
Pisałam do  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, otrzymałam odpowiedź nie 
zadawalającą, właściwie nic nie wyjaśniającą bo choć słów użyto sporo efekt pozostał zerowy, a 
problem nadal jest .Rząd okrada nas kobiety urodzone w roczniku 1953 i to w ostatnich 4 
miesiącach.   ;Kobiety, które od końca 2008r. przez 5 lat korzystały z prawa do wcześniejszej 
emerytury zostały poszkodowane przez nowelizację przepisów emerytalnych z dnia 11 maja 2012r., 
która weszła w życie od 01.01.2013r. ponieważ przed obliczeniem świadczenia z nowego systemu 
ZUS ma obowiązek potrącić z konta emerytki każdą wypłaconą jej kwotę emerytury wcześniejszej i to 
brutto! Kobiety \'53 nie mogły złożyć wniosku o przyznanie im emerytury przed wejściem w życie 
nowelizacji czyli do końca 2012r., bo nie osiągnęły wtedy jeszcze powszechnego wieku emerytalnego 
60 lat.//wydłużonego  w tym wypadku o 4 miesiące// Zatem obowiązujące od tego roku przepisy 
ustawy emerytalnej dyskryminują je ze względu na wiek.panie z rocznika 1053 ale z miesięcy 
wcześniejszych mogły obliczyć korzystna emeryturę/ Kobiety \'53 są również nierówno traktowane ze 
względu na płeć. Mężczyźni z rocznika \'48, którzy w tym roku ukończą powszechny wiek emerytalny, 
zachowali bowiem prawo do przeliczenia ich wcześniejszej emerytury na dotychczasowych zasadach. 
Kobiety \'53 są ostatnim rocznikiem wcześniejszych emerytek, które mogłyby skorzystać, a nie stracić 
(szacuje się, że te kobiety stracą ok. 40% dotychczasowego świadczenia) na dotychczasowych 
zasadach z przejścia ze starego do nowego systemu emerytalnego. Ponadto Kobity \'53 mają 
poczucie, że prawo działa wstecz!!!!!!!!!!!, bo nikt nie informował przed laty osoby chcące przejść na 
wcześniejszą emeryturę, że będzie się to wiązało z tak niewyobrażalnymi restrykcjami finansowymi. 
Podsumowując, wprowadzone przez nowelizację rozwiązania naruszają szereg konstytucyjnych zasad 
w tym zasadę zaufania do państwa i prawa, zasadę ochrony praw nabytych oraz zasadę równości 
obywateli. W związku z powyższym kobiety \'53 wnoszą petycję do Senatu RP o zmianę przepisów i 
tym samym równe traktowanie kobiet ze względu wiek i ze względu na płeć. 
Drodzy Państwo! 
Panie z rocznika 1953 proszą o pomoc! 
. Projekt przewiduje, że kobiety urodzone w 1953 r., które – zgodnie z obowiązującymi przepisami – 
w 2013 r. osiągnęłyby wiek emerytalny i uzyskałyby prawo do tzw. mieszanej emerytury, zostaną 
objęte mechanizmem podnoszenia wieku emerytalnego. Oznacza to, że część kobiet należących do 
grupy rocznika 1953 osiągnie „nowy” wiek emerytalny dopiero w 2014 r. – co wbrew intencji 
ustawodawcy z 1998 r. pozbawi ich praw do korzystniejszego naliczenia emerytury mieszanej. 
Nieuwzględnienie specyfiki ich sytuacji może budzić wątpliwości w kontekście konstytucyjnej zasady 
zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.” 
 


