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu 19 
grudnia 2007 r. pomiędzy Biurem Rzecznika i Departamentem do spraw Kobiet, 
Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie wynika, że nie zostały 
podjęte żadne działania w celu wykonania cytowanego wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. 

Działając zatem na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o 
Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) uprzejmie 
proszę o podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych w wyżej wymienionym zakresie i 
poinformowanie Rzecznika o tym fakcie. 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 


