
Szanowni Państwo! Zwracam się do Państwa w związku z rządowym projektem 

ustawy o wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 

października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r., który został skierowany do uzgodnień 

zewnętrznych. Gdyby ustawa, uchwalona na podstawie tego projektu, nie objęła wszystkich, 

którym najpierw wypłacano emerytury od 8 stycznia 2009 r. do 30 września 2011 r., 

następnie wstrzymano wypłaty od 1 października 2011 r., to pogłębi wyrządzoną krzywdę i 

niesprawiedliwość wobec części emerytów z całej grupy, w której wszyscy byli jednakowo 

traktowani do 1 października 2011 r.: - musieli spełnić warunki do nabycia prawa do 

emerytury do 31 grudnia 2008 r., - ZUS rozpoczął im wypłatę emerytury od 8 stycznia 2009 

r., - ZUS wstrzymał im wypłatę emerytury od 1 października 2011 r. Proszę zwrócić uwagę, 

że uchwalenie ustawy, na podstawie której zaległe świadczenia (1.10.2011 r.-21.11.2012 r.) 

byłyby wypłacane tylko tym osobom, którym ZUS ustalił prawo do emerytury od 8 stycznia 

2009 r., wykluczyłoby z grona beneficjentów ustawy osoby napiętnowane z tego powodu, że 

w zaufaniu do Państwa Polskiego i stanowionego prawa zwróciły się do ZUS-u przed 8 

stycznia 2009 r. o zbadanie dokumentacji stażu pracy. Tak było w moim przypadku, gdyż 

badanie i uzupełnianie dokumentów ze stażu pracy i uzgadnianie, ustalanie prawa do 

emerytury odbywa się w ZUS-ie tylko na wniosek ubezpieczonego, a kończy się wydaniem 

decyzji przez ZUS. Nie ma innej możliwości jednoznacznej oceny stażu ubezpieczeniowego. 

Zgłaszając się do ZUS-u w 2007 r. (ze skomplikowanym stażem pracowniczym, co 

potwierdziła długotrwała procedura ustalania prawa do emerytury) nie zamierzałem 

przechodzić na emeryturę – pracowałem także wówczas, gdy ZUS wstrzymał wypłaty, na 

emeryturę przeszedłem dopiero w 2013 r. – chciałem wówczas wiedzieć czy przy 

zmieniających się zasadach na pewno posiadam niezbędny wypracowany staż. Niezmienną 

wszak cechą ustawy emerytalnej jest brak stabilności przepisów. Znamienne jest to, że 

Państwo zachęcało mnie do skorzystania z dobrodziejstwa ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o emeryturach kapitałowych (Dz. U. 2008 nr 228, poz. 1507, ze zm.). Zaufałem 

ustawodawcy, ZUS-owi, przedstawicielom władzy wypowiadającym się w mediach i w 

marcu 2009 r. złożyłem wniosek o wypłacanie emerytury. Z perspektywy działania ustawy z 

dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2010 nr 257, poz. 1726, ze zm.) wyraźnie widać, że nie powinienem był ufać 

organom władzy. W czerwcu 2009 r. osiągnąłem powszechny wiek emerytalny i gdybym 

kierował się ograniczonym zaufaniem do państwa i stanowionego prawa i złożył wniosek w 

czerwcu 2009 r., nie ciążyłoby na mnie piętno osoby „sprzed”, czyli sprzed 8 stycznia 2009 r. 



i nie miałbym obaw o to, że ustawą o wypłacie emerytur Polska może mnie skrzywdzić 

kolejny raz. Proszę wziąć to pod uwagę przy opiniowaniu rządowego projektu ustawy. 
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