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W Y R O K 
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

Warszawa, dnia 13 listopada 2012 r. 

Trybunał Konstytucyjny w składzie: 

Andrzej Rzepliński - przewodniczący  
Wojciech Hermeliński 
Marek Kotlinowski - sprawozdawca 
Stanisław Rymar 
Piotr Tuleja, 

protokolant: Krzysztof Zalecki, 

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na 
rozprawie w dniach 10 i 26 lipca oraz 13 listopada 2012 r., wniosku grupy senatorów o 
zbadanie zgodności: 

art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) w zakresie, w jakim z powodu 
uzyskiwania przez emeryta przychodu z tytułu zatrudnienia kontynuowanego po nabyciu 
prawa do emerytury bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą skutkuje 
zawieszeniem prawa do emerytury również wobec emerytów, którzy nabyli prawo do 
emerytury na mocy wcześniejszych przepisów, bez konieczności rozwiązywania stosunku 
pracy, z art. 2, art. 21 i art. 64 Konstytucji oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175, ze zm.), 

o r z e k a: 

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 oraz z 2011 r. Nr 291, poz. 1707) 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, z 2010 r. Nr 40, 
poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 205, poz. 1365, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 
r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 
1203 oraz z 2012 r. poz. 118 i 251), dodanym przez art. 6 pkt 2 ustawy z 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. 

Ponadto p o s t a n a w i a: 

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 
2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 



1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) 
umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. 

 Andrzej Rzepliński 
(votum separatum)  

Wojciech Hermeliński  Marek Kotlinowski 

Stanisław Rymar  Piotr Tuleja 
(votum separatum) 

 


