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Pismo procesowe Rzecznika Praw Obywatelskich 

– zgłoszenie udziału w postępowaniu 

 

 

W związku z doręczeniem w dniu 13 lipca 2022 r. zawiadomienia o wszczęciu 

postępowania w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Elblągu IV Wydział Pracy 

i Ubezpieczeń Społecznych  (P 7/22), na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 

2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U.  

z 2019 r., poz. 2393) oraz art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.) zgłaszam udział Rzecznika 

w przedmiotowym postępowaniu i wnoszę o stwierdzenie, że:  

art. 25a ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.; dalej: ustawa 

emerytalna) w związku z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1621) w zakresie, w którym przepisy te nie przyznają prawa do obliczenia emerytury z 

uwzględnieniem art. 25a ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2a ustawy emerytalnej tym osobom, którym 

emeryturę przyznano od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca w latach 2009-2019 są 

niezgodne z art. 67 ust. 1 w związku z 32 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

                  Warszawa, 1 sierpnia 2022 r. 
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Trybunał Konstytucyjny 
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Jednocześnie uprzejmie informuję, że uzasadnienie powyższego stanowiska zostanie 

przedstawione w terminie do 28 września 2022 r. 

 

 

   (-) Marcin Wiącek 

       (podpis na oryginale)   

     


