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Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Prezydencie!
W imieniu całej Przeróbkarskiej Braci Górniczej, bardzo serdecznie dziękuję za
podjęcie jakże trudnej oraz nad wyraz trafnej decyzji w sprawie zawetowania ustawy o
emeryturach pomostowych.
Z uwagi na fakt, iż strona rządowa wraz ze swymi poplecznikami pracodawcami
straszy całe społeczeństwo konsekwencjami zawetowanej ustawy, wskazując jakoby nikt w
Polsce po 1 stycznia 2009 r. nie uzyska prawa do wcześniejszej emerytury z tytuły pracy
wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, to warto
przypomnieć o brzmienie art. 194 obowiązującej ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Stanowi on bowiem, że do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych
w ustawie pozostają w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustaw i dekretu
wymienionych w art. 195, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy.
Nie trzeba być zatem wybitnym prawnikiem, aby zauważyć, iż na podstawie delegacji
ustawowej zawartej w art. 24 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tym przepisem
wykonawczym miała być ustawa o emeryturach pomostowych. Jej brak w zasadzie musi
oznaczać, że w przypadku poparcia Pańskiego weta w Sejmie, pozostają w mocy
obowiązującej przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustaw i dekretu wymienionych w
art. 195.
I choć utraciły one swą moc od 1 stycznia 1999 r. na zasadzie stwierdzenia, że „tracą
moc”, to jednak do czasu ustanowienia ustawy o emeryturach pomostowych muszą one
nadal obowiązywać.
Wobec powyższego należy wszystkim oponentom Pańskiego weta przypomnieć o
istnieniu art. 194, który w zaistniałej sytuacji powinien zmuszać rządzących do podjęcia
autentycznego, a nie pozorowanego dialogu ze stroną społeczną oraz opozycją
parlamentarną.
Do wiadomości:
 Załóg Górniczych,
 Mediów.

Z Górniczym Pozdrowieniem
„Szczęść Boże”

