Warszawa, dnia 5 listopada 2001 r.

Opinia prawna
w sprawie skargi konstytucyjnej - sygn. SK. 30/01
dot. art. 3 ust. 1 ustawy z 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustaw
o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych

Adwokat działający w imieniu Pana W. S., w dniu 14 czerwca 2001 r. wniósł do
Trybunału Konstytucyjnego skargę na niezgodność z Konstytucją RP artykułu 3 ust.
1 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 122, poz. 1313).
Skarżący zarzuca naruszenie przez ten przepis zasady ochrony zaufania do państwa
i prawa wynikającej z art. 2 Konstytucji oraz (co formułuje w uzupełnieniu skargi z
dnia 23 lipca 2001 r.) naruszenie zasady równości, o której mowa w art. 32
Konstytucji.
Art. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustaw o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych i zaopatrzeniu emerytalnym

funkcjonariuszy

oraz członków ich rodzin, popularnie zwanych służbami mundurowymi, zawierał
przepisy przejściowe odnoszące się do emerytur i rent podlegających w roku 2000
ograniczeniu w związku z uzyskaniem w tym roku przez osoby uprawnione do
świadczeń przychodów z pracy lub innej działalności zarobkowej. W ust. 1 tegoż
artykułu stwierdzono, że do emerytur i rent podlegających ograniczeniu w związku z
osiąganiem przychodów w 2000 r. stosuje się odpowiednio przepisy art. 40 oraz art.
41 zmienianych ustaw emerytalnych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem
wejścia w życie ustawy zmieniającej. Nie bez znaczenia dla sprawy jest również
brzmienie ustępu 2 w zaskarżonym artykule, gdzie objaśniono znaczenie określenia
„przychód”, użytego w ustępie 1, przyjmując, iż oznacza ono „przychód” w
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rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z późn.zm.).
Zdaniem skarżącego cytowany przepis ustanawia nowy stan prawny z mocą
wsteczną, regulując sprawy pobieranych świadczeń w przeszłości. Narusza tym
samym pewność prawną i zaskakuje swych adresatów. Natomiast naruszenie
zasady równości - w uzupełnieniu skargi (pismo do TK z dnia 23 lipca 2001 r.) jej
Autor uzasadnia następująco: „Na przestrzeni 2000r były wydawane decyzje i
zapadały wyroki przy tym samym stanie faktycznym i mające różne rozstrzygnięcia”.

Zarzut niekonstytucyjności art. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. nowelizującej
ustawy emerytalne „służb mundurowych” był już dwukrotnie przedmiotem oceny
Biura Studiów i Ekspertyz. W opinii z dnia 12 października 2001 r. w sprawie pytania
prawnego sygn. P. 7/01, w którym zasugerowano niezgodność ww. artykułu z
konstytucyjną zasadą państwa prawnego z tej przyczyny, że artykułem tym
dokonano z mocą wsteczną niekorzystnej dla adresatów zmiany zasad rozliczania
emerytur i rent wprowadzając pojęcie przychodu w miejsce „wynagrodzenia lub
dochodu z tytułu pracy”, wyraziłam następujący pogląd:
„Ustawodawca

nie

wprowadził

z

mocą

wsteczną

nowych

zasad

ograniczania świadczeń emerytalnych i rentowych służb mundurowych w
przypadku osiągania przez osoby uprawnione do tych świadczeń przychodu
(dochodu) ze źródeł i w wysokości skutkujących tym ograniczeniem lecz
dokonał takiej modyfikacji reguł - ustanowionych odpowiednio w art. 40 i art.
41 omawianych ustaw emerytalnych, bez której rozliczenie za rok 2000
świadczeń podlegających temu ograniczeniu - zgodnie z obowiązującym
prawem - byłoby niemożliwe. Działanie wsteczne kwestionowanego przepisu
nie naruszyło konstytucyjnej zasady państwa prawnego głoszonej w art. 2
Konstytucji. Nie spowodowało (...) nałożenia „na obywatela dodatkowych
obowiązków i ciężarów finansowych z datą wsteczną”, nie dających się
przewidzieć na gruncie obowiązującego stanu prawnego”.
W powyższej opinii przytoczyłam tezy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
20 grudnia 1999 r., sygn. 4/99 (OTK 1999/7/165), uchylające z dniem 24 grudnia
1999 r. jako sprzeczne z Konstytucją przepisy art. 159 pkt 2 i 160 pkt 2 ustawy o
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emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zmieniających
brzmienie odpowiednio art. 40 i art. 41 ustawy emerytalnej żołnierzy zawodowych i
ustawy emerytalnej funkcjonariuszy, wskazując na kontrowersyjny

skutek tego

wyroku - przywrócenie tym artykułom brzmienia sprzed nowelizacji, odwołującego się
do kategorii prawnej „dochodu z pracy” ukształtowanej nieobowiązującymi od prawie
roku

przepisami

o

zaopatrzeniu

emerytalnym

pracowników

i

ich

rodzin.

Zaznaczyłam, że dokonywanie wykładni pojęcia „dochodu” w ww. przepisach ustaw
emerytalnych służb mundurowych na podstawie przepisów z innych dziedzin prawa
np. prawa podatkowego byłoby błędne wobec wyraźnego odesłania w tych
przepisach do określonych regulacji o zaopatrzeniu emerytalnym.

Art. 40 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich
rodzin (tak samo art. 41 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy ...), w
brzmieniu „przywróconym” przez Trybunał Konstytucyjny wyżej powołanym wyrokiem
stanowił: „Jeżeli osoba pobierająca emeryturę lub rentę inwalidzką osiąga
wynagrodzenie lub dochód z tytułu pracy w rozumieniu przepisów o
zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, który łącznie z emeryturą
lub rentą bez uwzględnienia dodatków, o których mowa w art. 25 ust. 1,
przekracza w danym roku w stosunku miesięcznym kwotę podstawy wymiaru
emerytury lub renty, świadczenie ogranicza się o kwotę tego przekroczenia,
jednakże nie więcej niż o 25% kwoty tego świadczenia bez dodatków.”.
W załączonych do skargi kserokopii dokumentów wynika, że wojskowy organ
emerytalny obliczył wysokość kwoty zaliczkowo ograniczającej miesięczny wymiar
emerytury Skarżącego, poczynając od m-ca lutego 2000r., uwzględniając przychód,
jaki osiągnie z działalności gospodarczej, w wysokości zgodnej z art. 104 ust. 1a
ustawy

o

emeryturach

i

rentach

z

Funduszu

Ubezpieczeń

Społecznych.

Prawidłowość przyjętej metody nie znajduje potwierdzenia w literalnym brzmieniu
cytowanego wyżej przepisu ustawy. Z drugiej jednak strony, wobec ułomności tego
przepisu, nie sposób wskazać metody bezsprzecznie właściwej. Świadomość tej
swoistej luki prawnej, w pierwszych miesiącach 2000 r. miały zarówno organy
rentowe, jak też - za pośrednictwem

tych organów - mogły mieć osoby

zainteresowane. Sprawa była również nagłośniona w środkach masowego przekazu,
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a do posłów i organów Sejmu kierowane były w tej sprawie interwencje środowisk
skupiających emerytowanych wojskowych i funkcjonariuszy, wskazujące na niejasne
przepisy jak również na niekorzystne konsekwencje społeczne ich „przywrócenia”.
Inicjatywa ustawodawcza Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, w wyniku której
uchwalono ustawę nowelizującą, była więc konieczna i oczekiwana przez
zainteresowane osoby i środowiska. Było również oczywiste, że „przy okazji” zmiany
niekorzystnych dla adresatów zasad ograniczania świadczeń emerytalnych i
rentowych w związku z uzyskiwaniem przychodów z pracy i działalności zarobkowej,
ustawodawca musi rozstrzygnąć sposób rozliczenia tych świadczeń należnych w
roku 2000.
Przyjmując tok rozumowania Skarżącego, każda inicjatywa ustawodawcza
podjęta po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 1999 r.,
zmierzająca do modyfikacji wadliwych przepisów regulujących powyższe sprawy,
skutkowałaby uchwaleniem prawa o wstecznym działaniu. Jak bowiem wiadomo, na
podstawie obowiązujących w badanym okresie przepisów wykonawczych, pomimo
że ostateczne rozliczenie świadczeń podlegających ograniczeniu w związku z
wykonywaniem przez świadczeniobiorcę zajęć zarobkowych w 2000 r., winno
nastąpić po zakończeniu tego roku - do 31 marca roku 2001, to organ emerytalny
uprawniony był do zaliczkowego comiesięcznego pomniejszania świadczeń - po
uzyskaniu od osoby zainteresowanej informacji o wykonywaniu takich zajęć, a więc
poczynając już od wypłaty świadczeń za styczeń 2000 r.
Uchwalenie przepisów o skutku retroaktywnym nie było jednakże ani celem ani
skutkiem podjętej inicjatywy ustawodawczej. Z tej przyczyny ustawodawca nie
postanowił o obowiązywaniu nowych zasad ograniczania świadczeń określonych w
artykułach 40 i 41 ustaw emerytalnych służb mundurowych, którym nowe brzmienie
nadały odpowiednio art. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 8 grudnia 2000 r., lecz
ograniczył się jedynie do modyfikacji zasad „przywróconych” wyrokiem TK, w
zakresie niezbędnym dla usunięcia niespójności systemowej obowiązującego prawa
oraz rozbieżności w jego praktycznym stosowaniu.
Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał znaczenie stabilności przepisów
emerytalno-rentowych, zaznaczając jednocześnie, iż ustawodawca ma prawo
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modyfikowania także opartych na tych przepisach praw słusznie nabytych. Może
mieć to miejsce zwłaszcza w sytuacji przeobrażeń społecznych i gospodarczych. W
przypadku kompleksowych i głębokich reform, takich jak wprowadzona w życie w
1999 r. reforma emerytalno-rentowa, wewnętrzna spójność i sprawiedliwość nowego
systemu uzasadniać może modyfikację przyznanych wcześniej uprawnień. (z
uzasadnienia wyroku TK K.4/99).
Wskazanie

przez

Skarżącego

naruszenia

przez

ustawodawcę

konstytucyjnej zasady państwa prawnego przez nieposzanowanie pewności
prawnej obywateli oraz ich zaufania do państwa i stanowionego przez to
państwo prawa, nie jest więc trafna.
Nie można również zgodzić się z poglądem Skarżącego o naruszeniu przez
ustawodawcę konstytucyjnej zasady równości wyrażonej w art. 32 Konstytucji.
Zgodnie z wykładnią sformułowaną w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
jeszcze na gruncie art. 67 ust. 2 Przepisów Konstytucyjnych z 1952 r., zachowującą
aktualność w nowym porządku konstytucyjnym, zasada równości w dziedzinie prawa
jest przestrzegana wtedy, gdy każdy obywatel może stać się adresatem każdej z
norm przyznających określone prawo obywatelskie. Z punktu widzenia zasady
równości niedopuszczalne jest więc zróżnicowanie obywateli ze względu na takie
kryteria, które prowadzą do powstania zamkniętych kategorii „obywateli o
zróżnicowanym statusie prawnym” (z uzasadnienia orzeczenia P. 2/87, OTK 1987,
poz. 2). Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych
dokonana ustawą z dnia 8 grudnia 2000 r. miała głównie na celu doprowadzenie do
zgodności z konstytucyjną zasadą równości procedur ograniczania świadczeń
emerytalnych adresatów tych ustaw, które po kompleksowej zmianie powszechnego
systemu emerytalnego, mogły być postrzegane jako mniej korzystne od powszechnie
obowiązujących a więc niezgodne z tą zasadą.
Niejednolite w treści rozstrzygnięcia właściwych organów i sądów w roku 2000,
co stwierdza Skarżący, nie świadczą o niekonstytucyjności przepisów będących
podstawą wydania tych rozstrzygnięć lecz o ich niejasnym, trudnym do właściwego
zinterpretowania brzmieniu - o czym wyżej była mowa.
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