
Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. 

 

Pan Senator 

Piotr Zientarski 

Przewodniczący Komisji  

Ustawodawczej Senatu  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowny Panie Senatorze, 

Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o rozważenie i przedłożenie Komisji Ustawodawczej 

sytuacji osób, które w świetle art. 28 a projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy 

o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zostały wyeliminowane i pominięte w 

tym artykule. Dotyczy on bowiem tylko osób, które nabyły prawo do emerytury od dnia 8 

stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do której prawo zostało zawieszone od dnia 1 

października 2011 r. Na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego emerytom, którzy 

nawet wcześniej nabyli prawo do emerytury i bez względu na to czy zwolnili się z pracy czy 

też kontynuowali zatrudnienie po zawieszeniu wypłat emerytury od dnia 1 października 2011 

r., zaczęto ponownie wypłacać emerytury. Jeśli chodzi o wypłatę zaległych emerytur, na 

mocy projektowanego art. 28 a dzieli się emerytów na lepszych, tych o których mówi ww. 

przepis oraz gorszych. Ja zaliczam się do tej drugiej grupy emerytów czyli gorszych. 

Uzyskałam uprawnienia emerytalne w 2004 r., jednak nie pobierałam emerytury lecz cały 

czas kontynuowałam zatrudnienie u tego samego pracodawcy. Pomimo zawieszenia wypłaty 

emerytury od dnia 1 października 2011 r., jeśli nie przedstawi się zaświadczenia o zwolnieniu 

z pracy, w dalszym ciągu do chwili obecnej kontynuuję zatrudnienie. Ci, którzy wybrali 

lżejsze i wygodniejsze rozwiązanie dla siebie, bowiem zrezygnowali z pracy – są obecnie 

uprzywilejowani i nagrodzeni. Takie dzielenie ludzi jest nie tylko niesprawiedliwe, ale wręcz 

niemoralne. Zwłaszcza, że dotyczy to ludzi, którzy zbliżają się do kresu życia i szczególnie są 

wrażliwi na to jaki jest do nich stosunek i jak są traktowani. 

Pan Prezydent Komorowski był pomysłodawcą ustawy dla osób, które po przepracowaniu 

jeszcze 1,5 roku od zawieszenia wypłaty emerytury i nie zwolnili się z pracy, będą miały 

ponownie przeliczoną emeryturę, wg nowej kwoty bazowej. Ta ustawa również nie 

obejmowała tych osób, którzy wcześniej nabyły uprawnienia do emerytury. 



Bardzo uprzejmie proszę Pana Senatora o podniesienie w toku obrad Komisji, że projekt 

zmian przewidziany w obecnym brzmieniu art. 28 a, nie powinien mieć miejsca. 

Wyeliminowanie emerytów, którzy nabyli wcześniej uprawnienia do emerytury odbierane jest 

jako zabieg chroniący finanse państwa. Tylko tak można to odczytać. 

 

Pozostaję z wyrazami szacunku 

Maria Mazur 


