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KOMUNIKAT

18 kwietnia br. odbyło się spotkanie Minister Anny Kalaty, 
Romualda  Polińskiego  podsekretarza  stanu w Ministerstwie 
Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  reprezentującymi  OPZZ 
członkami  Trójstronnej  Komisji  do  Spraw  Społeczno-
Gospodarczych  oraz  członkami  zespołów  problemowych  tej 
Komisji. 

Podczas  spotkania  omówiono  problem  emerytur 
pomostowych; rządowe propozycje merytorycznych rozwiązań 
oraz tryb przeprowadzania konsultacji społecznych. 

Minister  Anna  Kalata  poinformowała,  że  w  resorcie  trwają  jeszcze  końcowe prace  nad 
projektem  ustawy  polegające  przede  wszystkim  na  wyliczeniu  skutków  finansowych  kilku 
wariantów proponowanych  regulacji.  Różnią  się  one,  w  zależności  od  liczby  stanowisk  pracy 
uprawniających do świadczenia pomostowego, przede wszystkim ilością emerytów. 

Prace w tym zakresie, a także stworzenie projektu rozporządzenia, które będzie określać 
wykaz stanowisk pracy, powinny zostać zakończone w ciągu najbliższego tygodnia. Po przyjęciu 
projektów  przez  kierownictwo  resortu  zostaną  one  do  25  kwietnia  br.  przekazane  do 
międzyresortowego zespołu ds.  nadzoru ubezpieczeń społecznych,  zaś  27  kwietnia  br.  zostaną 
przesłane do konsultacji społecznych. Zgodnie z tym harmonogramem do 5 czerwca br. projekty 
będą przekazane do Rady Ministrów RP i jeszcze tego samego miesiąca trafią do Sejmu.

Minister  Anna  Kalata  zadeklarowała  swoją  gotowość  do  prowadzenia  dialogu  ze 
związkami zawodowymi i  wyraziła przekonanie, że niezależnie od kształtu projektu ustawy 
przyjętego przez rząd znajdzie się pole negocjacji, dzięki któremu możliwe będzie osiągnięcie 
porozumienia wszystkich stron.

Na  ręce  Pani  Minister  zstało  wręczone  oświadczenie  Prezydium  Ogólnopolskiego 
Porozumienia  Związków  Zawodowych (tekst  w  załączniu) dot.  rządowego  projektu  ustawy  o 
zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Przewodniczący Jan Guz wyraził stanowisko w zakresie dalszego trybu prac nad projektem 
ustawy. OPZZ uważa, że jedynie właściwym miejscem do przeprowadzania wstępnych konsultacji 
projektów ustaw jest zespół ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych.  W  związku  z  tym  oczekuje,  że  ewentualne  uwagi  i  propozycje  partnerów 
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społecznych zgłoszone na posiedzeniu Trójstronnej Komisji, zostaną przyjęte w formie uchwały, 
która będzie stanowiła podstawę do opracowania akceptowanych społecznie projektów ustaw a 
opracowane w powyższym trybie projekty ustaw będą przedmiotem konsultacji w oparciu o art. 19 
ustawy o związkach zawodowych.

Rozwiązania merytoryczne,  zawarte w projekcie ustawy powinny natomiast uwzględniać 
dorobek  zespołu  ekspertów  medycyny  pracy,  który  opracował  definicję  pracy  w  warunkach 
szczególnych i o szczególnym charakterze a także zaproponował tryb ustalania wykazu stanowisk 
pracy,  których  zajmowanie  uprawniać  powinno  do  emerytury  pomostowej.  Nie  można  także 
przejść obojętnie wobec rozwiązań zaproponowanych w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o emeryturach i  rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 
ustaw, pod który złożyło podpisy prawie 800 tysięcy osób. Zdaniem OPZZ wskazane jest, aby oba 
projekty spotkały się w sejmowej komisji polityki społecznej i były rozpatrywane łącznie
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