
Szanowni Państwo, 

  

w imieniu pokrzywdzonych emerytek, mając na uwadze postanowienia wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie P 20/16 oraz po zapoznaniu się z drugą 

wersją projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (druk 1175 S) przekazujemy wspólnie wypracowane stanowisko do 

przygotowywanej ustawy. 

 

Dla pełnego wdrożenia postanowień wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 

r. koniecznym jest zapewnienie wszystkim poszkodowanym: 

 

uchylenia decyzji o przyznaniu emerytur kobietom z rocznika 1953, w których zastosowano 

niezgodny z Konstytucją przepis art. 25 ust. 1b ustawy nakazujący pomniejszania podstawy 

obliczania emerytury powszechnej o sumę kwot emerytury wcześniejszej 

 

możliwości wycofania wniosków o emeryturę powszechną złożonych przed ogłoszeniem 

wyroku w sprawie P 20/16 oraz możliwości ponownego złożenia wniosku po wejściu w życie 

obecnie procedowanej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych 

 

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. 

 

W naszej opinii jest to słuszne rozwiązanie obecnego problemu. Umożliwienie przeliczenia 

wysokości emerytur ENP w sposób polegający jedynie na nieodejmowaniu kwot pobranych 

emerytur wcześniejszych jest niewystarczające i niesprawiedliwe, ponieważ do obliczeń ZUS 

przyjmuje zamrożone od 5-6 lat zgromadzone składki i kapitał początkowy oraz wskaźnik 

dalszego trwania życia dla wieku 60+, a nie dla 65+/66+. Pragniemy zwrócić uwagę, że 

w praktyce sytuacja Pań przedawnionych i nieprzedawnionych niczym nie różni się od Pań 

z 1953 r., które po wyroku składają wniosek o emeryturę powszechną po raz pierwszy. 

Dlatego wszystkie powinnyśmy być jednakowo potraktowane. 

 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie posiadałyśmy obiektywnej wiedzy, iż pobierane 

emerytury wcześniejsze zostaną nam odliczone po przyznaniu emerytury powszechnej, nie 

wiedziałyśmy, że złożony wniosek zamrozi zgromadzone składki oraz kapitał początkowy. 

Skala problemu wskazuje na głębsze źródło problemu, w postaci braku rzetelnej i pełnej 

informacji ze strony ZUS. W przeciwnym razie nie mielibyśmy dziś pokrzywdzonych, 

a jedynie same tzw. pierwszaki. 

Emerytki pokrzywdzone ustawą emerytalną o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującą od 1.01.2013 r. 

 


