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Ustawa powinna objać całą grupę wcześniejszych emerytów z Roczników 49-53, a nie
tylko rocznik 53, ze względu na wydanie przez TK nie tylko Wyroku Sygn.akt P 20/16
z 6-03-2019 r ale również Postanowienia Sygn. akt  P 11/14 z 3-11-2015 r w kt orym TK
orzekł, że “Art.25 ust.1b nie obejmuje osób, które przed 1 stycznia 2013 r. korzystały z
wcześniejszej  emerytury  i  przed  tym  dniem nabyły  prawo do  emerytury  w  wieku
powszechnym  (spełniły  warunki  jej  uzyskania)niezależnie  od  tego,czy  odpowiedni
wniosek złożyły przed, czy po1 stycznia 2013 r.“ W związku z tym Postanowieniem
pomimo podjętej próby zaniechano działań. Teraz również ustawowodawca próbuje
zamieść pod dywan sprawę pozbawienia praw nabtych kobiety z roczników 49-52, co
było  nie  tylko  niezgodne  z  Art.2  Konstytucji,  co  w  ogóle  konstytucyjnie
niedopuszczalne.  W  postępowaniu z  6-03-2019  r.  Sygn,  akt  P  20/16   Trybunał
Konstytucyjny stwierdził, że  „Zasada ochrony praw nabytych obejmuje prawa nabyte in
abstracto  oraz  in  concreto,  a  także  maksymalnie  ukształtowane  ekspektatywy“,  co
oznacza, że art. 25 ust.1b nie diotyczy całej grupy osób z roczników49-53. W związku z
tym ustawa powinna objać całą grupę kobiet z roczników 49-53, które z wnioskiem o wypłatę
świadczeń w powszechnym wieku emerytalnym wystapiły po 31-12-2012r.  
W uzasadnieniu projektu ustawy” naprawczej” jest napisane:
”Przywrócenie wysokości podstawy z pominięciem art. 25 ust.  1b ma dotyczyć tych
ubezpieczonych, którzy pobrali emeryturę wcześniejszą przed dniem 6 czerwca 2012 r.,
a jednocześnie nie osiągnęli wieku emerytalnego niezbędnego do uzyskania emerytury
powszechnej na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy przed 2013 r. W większości, jeżeli nie
we wszystkich przypadkach ustawa będzie dotyczyć kobiet urodzonych w 1953 r. 
Odnosnie tego fragmentu uzasadnienia pragnę przypomnieć, że kobiety z roczników
49-52 również podlegały i nadal podlegają bezprawnemu stosowaniu art.25 ust.1b, ze
względu na false demonstration non nocet daty złozenia wniosku. Chcę też zwrócić
uwagę, że kobiety z rocznika 53 tez składają wnioski po 31 grudnia 2012 roku i  o
dziwo  data złożenia wniosku przestała je obowiazywać. Czy to jest kolejny przejaw
równego traktowania przez władze publiczne? Jak to mozliwe,  że do grupy osób z
roczników 49-53 tzw. podmiotów podobnych, która nabyła emeryturę pod rządami tej
samej ustawy stosuje się  rózne  przepisy i zasady obliczania świadczeń? Obecnie na
wniosek osoby złożony po 31 grudnia 2012 r przez osobę z rocznika 53  nie stosuje się
art.25 ust.1b,  natomiast na wniosek osoby złożony w tej samej dacie przez osobe z
roczników  49-52  stosuje  się  odliczenia  z  Art.25  ust.1b.  Roczniki  49-52  obowiazuje
podział na emeryturę in abstracto w dniu osiagnięcia wieku emerytalnego i in concreto
w dniu złożenia wniosku. A dlaczego ta sama zasada nie obowiązuje rocznika 53 ??? A
co do daty złożenia wniosku, to problem jest poważny, bo trudno jest przenieść art
129.1  do  Działu  VIII,   Rozdzial  1  ”  Powstanie  i  ustanie  prawa  do  swiadczeń”  z
zastosowaniem tylko dla kobiet z roczników 49-52, bo to nie jest zgodne z Art,32 ust.1
Konstytucji…tak więc problem daty złożenia wniosku jeszcze bardziej się spotęgował.
W tej chwili nie tylko chodzi o błędną interpretację , co o wyraźne manipulowanie datą
złożenia  wniosku.  Według  SEJMU  data  złożenia  wniosku  po  1  stycznia  2013  r.,
pomimo że Art,129.ust.1 znajduje się w Dziale IX Rozdział 3 ”Ogólne zasady wypłaty
świadczeń” oznacza niezbędny warunek powstania prawa do świadczeń, a tym samym
uprawnia do stosowania Art.25 ust.1b. Poniżej cytat:          
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7. Sejm nie zgadza się z sądem pytającym, że zaskarżony przepis jest niezgodny z
zasadą równości, której źródłem normatywnym jest art. 32 ust. 1 Konstytucji. Sąd
pytający wyróżnia określoną grupę ubezpieczonych, którymi są kobiety urodzone w
latach  1949-1953.  Z  kolei   przepis  art.  25  ust.  1b  u.e.r.  dotyczy  tylko  kobiet
urodzonych  w  roku  1953.  Innymi  słowy,  wszystkie  kobiety  urodzone  w  tym
przedziale czasowym mają zagwarantowane prawo do przejścia na e. p. w., ale tylko
wobec kobiet  z  rocznika 1953 stosuje  się  instytucję potrącenia.  W opinii  Sejmu,
zaskarżony przepis ma inną treść niż wskazana przez sąd pytający . ZUS stosuje art.
25 ust. 1 b u.e.r. wobec wszystkich ubezpieczonych, którzy wniosek o e.p.w. złożyli
po 1 stycznia 2013 r. Ma on więc zastosowanie zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn
, pobierających e.n.w., lecz ubiegających się o e.p.w. po 1 stycznia 2013   r. (wyrok
Sądu Okręgowego w Lublinie z 23 maja 2016 r. sygn. akt VII U 952/15
dotyczył ubezpieczonego, który nabył e.n.w. na podstawie art. 184 u.e.r.). Nawet jeśli
ograniczyć zakres stosowania ustawy- jak chce tego sąd pytający - do kobiet, to
instrument potrącania wpisany jest w mechanizm przechodzenia z "emerytury na
emeryturę"  wobec  ubezpieczonych,  którzy  nabyli  in  abstracto  prawo  do  e.p.w.
jeszcze  przed  wejściem  w  życie  zaskarżonej  regulacji,  jak  i  po  jej  wejściu  .
Decydujące  znaczenie  dla  stosowania  tego  przepisu  ma  data  złożenia  wniosku
(wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 12 listopada 2015 r., sygn. Akt III AUa 415/15).

Jak wynika z wyjaśnienia Sejmu data złozenia wniosku decydowała o stosowania
art.25 ust 1b niezależnie od daty powstania prawa do świadczeń ( Art.100.1 rozdział
1  „Powstanie  i  ustanie  prawa do świadczeń”  dlatego stosowaniem art.25  ust.1b
objęte  zostały  wszystkie  osoby  z  roczników  49-53,  które  składały  wniosek  o
świadczenia w powszechnym wieku emerytalnym po 31 grudnia 2012 r. 
Skoro bezprawne stosowanie Art.25 ust.1b objęło całą grupę kobiet z roczników 49-
53 niezależnie, czy prawo do świadczeń nabyły przed, czy tez po 31 grudnia 2012 r,
to ustawa naprawcza również powinna objąć całą grupę.

Zwracam też  uwagę,  że  po  ewntualnym wejściu  w  życie  tej  ustawy w obecnym
kształcie art.25 ust.1b dotyczył będzie jedynie kobiet z roczników 49-52, których ta
nowa ustawa w ogóle nie obejmowała, co  potwierdził  Trybunał Konstytucyjny w
Postanowieniu z 3 listopada 2019 r Sygn.akt P 11/14. Prawodawca od 1 stycznia
2013 roku w stosunku do kobiet z roczników 49-52 dokonywał samosądów , odbierał
prawa nabyte i obniżał świadczenia z Art.25 ust.1b przy pomocy zmanipulowanej
daty znaczenia wniosku (art,129.Dział IX, Rozdział III, „Ogólne zasady wypłat”) która
tak  naprawdę  oznaczała  jedynie  datę  realizacji  wypłat  emerytury  powszechnej
przysługujacej od dnia osiagnięcia wieku emerytalnego, a nie datę powstania prawa
do świadczeń. Prawo do świadczeń określa Art.100 ust.1, który umieszczony jest w
Dziale VIII „ Zasady ustalania świadczeń” Rozdział I ”Powstanie i ustanie prawa do
świadczeń”. Treść  Art.100.1 ”Prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje
z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa...”,
( czyli osiagnięcie wieku emerytalnego co najmniej 60 lat). Do nabycia tego prawa
nie  jest  wymagany  żaden  wniosek,  bo  prawo  powstało  ex  lege  z  mocy  prawa.
Świadczenia określone w ustawie, na mocy której to prawo powstało nie obejmuje
art.25 ust 1b który został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2013 r., czyli po   dacie
nabycia  prawa  do  swiadczeń.  Proceder  dokonywania  samosadów  umozliwiło
wprowadzenie  razem  z  Art.25  ust.1b   nakazu  stosowania  błędnej  wykładni
przepisów ustawy, gdzie data złozeniu wniosku o realizacje wypłaty świadczenia i
potwierdzenia przyznania e.p. jest rozpoznawana, jako ”data powstania prawa do
swiadczeń” podczas gdy zgodnie z ustawą prawo do świadczeń określa Art.100.1




