
Szanowni Państwo!  

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

Druk 149 23 czerwca 2020 została skierowana do: – Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i 

Społecznej W związku z tym piszemy do Państwa i prosimy o wnikliwe rozpatrywanie tej 

ustawy. Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że ustawodawca powinien wprowadzić 

odpowiednie regulacje w celu zagwarantowania jednolitych zasad zwrotu świadczeń 

należnych uprawnionym. Zapisy ustawy uchwalonej w piątek przez Sejm, a skierowanej do 

Senatu niestety nie respektują wyroku Trybunału Konstytucyjnego i nadal pozostają w 

sprzeczności z Konstytucją RP ponieważ nie gwarantują jednolitego przeliczenia emerytur dla 

całego rocznika 53. W trakcie I czytania projektu ustawy w Komisji oraz II w Sejmie uwaga 

Państwa posłów i senatorów skierowana była na poprawki, które dotyczyły potraktowania w 

podobny sposób innych roczników. Tymczasem nie rozwiązano sprawy kobiet z rocznika 

1953, którego dotyczył wyrok TK. Miała to być ustawa naprawcza tymczasem rocznik 1953 w 

myśl ustawy pozostanie dalej niesprawiedliwie podzielony w związku z różnym przeliczeniem 

emerytur. 1. Biuro Legislacyjne w swojej opinii z 13 czerwca br zwróciło uwagę na ten fakt i 

dziwimy się, że nikt się nad tym nie pochylił. 2. OPZZ w swojej opinii do rządowego projektu, 

który ma wykonać wyrok Trybunał Konstytucyjny, też zwrócił uwagę: "Zasadne wydaje się 

zagwarantowanie jednolitych zasad zwrotu świadczeń należnych uprawnionym. Na taką 

potrzebę zwrócił uwagę już Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 6 marca 2019 r., sygn. 

akt P 20/16. Zasady te powinny uwzględniać zwaloryzowanie kwot składek emerytalnych i 

kapitału początkowego oraz uwzględnienie wskaźnika długości życia adekwatnego do 

obecnego wieku osób uprawnionych do świadczeń". Wówczas cały r 1953 będzie jednakowo 

potraktowany zgodnie z zaleceniem wyroku TK ( tak mają wyliczone Panie, które wnioski 

złożyły dopiero po wyroku TK). 3. Stanowiska Ministra Finansów wobec projektu (z dnia 

23.02.2020 r.), cytuję: "Zasady ustalenia wysokości emerytury po wyroku TK powinny być 

identyczne dla kobiet, które: 1) nie występowały o emeryturę powszechną przed wydaniem 

orzeczenia TK (przeliczenie świadczenia nastąpi na wniosek złożony w ciągu 6 miesięcy od 

dnia wejścia w życie ustawy); 2) występowały o emeryturę powszechną (przeliczenie 

świadczenia nastąpi z urzędu)." Na posiedzeniu Sejmu zabrakło w ogóle dyskusji na ten 

temat. (opinii nie wzięto pod uwagę). Pan Poseł Tomaszewski Tadeusz, Agnieszka Scigaj, Ewa 

Kołodziej zgłaszali swoje uwagi odnośnie '53 jednakowego przeliczenia a Pani Poseł Alicja 

Fabisiak o oprocentowaniu. Przykro było słuchać podczas posiedzenia (śledzimy debaty dot. 

ustawy) pana ministra Szweda, który powiedział, że „ nie ma zgody na to, żebyśmy 

wprowadzali zmiany gdzie ZUS wydał już decyzje, jeżeli coś to trzeba szukać innych 

rozwiązań ewentualnie". Zdajemy sobie sprawę z nastawienia do tej regulacji bowiem 

śledziłyśmy obrady Komisji i Sejmu. Wiemy, że jest kosztowna ale nie możemy ponosić 



konsekwencji 7 letniego opóźnienia w jej rozwiązaniu, które wygenerowało koszty. Po raz 

kolejny powstaje w zawrotnym tempie ustawa, która nie rozwiązuje problemu, a w świat 

idzie nieprawdziwa informacja, że rocznik 53 będzie miał duże podwyżki emerytur. 

Przypominamy, że jeśli już to nie będą podwyżki tylko wyrównanie źle wyliczonych emerytur 

tej grupy, a decyzje emerytalne były wydane z naruszeniem prawa, co przyznaje sam ZUS i 

sądy, które rozpatrują nasze sprawy. Zwracamy się do Państwa, do wszystkich Senatorów o 

wniesienie stosownych poprawek a jednocześnie poszukania zgodnie z sugestią ministra 

Szweda innych rozwiązań do wskazanej ustawy, które mogłyby dotyczyć np.: 1. Naliczenia i 

wypłaty odsetek (Państwo korzystało z naszych pieniędzy od 2013 r, wartość pieniądza 

drastycznie spadła). 2. Dziedziczenia (choć wiele z nas w tym przypadku może nie doczekać 

się sprawiedliwości póki ZUS nie przeliczy i wypłaci należności). W naszym przekonaniu 

wyrok TK z dnia 6.03.2019 r, powinien być wykonany w sposób sprawiedliwy, jak przystało 

na państwo prawa i zgodnie z Konstytucją RP. „Art. 32. Zasada równości obywatela wobec 

prawa. Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 1. 

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze 

publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.” Ustawa po raz kolejny jest sprzeczna z Konstytucją 

oraz co najważniejsze jest sprzeczna z wyrokiem TK. Wyrok dotyczył całego '53, należy 

naprawić jak się należy. Czy ponownie, będziemy musiały dalej szukać sprawiedliwości? 

Pozostajemy z szacunkiem i nadzieją na wnikliwe zapoznanie się ze zgłoszonymi uwagami 

oraz propozycjami, w imieniu pokrzywdzonych emerytek z rocznika 1953 z poważaniem  

H. W. 

 (treść zgodna z oryginałem) 

 


