
Szanowny Panie Marszałku, 

w związku z trwającym procesem legislacyjnym dotyczącym ustawy o zmianie ustawy o emeryturach 

i rentach z FUS - druk senacki 1175 S w którym dochodzi do wyłączania spod działania tej ustawy 

grupę kobiet z roczników 1949 - 1952, do której się zaliczam, załączam swoje pismo dotyczące tej 

sprawy i proszę o interwencję. 

z poważaniem 

U. J. 

 

W związku z prowadzonym procesem legislacyjnym nad projektem ustawy o zmianie ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - druk senacki 1175 S, 

chciałabym zwrócić uwagę, że projekt ten nie uwzględnia kobiet, pobierających emeryturę 

przyznaną w obniżonym wieku emerytalnym, urodzonych w latach 1949 - 1952, w przypadku 

których przy obliczaniu podstawy emerytury w powszechnym wieku emerytalnym 

zastosowano art. 25 ust. 1 b ustawy emerytalnej. 

Ustawa „naprawcza”, zgodnie z obecnym zapisem, jest tworzona dla kobiet urodzonych 

w roku 1953 r. mimo, że przepis art. 25 ust. 1b, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 

2017 r ., znajdował zastosowanie do wszystkich kobiet, które swoje wnioski o przeliczenie 

emerytury, z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, o którym mowa 

w ustawie - Dz. U z 2016 r. poz. 887, złożyły po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS z dnia 11 maja 2012 r. . 

 

Zastosowanie tego przepisu w odniesieniu, nie tylko kobiet z rocznika 1953, potwierdził  

Minister Finansów w piśmie PW3.054.5.2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. skierowanym do 

Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Stanisława Gogacza. 

Stwierdził, że „ Na tle art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych można wyodrębnić trzy grupy ubezpieczonych urodzonych 

w latach 1949 - 1968”. 

Przepis, o którym mowa, znajdował, jak twierdzi Pan Minister, zastosowanie w przypadku 

grupy drugiej i trzeciej. Do grupy drugiej Pan Minister zalicza ubezpieczone, które „przeszły 

na emeryturę i uzyskały powszechny wiek emerytalny przed końcem 2012 r. jednak 

z wnioskiem o ustalenie emerytury wystąpiły dopiero po 1 stycznia 2013 r. Osoby te 

zostały objęte art. 25 ust.1b ponieważ ich sytuacja prawna w odniesieniu do sposobu 

obliczenia podstawy emerytury powszechnej została ukształtowana z zastosowaniem tego 

przepisu”. Mowa o grupie kobiet urodzonych w latach 1949 - 1952, które powszechny wiek 

emerytalny osiągnęły przed wejściem ustawy z dnia 11 maja 2012 r. w życie. 



Trzecią grupą, w przypadku której znajdował zastosowanie art. 25 ust. 1b ustawy 

emerytalnej są kobiety, które po 1 stycznia 2013 r. osiągnęły powszechny (podwyższony) 

wiek emerytalny i po tej dacie składały swoje wnioski o przeliczenie emerytury. Są to kobiety 

z rocznika 1953 r . . 

 

Tworzenie ustawy „naprawczej” w celu naprawienia krzywdy, wyrządzonej przez Państwo, 

tylko dla kobiet z rocznika 1953, z jednoczesnym, zamierzonym pominięciem skrzywdzonych 

w taki sam sposób, kobiet z roczników 1949 - 1952, jest całkowicie niezrozumiałe. 

Takie zróżnicowanie skrzywdzonych emerytek prowadzi do absurdu polegającego na tym, że 

w przypadku kobiet z rocznika 1953, które powszechny wiek emerytalny osiągnęły już 

w okresie obowiązywania art. 25 ust. 1b, po wejściu w życie ustawy „naprawczej” przepis ten 

nie będzie stosowany. Natomiast w przypadku kobiet z roczników 1949 - 1952, które 

powszechny wiek emerytalny osiągnęły w czasie gdy przepis ten jeszcze nie obowiązywał, po 

wejściu w życie ustawy „naprawczej” będzie on stosowany. 

 

Zauważyć należy, że ze względu na nieprecyzyjność obecnego zapisu ustawy „naprawczej” 

nie może on być odczytywany jednoznacznie. Zgodnie z proponowanym art. 194 i ustawy 

„Przepisu art. 25 ust.1b nie stosuje się do ubezpieczonych,którzy pobrali emerytury 

wymienione w tym przepisu na podstawie wniosku złożonego przed dniem 6 czerwca 2012 

r., a prawo do emerytury, o której mowa w art. 24 uzyskali po 2012 r., pod warunkiem 

złożenia wniosku o tę temperaturę w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszego przepisu”. 

Część podkreślona tego zapisu nie stanowi czy ustawodawca ma na myśli nabycie prawa do 

emerytury „in abstracto” czyli po osiągnięciu wieku emerytalnego, czy też „in concreto” czyli 

po złożeniu wniosku o przeliczenie emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego. 

 

W zaistniałej sytuacji różnicowanie kobiet z roczników 1949 - 1953, w kwestii stanowienia 

prawa, jest niezgodne z art. 190 ust. 4 w zw. z art. 188 pkt 3 Konstytucji. 

Artykuł 188 pkt 3 Konstytucji stanowi, że TK orzeka w sprawach zgodności przepisów prawa, 

przez centralne organy państwowe z Konstytucją. 

Trybunał Konstytucyjny, po zadanym pytaniu prawnym przez SO w Szczecinie, wydał wyrok 

z dnia 6 marca - P20/16, i orzekł, że art. 25 ust. 1b w brzmieniu obowiązującym przed 30 

września 2017 r. (Dz.U z 2016 r. poz. 887) jest niezgodny z Konstytucją.  

Zgodnie z art. 190 ust. 4 Konstytucji orzeczenie TK o niezgodności aktu normatywnego 

z Konstytucją na podstawie którego została wydana ostateczna decyzja administracyjna 



stanowi do uchylenia decyzji. Dlaczego więc zastosowania „niekonstytucyjnego” aktu 

normatywnego pozbawia się kobiety urodzone w latach 1949 - 1952 w przypadku których 

ten akt znalezł zastosowanie?   

 

Mimo gwarancji konstytucyjnych kobiety z roczników 1949 - 1952 zostały wyłączone spod 

działania ustawy „naprawczej”. Dowodzi to również pozbawienie ich, przysługującego im, 

prawa równego traktowania obywateli  zagwarantowanego w art. 32 Konstytucji. 

 

Przypomnę, że TK postanowieniem z dnia 3 listopada 2015 r. - P11/14 stwierdził, po zadaniu 

pytania prawnego przez SO w Szczecinie, opierając się na opiniach Sejmu i Prokuratora 

Generalnego, że art. 25 ust. 1b nie znajduje zastosowania do kobiet, które powszechny wiek 

emerytalny osiągnęły do końca 2012 r. . 

  

W związku z powyższym proszę o interwencję w tej sprawie. Wnoszę by Państwo naprawiło 

krzywdy wszystkim, w przypadku których art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, w brzmieniu 

obowiązującym przed 30 września 2017 r., znajdował zastosowanie.  

Proszę o interwencję w komisji, prowadzącej proces legislacyjny, by zapis ustawy 

„naprawczej” był precyzyjny i jednoznaczny.  

 

Z poważaniem 

U. J. 

 

   

 


