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B IURO  

R ZE C ZN IK A  PRAW  O B YWATE LSK ICH  

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

Stanisław Trociuk 

III.7040.10.2015.MK 

 Szanowny Panie Ministrze  

 

Uprzejmie informuję Pana Ministra, że do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął 

wniosek dotyczący modyfikacji zasad ustalania okresu pracy w szczególnych warunkach 

lub o szczególnym charakterze, określonych w art. 12 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.  

o emeryturach pomostowych (Dz. U.  2015, poz. 965 ze zm.).  

Przepis ten, wzorowany na przepisie art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.  

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2015 r. poz. 748 ze 

zm.), odzwierciedla generalne założenie, że emerytura pomostowa (podobnie jak emerytura 

z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach) przysługuje tylko za pracę rzeczywiście 

wykonaną w warunkach uciążliwych dla zdrowia. 

 Z tego względu staż emerytalny uprawniający do emerytury pomostowej zostaje 

odpowiednio wydłużony o okresy niewykonywania pracy, za które ubiegający się  

o emeryturę pomostową otrzymał wynagrodzenie chorobowe z kodeksu pracy lub 

świadczenie z ubezpieczenia chorobowego. Wnioskodawca, który jest doświadczonym 

społecznym inspektorem pracy pracującym w branży energetyki, uważa, że konstytucyjna 

zasada równości wymaga wprowadzenia zasady, że staż dla potrzeb ustalania prawa do 

emerytury pomostowej powinien być powiększony w odpowiedniej proporcji stosownie do 

czasu przepracowanego w godzinach nadliczbowych. Praca w energetyce w okresie PRL  

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r.  

 

Pan 

Marcin Zieleniecki 

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00-513 Warszawa 



 

 
- 2 - 

wykonywana była często w godzinach nadliczbowych i miała względnie stały charakter. 

Wymiar godzin nadliczbowych był znaczący. Ilość godzin nadliczbowych na jednego 

pracownika energetyki dochodziła nawet do tysiąca. 

Przedkładając powyższe, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.) uprzejmie 

proszę Pana Ministra o przedstawienie  stanowiska w kwestii możliwości zmiany zasad 

ustalania okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 

 

     Z poważaniem  

 

       Podpis na oryginale 


