
Uchwała nr 53 

Rady Dialogu Społecznego  

z dnia 20 października2021 r.  

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych 

 oraz niektórych innych ustaw 

 

Na podstawie art. 28 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2232 z późn. 

zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1 

1. Rada Dialogu Społecznego pozytywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy 

o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. 

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych 

ustaw dotyczy: 

1. eliminacji przesłanki rozwiązania stosunku pracy wymienionej w pkt 7 art. 4 ustawy 

o emeryturach pomostowych (jako warunku przyznania prawa do emerytury 

pomostowej) poprzez zmodyfikowanie tej przestanki w warunek realizacji prawa do 

emerytury pomostowej - podobnie jak to ma miejsce na gruncie przepisów ustawy  

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych); 

2. rozszerzenia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy w procesie kontroli 

kwalifikowania prac jako wykonywanych w szczególnych warunkach lub  

o szczególnym charakterze (w związku ze skargą pracownika złożoną w trybie  

art. 41 ust 6 ustawy o emeryturach pomostowych) - o możliwość kontroli 

prowadzonego przez płatnika składek wykazu stanowisk pracy, na których są 

wykonywane prace w szczególnych warunkach oraz o szczególnym charakterze,  

co doprowadzi do pełnej merytorycznej oceny tego procesu.  

3. W związku z rozszerzeniem kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy     zaproponowanych 

w projekcie, przeprowadzona kontrola będzie mogła doprowadzić do: 

a)  umieszczenia stanowiska pracy, na którym są wykonywane prace przez określonego 

pracownika, w wykazie stanowisk pracy, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy 

o emeryturach pomostowych, wykreślenia go z wykazu oraz sporządzenia korekty 

wpisu dokonanego w tym wykazie; 

 



b) umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace 

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 

ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych, wykreślenia go z ewidencji oraz 

sporządzenia korekty wpisu dokonanego w tej ewidencji. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej  

     Marlena Maląg   
 
/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego 

 

 

 

 

 


