
Uwagi obywatelskie do projektu ustawy o emeryturach i rentach z FUS (druk 

nr  285) 

Biuro Legislacyjne w propozycji zmiany treści art. 25 ust. 1b zawęziło krąg osób określonych 

w petycji P9-29/16 tylko do kobiet z rocznika 1953, gdy tymczasem w petycji chodzi o 

zmianę zasad obliczania emerytury powszechnej po emeryturze wcześniejszej osób 

urodzonych po 31.12.1948 r. 

Art.25 ust.1b został wprowadzony do ustawy w 2012 roku przy okazji wydłużenia okresu 

pracy do 67 roku życia, w sposób nadzwyczajny w bardzo szybkim czasie, bez konsultacji 

społecznych, bez okresu przejściowego i bez należytego poinformowania emerytów 

wcześniejszych o tak poważnej zmianie dotyczącej ich świadczenia. Następnie został 

wadliwie zinterpretowany przez organ rentowy wbrew opiniom Trybunału Konstytucyjnego, 

Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich , Prokuratora Generalnego, niektórych 

sądów i wprowadził dużo złego, krzywdząc wszystkich emerytów wcześniejszych , których 

dotyczy, a nie tylko kobiet z rocznika 1953. Najbardziej dotknięte zmianą przepisów zostały 

kobiety z roczników 1949-1952, które przed datą obowiązywania nowej ustawy, tj. 

01.01.2013, posiadały już uprawnienia do pełnej emerytury w wieku 60 lat, w odróżnieniu od 

kobiet z rocznika 1953, które de facto nie zdołały zdobyć jeszcze tych uprawnień. 

My, roczniki 1949-1952 uprawnienia do emerytury powszechnej już nabyłyśmy na mocy 

przepisów ustawy obowiązujących przed datą 01.01.2013, a jedynie wniosek o wypłatę tej 

emerytury złożyłyśmy po tej dacie, co ZUS wykorzystał na naszą niekorzyść i działając 

niezgodnie z sensem art. 100 i 129 ustawy emerytalnej stwierdził, że najistotniejszą do 

zdobycia uprawnień do emerytury w wieku powszechnym jest właśnie data złożenia wniosku. 

Nowe zasady oznaczają dla nas oddanie całej kwoty wszystkich wypłaconych nam emerytur 

wcześniejszych. Jest to przekreślenie sensu emerytur wcześniejszych, na których do tej pory 

przebywałyśmy i ukaranie za bezprawne pobieranie świadczenia przez okres trwania 

emerytury wcześniejszej. 

W tej sytuacji czujemy się oszukane i bardzo skrzywdzone. Apeluję o niewykluczanie nikogo 

z pokrzywdzonych art.25 ust.1b ustawy przy opracowaniu zmiany tego przepisu , tak jak w 

tytule naszej petycji, z zachowaniem zasady sprawiedliwości, zaufania do naszego państwa i 

prawa, które nie może działać wstecz oraz równości obywateli zgodnie z art. 32, 33 i 2 

Konstytucji . 


