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Zwracam się z prośbą do Państwa w związku z rządowym i senackim projektem 

ustaw o wypłacie emerytur ,do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 01 

października 2011r. do dnia 21listopada 2012r. , a które zostały skierowane do uzgodnień 

zewnętrznych. Moje obawy dotyczą tego, że gdyby szykowane ustawy uchwalone na 

podstawie konsultowanego projektu nie objęła wszystkich, którym najpierw wypłacono 

emeryturę od 08 stycznia 2009 do dnia 30września 2011r., następnie wstrzymano wypłatę od 

01 października , to pogłębi  i tak już wyrządzoną krzywdę i  niesprawiedliwość wobec części 

emerytów z całej grupy , w której wszyscy byli jednakowo traktowani gdyż: 

-  wszyscy musieli spełnić warunki do nabycia prawa do emerytury do 31 grudnia 2008., 

-  ZUS  rozpoczął im wypłatę od 08 stycznia 2009r. 

-  ZUS  wstrzymał im wypłatę emerytury od 01 października 2011r. 

Właśnie o tę grupę skrzywdzonych emerytów pragnę się upomnieć w tym piśmie 

skierowanym do Państwa z prośbą o rzeczową konsultację i pomoc w słusznej sprawie, do 

której to grupy również należę. ZUS aktualnie wznowił wypłatę emerytur wszystkim 

pracującym emerytom , którym na podstawie przepisu  art.103a uznanego przez TK za 

niekonstytucyjny  -  wypłata 0d 01 października 2011r. Dlatego art.3a został uznany  za 

niekonstytucyjny  w zakresie jakim znalazł zastosowanie do  osób . które nabyły prawo do 

emerytury przed 01 stycznia 2011r. bez rozwiązywania stosunku pracy.I w stosunku do tych 

osób art. 103a nie może być stosowany. Art 103a jest konstytucyjny w zakresie , w którym 

ma zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury w dniu 01 stycznia 2011r. i 

później. Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z sentencją wyroku TK i ostatnim akapitem 

uzasadnienia tego wyroku, niekonstytucyjnym jest art.28 ustawy o finansach publicznych. 

Jego niekonstytucyjność  polega na tym, że znalazł zastosowanie do świadczeniobiorców, 

którzy prawo do emerytury nabyli przed jego wprowadzeniem ustawą w życie, ustawą z dnia 

16 grudnia 2010r. czyli przed 01 stycznia 20011r. 



ZUS wznowił wypłaty emerytur na podstawie sentencji wyroku TK i wypłaca emerytury 

wszystkim emerytom, którzy nabyli prawo do niej przed  01 stycznia 2011r. i którym na  

podstawie przepisu art.103a wypłata emerytur  została zawieszona od 1 października 2011r. 

Jeżeli ZUS wznowił wypłaty emerytur wszystkim bez wyjątku , to dlaczego w projektach 

proponowanych ustaw jest odniesienie z wyjątkami  i dotyczy tylko osób , które nabyły 

prawo  do emerytury po  08 stycznia 2009r. Jak można zrozumieć  tą dyskryminację 

.Gdzie jest sens  i logiczne myślenie  rządzących oraz praworządność w postępowaniu 

instytucji państwowych , powołanych do stanowienia prawa. ZUS-y wypłacają 

emerytury wszystkim po ogłoszeniu wyroku TK, którzy kontynuują dalej pracę /tym 

sprzed 08 stycznia 2009r. i tym po/.  

Natomiast: 

- Projekty ustaw dotyczą tylko tych , którzy nabyli praw do emerytury po 08 stycznia 

2009r. 

- Zaległych nie otrzymują Ci „przed” chociaż ZUS wypłaca im na bieżąco odwieszone 

emerytury. 

- Zaległych emerytur  nie otrzymują  Ci  co zakończyli prace zawodowe po 01 

października 2011r. bo są „sprzed”. 

Jak  można to zrozumieć  żyjąc w państwa prawie. 

Dlaczego to wszystko jest  tak niesprawiedliwe i poniżające dla dużej grupy emerytów. 

Proszę zwrócić uwagę, że  uchwalenie ustawy, na podstawie, której zaległe świadczenia od 

01 października  2011r. do 21 listopada 2012r.  prawo do emerytury od 08 stycznia 2009r. 

byłyby wypłacane tylko osobom, którym ZUS  ustalił  prawo do emerytury  od 08 stycznia 

2009r. wykluczyłoby z grona beneficjentów ustawy osoby  napiętnowane tylko dlatego, że  w 

zaufaniu do Państwa i stanowionego  polskiego prawa  zwróciły się  w dobrej wierze  do ZUS 

przed 08 stycznia 2009r. o zbadanie dokumentacji  stażu pracy , nie podejrzewając, że 

wydarzy coś tak kuriozalnego. Osobiście  zgłaszając się  do ZUS w 2008r. nie  zamierzałam 

przechodzić  na emeryturę i  byłam świadoma, że po naliczeniu  zostanie mi  zawieszona,   

gdyż  kontynuowałam zatrudnienie. Pracowałam także wówczas gdy ZUS wstrzymał 

wypłaty. Przeszłam na emeryturę od  01 czerwca 2013r. i też nie z własnej woli bo chciałam 

dalej pracować, żeby powiększyć  tą niewielką emeryturę po 45 latach pracy. Ale cóż zakład 

pracy szukając oszczędności  po odwieszeniu  nam  emerytur w listopadzie 2012r, postanowił 

nas emerytów zwolnić w 2013r. Gdybym przewidziała co się wydarzy i kierowała się zasadą 

ograniczonego zaufania Państwa i stanowionego w nim prawa, złożyłabym wniosek do ZUS 

o naliczenie dopiero w 2009r. Nie ciążyłoby na mnie piętno  osoby  „ SPRZED” 08 stycznia 



2009r. czyli wykluczonej i nie miałabym dziś  obaw  o to , że nowa ustawa o wypłacenie 

zaległych  emerytur może mnie skrzywdzić ponownie  tym razem przez bezpodstawne  

wykluczenie z grona emerytów  po 45 latach pracy, którym zwrot zaległej emerytury się 

zwyczajnie należy. Mając na uwadze powyższe , proszę uczciwie i sprawiedliwie potraktować 

wszystkich skrzywdzonych  emerytów  i uwzględnić nasze postulaty przy opiniowaniu 

projektów ustaw, doprowadzając  tym samym do stworzenia  ustawy, która pozwoli na zwrot 

zaległych emerytur wraz z odsetkami. Występuję także w imieniu wszystkich skrzywdzonych 

emerytów skupionych wokół bloga o nazwie „EMERYT TO BRZMI DUMNIE”. 

Z poważaniem  

Anna Kunicka 

 


