
Wyrokiem z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie o sygnaturze K 2/12 (Dz. U. 
poz. 1285) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 257, 
poz. 1726 ze zm.) w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., nr 153, 
poz. 1227 ze zm.) dodanym przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., w 
zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury 
przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z 
zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa 
wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Omawiając skutki powołanego wyroku, Trybunał wskazał, że obowiązek 
rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą - jako warunek realizacji 
nabytego prawa do emerytury - nie będzie miał zastosowania do osób, które nabyły 
prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. 

Świadczeniobiorcy objęci zakresem podmiotowym wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego kierują do mnie skargi, w których podnoszą że Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych z dużym opóźnieniem podejmuje wypłatę bieżących świadczeń, tj. 
należnych od 22 listopada 2012 r. oraz udziela sprzecznych informacji o wypłatach 
emerytur zawieszonych w okresie od 1 października 2011 r. do 22 listopada 2012 r. 

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o 
Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) zwracam się 
do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie. 
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