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Wielce Szanowny Panie Rzeczniku

Regulacje prawne wdrażanej od 1999 r. reformy systemu emerytalnego nie są
kompletne, ponieważ brakuje ustaw dotyczących emerytur pomostowych przysługujących
ubezpieczonym, urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., zatrudnionym w szczególnych
warunkach lub szczególnym charakterze oraz ustawy regulującej zasady wypłaty świadczeń
ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Podstawowe założenia,
jakie w mojej opinii powinna zawierać przyszła regulacja emerytur pomostowych, zostały
przedstawione Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej w wystąpieniu z dnia 19 lutego br.
Kopia tego wystąpienia została skierowana do wiadomości Pana Premiera.

Pierwsze emerytury pomostowe powinny zostać wypłacone w 2008 r., gdyż do końca
2007 r. przedłużono termin wygaszania dotychczasowych uprawnień do emerytury w wieku
niższym niż powszechnie obowiązujący z tytułu pracy w szczególnym warunkach lub w
szczególnym charakterze. Natomiast pierwsze wypłaty świadczeń ze środków
zgromadzonych w funduszach emerytalnych powinny być realizowane w 2009 r. Oznacza
to konieczność maksymalnego skrócenia okresu pracy nad ich przygotowaniem, a przecież
potrzebny będzie jeszcze czas na uzgodnienia w ramach rządu i konsultacje społeczne.
Przyspieszenie uchwalenia tych ustaw podyktowane powinno być także koniecznością
stworzenia odpowiedniego okresu dostawczego instytucjom powołanym do realizacji tych
ustaw, w szczególności Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Doświadczenia związane ze
zmianami systemu prawnego nowego systemu ubezpieczeń społecznych wskazują, że
niezbędny jest co najmniej roczny okres na dostosowanie systemu informatycznego do
nowych regulacji prawnych. Wynika z tego poważne zagrożenie dla systemu wypłat
emerytur pomostowych. Niemniejszy problem dotyczy także wsparcia sprawnym systemem



informatycznym wypłat świadczeń wypłacanych ze środków zgromadzonych w otwartych
funduszach emerytalnych. Kwestie te były przedmiotem listu skierowanego przez firmę
Prokom do ZUS. Pisała o tym m. in. Gazeta Wyborcza z 3 marca br. w artykule ,3omba
emerytalna tyka".

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelach (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147), zwracam się do
Pana Premiera jako przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nadzoru
Ubezpieczeń Społecznych z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.
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