
Szanowni Państwo, 

po zapoznaniu się z drugą wersją projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk 1175 S) należy podtrzymać 

opinię dotyczącą niedoskonałości przygotowanego projektu. Nadal stwarza on 

pozory próby rozwiązania trudnej sytuacji emerytek wobec których zastosowano 

zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny przepis oraz nie stanowi pełnego 

wykonania wyroku Trybunału w sprawie P 20/16. 

Umożliwienie przeliczenia wysokości emerytur ENP w sposób polegający jedynie na 

nieodejmowaniu kwot pobranych emerytur wcześniejszych jest niewystarczające, 

ponieważ jednocześnie do obliczeń ZUS przyjmuje zamrożone od 5-6 lat 

zgromadzone składki i kapitał początkowy oraz wskaźnik dalszego trwania życia dla 

wieku 60+. 

Dla pełnego wdrożenia postanowień wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 

marca 2019 r. koniecznym jest zapewnienie wszystkim poszkodowanym 

(przedawnionym i nieprzedawnionym): 

1. możliwości wycofania wniosku o emeryturę powszechną przez Panie 

przedawnione i nieprzedawnione oraz ponownego złożenia wniosku po 

ogłoszeniu wyroku w sprawie P 20/16 

2. uchylenie decyzji o przyznaniu emerytur kobietom z rocznika 1953, 

w których zastosowano przepis art. 25 ust. 1b ustawy nakazujący 

pomniejszania podstawy obliczania emerytury powszechnej o sumę kwot 

emerytury wcześniejszej 

3. wydania nowych decyzji Paniom posiadającym obecnie status 

przedawnionych i nieprzedawnionych z uwzględnieniem: 

- zwaloryzowanych na 2019 r.: kwot składek emerytalnych i kapitału 

początkowego 

- oraz wskaźnika długości życia adekwatnego do obecnego wieku emerytek 

(65+/66+), jak również faktycznego terminu wypłaty ENP. 

Powyższy zakres wniosku uzasadniają następujące argumenty: 

1. konieczność pełnej realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 

P 20/16 z dnia 6 marca 2019 r. 

2. emerytury ENP wyliczone z uwzględnieniem niekonstytucyjnego przepisu (art. 25 

ust. 1b) w praktyce były zawieszone zaraz po ich przyznaniu i nigdy przed wyrokiem 

nie były wypłacane, a przyznane prawo było w praktyce jedynie fikcją na papierze. 



Panie z 1953 r. zostały postawione przed faktem dokonanym, reguły zostały 

zmienione niespodziewanie i to już po przejściu na emeryturę wcześniejszą. Kobiety 

te nie posiadały obiektywnej wiedzy, że pobierane emerytury wcześniejsze zostaną 

im odliczone po przyznaniu emerytury powszechnej. Należy bardzo mocno 

podkreślić, że niejednokrotnie przejście na emeryturę wcześniejszą w ówczesnej 

sytuacji na rynku pracy, było przysłowiową ostatnią deską ratunku i szansą na 

jakiekolwiek środki do życia. Nie należy również zapominać o tym, że nie 

informowano w wystarczającym stopniu o skutkach wydawanych wówczas decyzji, 

nie informowano o możliwości wycofania wniosków, nie informowano o zaprzestaniu 

waloryzacji zgromadzonych składek i kapitału początkowego. Do braku wiedzy w tym 

zakresie przyznaje się wiele Pań z feralnego rocznika, co stanowi potwierdzenie, iż 

problem faktycznie wystąpił. W przeciwnym razie nie mielibyśmy dziś 

pokrzywdzonych, a jedynie same tzw. pierwszaki. 

Sytuacja Pań przedawnionych i nieprzedawnionych niczym nie różni się od Pań 

z 1953 r., które po wyroku składają wniosek o ENP po raz pierwszy. Zatem wszystkie 

Panie powinny być jednakowo potraktowane. 

Szanowni Państwo pamiętajcie proszę, że tworzone przez Was przepisy mają 

fundamentalne znaczenie dla wielu starszych już kobiet, które nie powinny być 

skazywane na tułanie się po sądach. Rzetelnie pracowałyśmy przez 30-40 lat na 

swoje emerytury, nie mogłyśmy liczyć, jak ma to miejsce obecnie, na żadne 

dodatkowe wsparcie, nie szukajcie oszczędności w naszych emeryturach, bo one 

prawdziwie nam się należą. 

Z poważaniem 

K. P. 
 


