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Art. 52. Pierwszą prognozę
wpływów i wydatków
Funduszu Emerytur
Pomostowych dla kolejnych 5
lat obrotowych, o której
mowa w art. 33 ust. 2, zarząd
Zakładu sporządzi w 2012 r.
# Art. 53. Do 31 grudnia 2014
r. minister właściwy do spraw
pracy przygotuje strategię
sektorową na zasadach
określonych w ustawie z 6
grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki
rozwoju (DzU nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. nr 140,
poz. 984 oraz z 2008 r. nr 216,
poz. 1370), dotyczącą
wspierania zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej osób
wykonujących przez co
najmniej 15 lat prace
w szczególnych warunkach
lub o szczególnym
charakterze, którym nie
przysługuje prawo
do emerytury pomostowej.
# Art. 54. 1. W 2009 r. wypłaty
emerytur pomostowych są
finansowane z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych,
o którym mowa w art. 51
ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych.
# 2. Środki na finansowanie
emerytur pomostowych,
o którym mowa w ust. 1,
pochodzą z dotacji z budżetu
państwa.
# Art. 55. 1. Dotychczasowy
akt wykonawczy wydany
na podstawie art. 5 ust. 6
ustawy, o której mowa
w art. 44, zachowuje moc
do czasu wejścia w życie aktu
wykonawczego wydanego
na podstawie art. 5 ust. 6
ustawy, o której mowa
w art. 44, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą,
nie dłużej jednak niż 12
miesięcy od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy.
# 2. Dotychczasowy akt
wykonawczy wydany
na podstawie art. 49 ust. 2
ustawy, o której mowa
w art. 45, zachowuje moc
do czasu wejścia w życie aktu
wykonawczego wydanego
na podstawie art. 49 ust. 2
ustawy, o której mowa
w art. 45, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą,
nie dłużej jednak niż 12
miesięcy od dnia wejścia
w życie art. 45 pkt 7.
# Art. 56. Ilekroć
w przepisach odrębnych jest
mowa o emeryturze, należy
przez to rozumieć również
emeryturę pomostową.
# Art. 57. Ustawa wchodzi
w życie 1 stycznia 2009 r.,
z wyjątkiem:
# 1) art. 29 – 42, art. 45 pkt 1
i 3 – 9 oraz art. 48, które
wchodzą w życie 1
stycznia 2010 r.;
# 2) art. 44, art. 47 i art. 55
ust. 1, które wchodzą w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
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