
 

 

 

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

 

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS 

dotyczące roczników 1949 – 1952. 

 

 Wnoszę o objęcie roczników 1949 – 1952 ustawą dotyczącą zmiany ustawy o emeryturach i rentach 

z FUS. Osoby te należą do grupy osób urodzonych po 1948 r., obejmującej roczniki 1949 – 1953, które 

korzystały ze świadczeń w obniżonym wieku emerytalnym na podstawie ustawy art.46 w zw. z art. 29 

w oparciu o te same przepisy spełniając określone w ustawie warunki w terminie do 31 grudnia 

2008 r. (wiek 55 lat dla kobiet, 60 lat dla mężczyzn, określony staż, nie przystąpienie do OFE, rozwiązany 

stosunek pracy). Z uprawnienia mogły skorzystać głównie kobiety z roczników 1949 – 1953, gdyż mężczyźni 

nie mogli osiągnąć wieku emerytalnego 60 lat w powyższym terminie. 

 

Roczniki 1949 – 1952 początkowo uwzględnione w projekcie naprawczym na dalszym etapie procedowania 

zostały z projektu wyeliminowane. Ustawa naprawcza została rozszerzona o emerytury branżowe i Kartę 

Nauczyciela, do których TK nie odnosił się w wyroku z 6 marca 2019 r.. Jak wskazuje ustawodawca 

„Objęcie natomiast przepisami proponowanego aktu prawnego ubezpieczonych pobierających emeryturę na 

podstawie innych przepisów prawa, niż te, do których bezpośrednio odniósł się Trybunał Konstytucyjny 

w swoim orzeczeniu, ma źródło w konstytucyjnej zasadzie równości wobec prawa. Ubezpieczeni urodzeni 

w roku 1953, pobierający emerytury wcześniejsze w oparciu o inne podstawy prawne, w momencie wejścia 

w życie art. 25 ust. 1b znaleźli się w takiej samej sytuacji prawnej, jak grupa kobiet urodzonych w roku 1953 

pobierających emeryturę wcześniejszą na podstawie art. 46 w związku z art. 29 ustawy emerytalnej. 

 

Należy podkreślić, iż kobiety z roczników 1949 – 1952 pobierające emeryturę wcześniejszą tak samo jak 

rocznik 1953, (jako ostatni uzyskał prawo do wcześniejszego świadczenia) na tej samej podstawie 

prawnej z art. 46 w związku z art. 29 ustawy emerytalnej. mimo iż znalazły się w takiej samej sytuacji 

prawnej jak urodzone w 1953r. gdyż składając wniosek o wypłatę świadczenia po 1 stycznia 2013 r. 

zostały objęte art. 25 ust. 1b, z tą różnicą, że miały już nabyte prawo do emerytury powszechnej przed 

wejściem w życie kwestionowanego przepisu, do których odnosi się również Trybunał Konstytucyjny 

w wyroku z dnia 6 marca 2019 r. wskazując, iż tej grupy osób art. 25 ust. 1b nie dotyczy [czyli 

nie powinien być stosowany], zostały wyeliminowane i nie są objęte przepisami proponowanego aktu 

prawnego. 

 

Ustawa nie może pominąć kobiet urodzonych w latach 1949-1952, gdyż stanowią grupę podmiotów 

podobnych z kobietami urodzonymi w 1953 r., w przeciwieństwie do urodzonych w 1953 r., którzy nabyli 

prawo do emerytury na podstawie innych przepisów, niż przepis art. 46, a którzy zostali objęci ustawą. 

Nieuwzględnienie grupy osób 1949 - 1952 w ustawie, które nabyły uprawnienia do emerytury w latach 



2004 – 2007, wg poprzedniego reżimu prawnego, a jedynie wybranych grup osób z roczników 1953 

pobierających emerytury w oparciu o różne podstawy prawne stanowi łamanie konstytucyjnej zasady 

równości wobec prawa, naruszenie art. 32 ust.1 oraz art. 2 Konstytucji RP i jest wyrazem rażącej 

niesprawiedliwości społecznej czego ustawodawca powołując się właśnie na konstytucyjną zasadę 

równości wobec prawa nie zauważa. 

 

Zapisy w uzasadnieniach projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach zarówno w projekcie 

senackim (nr 283) jak i wcześniejszym rządowym (UB1), wskazujące, iż roczniki 1949 - 1952 skorzystały 

z korzystnego przeliczenia świadczeń bez zastosowania względem nich art. 25 ust. 1b wprowadzały 

w błąd, gdyż tylko część osób z roczników 1949 – 1952 skorzystało z możliwości przeliczenia ich 

świadczeń bez potrącania im wcześniej wypłaconych kwot emerytury. Dotyczy to osób, które złożyły 

wnioski o wypłatę świadczenia do 31 grudnia 2012 r. Wobec pozostałych osób zastosowano z mocą 

wsteczną art. 25 ust. 1b różnicując tę grupę osób. 

 

Zróżnicowanie emerytów poprzez nieistniejący prawnie termin składania wniosków do 31 grudnia 

2012r. o wypłatę świadczenia i używanie "argumentu", że "emerytki miały czas i wiedzę" z uwagi na 

okres vacatio legis, który faktycznie dla tych osób nie miał znaczenia, bo ich nowe przepisy 

nie dotyczyły i nie były informowane o zamiarze stosowania wobec nich faktycznie nie dotyczącego 

ich art. 25 ust. 1b, jest w praktyce bezprawnym ograniczaniem ich praw i bezprawnym zaniżaniem 

wypłacanych im należnych środków - uniemożliwieniem przejścia na emeryturę powszechną 

i zmuszenie ich do pozostania na niekorzystnej emeryturze wcześniejszej. Również stosowanie 

artykułu 25 ust. 1b w stosunku do roczników 1949 – 1952 jest bezprawne, gdyż w momencie jego 

wprowadzenia roczniki te miały już nabyte prawo do emerytury z art. 46 oraz nabyły uprawnienia do 

emerytury powszechnej. O wysokości przyszłych emerytur powszechnych informował je 

ZUS w przesyłanych prognozach. 

 

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał, że zasada równości wobec prawa wyraża się w formule 

„nie wolno tworzyć prawa różnicującego sytuacją prawną podmiotów, których sytuacja faktyczna 

jest taka sama” (wyrok TK z 31 marca 2008 r., sygn. P 20/07). 

Warunki nabywania uprawnień jak i zasady ustalania wysokości świadczeń w całej grupie kobiet 

1949 – 1953 są takie same. Nie ma żadnych podstaw do odmiennego ich traktowania, brak przepisów 

przejściowych wyklucza różnicowanie praw nabytych - ustawa z 11 maja 2012 r. nie zawiera żadnych 

przepisów przejściowych różnicujących uprawnienia w tej grupie kobiet. 

 

1) 

Wskazanie przez ustawodawcę w uzasadnieniu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, iż 

Trybunał Konstytucyjny stwierdzając niekonstytucyjność zaskarżonego przepisu [art.25 ust. 1b] w zakresie, 

w jakim dotyczy kobiet urodzonych w 1953 r. nie zakwestionował możliwości stosowania określonego w nim 

mechanizmu potrącania w stosunku do pozostałych osób, przez co może być stosowany względem 

roczników 1949 – 1952, które dysponowały odpowiednim czasem i wiedzą, aby przygotować się do 

wprowadzonych zmian nie ma podstaw prawnych. 

 



Zarówno z postanowienia TK z dnia 3 listopada 2015 r., sygn akt P 11/14, oraz wyroku TK z dnia 6 marca 

2019 r., sygn akt P 20/16 mających w orzecznictwie moc nadrzędną jednoznacznie wynika, że 

wprowadzony od 1 stycznia 2013 r. wraz z podniesieniem wieku emerytalnego przepis art. 25 ust. 1b ustawy 

z FUS nie dotyczy roczników 1949 – 1952, czyli NIE POWINIEN BYĆ WOBEC NICH STOSOWANY. 

 

Wyrok TK z dnia 6 marca 2019 r. skierowany do rocznika 1953, z racji pytania prawnego, faktycznie odnosi 

się do całej grupy osób urodzonych po 1948 r.. Pytający Sąd formułując w pytaniu prawnym zarzut 

dotyczący zasady równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji) wskazał, że wszystkie kobiety urodzone 

nie wcześniej niż 1 stycznia 1949 i nie później niż 31 grudnia 1953 należą do tej samej grupy podmiotów 

podobnych i powinny być traktowane przez ustawodawcę w ten sam sposób. Zgodnie z art. 46 ust. 1 

ustawy z FUS kobiety urodzone w tym okresie miały bowiem prawo do wcześniejszego przejścia na 

emeryturę. 

 

Sąd wskazał, że wprowadzenie kwestionowanego artykułu 25 ust. 1b z FUS miało zastosowanie wyłącznie 

do tych przechodzących na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 46 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 

pkt 1 ustawy o FUS kobiet, które urodziły się w 1953 r. Tylko bowiem do tej grupy kobiet odnosiły się 

wprowadzone w ustawie nowelizującej nowe zasady ustalania kwot emerytury powszechnej, z potrąceniem 

pobranych uprzednio kwot świadczeń z tytułu tzw. wcześniejszej emerytury. 

Ponieważ zasady te weszły w życie od 1 stycznia 2013 r., NIE MIAŁY ZASTOSOWANIA DO KOBIET 

KORZYSTAJĄCYCH Z PRAWA DO TZW. WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY, URODZONYCH MIĘDZY 

1 STYCZNIA 1949, A 31 GRUDNIA 1952 [czyli art. 25 ust. 1b NIE POWINIEN BYĆ STOSOWANY 

WOBEC ROCZNIKÓW 1949 - 1952]. Osoby te osiągnęły bowiem powszechny wiek emerytalny do końca 

2012 r., a przez to ustalenie kwoty przysługującego im z tego tytułu świadczenia emerytalnego następowało 

bez – wynikającej z art. 25 ust. 1b ustawy o FUS - zasady potrącania. 

 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 6 marca 2019 r. sygn P20/16 dokonując oceny konstytucyjności 

art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS w odniesieniu do urodzonej w 1953 r., uznał, że 

„art. 25 ust. 1b w zakresie w jakim dotyczy osób, które przed 1 stycznia 2013, nabyły prawo do emerytury 

na podstawie art. 46 ustawy [czyli również roczników 1949 - 1952], jest niezgodny z art. 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej” ze względu na zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie 

prawa i wynikającą z tego art. ochronę praw nabytych. 

 

Do roczników 1949 – 1952 skierowane było Postanowienie TK z dnia 3 listopada 2015 r., sygn akt. 

P 11/14 z racji pytania prawnego. Dotyczyło zastosowania art. 25 ust. 1b w zakresie do osób, które nabyły 

prawo do emerytury, o jakiej mowa w art. 24 ustawy FUS, przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej 

z 2012 r. - przed tą datą korzystały z prawa do tzw. wcześniejszej emerytury, nabyły prawo do 

emerytury w wieku powszechnym, ale do tej daty nie złożyły wniosku o to świadczenie. 

Pytający Sąd nie kwestionował konstytucyjności wprowadzonego art. 25 ust. 1b ustawy FUS pomniejszania 

podstawy obliczenia emerytury w wieku powszechnym o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur 

lecz to, że regulacja ta znajduje zastosowanie wobec w/w osób. 

 

Trybunał Konstytucyjny przeanalizował zakres zastosowania normy wywiedzionej z art. 25 ust. 1b ustawy 



z FUS względem roczników 1949 – 1952, odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego jak też 

własnego dorobku orzeczniczego wskazując, iż przepis art. 25 ust. 1b roczników 1949 – 1952 

nie dotyczy – nie powinien być wobec nich stosowany, wskazując na błędne ustalanie daty powstania 

prawa do świadczeń na podstawie daty złożenia wniosku o przyznanie wypłaty emerytury powszechnej, 

zamiast na podstawie daty osiągnięcia wieku emerytalnego [który roczniki 1949 – 1952 nabyły przed 

1 stycznia 2013 r. i tym samym nabyły prawo do emerytury powszechnej z art.24] a przez to zmianę stanu 

prawnego, pozbawienie kobiet urodzonych w latach 1949-1952 praw nabytych i zrównanie ich 

sytuacji prawnej z sytuacją prawną kobiet urodzonych .w 1953 r.. 

 
Jako miarodajny dla takiej linii orzeczniczej Trybunał przywołał wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 

2014 r., sygn. akt I UK 100/14. 

„Moment nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy określa art. 100 ust. 1 (ustawy z FUS), 

ustanawiający generalną zasadę, zgodnie z którą PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE 

POWSTAJE Z DNIEM SPEŁNIENIA WSZYSTKICH WARUNKÓW WYMAGANYCH DO NABYCIA TEGO 

PRAWA. Nabycie prawa do świadczenia następuje więc ex lege i co do zasady 

NIE JEST UZALEŻNIONE ani OD ZŁOŻENIA przez ubezpieczonego stosownego WNIOSKU, ani też od 

ustalenia (potwierdzenia) tego prawa decyzją organu rentowego, która ma jedynie charakter 

deklaratoryjny. 

 Przewidziany w art. 116 ust. 1 ustawy emerytalnej wniosek o świadczenie stanowi jedynie 

żądanie realizacji świadczenia nabytego z mocy prawa i ma znaczenie dla powstania prawa do 

wypłaty świadczenia, co wynika z art. 129 ust. 1 (ustawy emerytalnej), zgodnie z którym świadczenie 

wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, 

w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Oznacza to, że zmiany w przepisach 

ograniczające dotychczasowe uprawnienia, czy też wprowadzające dodatkowe warunki nabycia 

prawa do renty (emerytury), nie mają wpływu na istnienie prawa nabytego (powstałego) przed tymi 

zmianami, niezależnie od tego, kiedy został złożony wniosek o świadczenie (jego realizację). 

 

Wyrok SN z dnia 14 września 2014 r. sygn. akt I UK 19/14 

„Nowa ustawa nie może pozbawić ubezpieczonego prawa, które nabył na mocy poprzedniej regulacji 

(ustawy). Tłumaczy to tym samym dlaczego nie jest uprawniona wykładnia, że rozstrzygające znaczenie ma 

stan prawny z chwili złożenia wniosku albo wydania decyzji przez organ rentowy, czyli nowa regulacja 

z art. 58 ust. 4 ustawy (emerytalnej), gdyż również organ rentowy związany był zasadą z art. 100 ust. 1 

ustawy (emerytalnej). 

 

Uchwałę Sądu Najwyższego - Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 

20 grudnia 2000 r. sygn. III ZP 29/00 wspierającą wykładnię art.100 ust.1 i art.129 ust. 1 ustawy FUS. 

„Prawo do świadczenia z ubezpieczenia społecznego powstaje ex lege z momentem spełnienia 

warunków, z którymi przepisy prawa wiążą jego powstanie (art. 76 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

pracowników i ich rodzin). Decyzje organów rentowych mają jedynie charakter deklaratoryjny – 

potwierdzający powstanie warunków koniecznych do nabycia prawa do świadczenia. Z tego wynika, iż 

prawo do świadczeń powstaje i istnieje niezależnie od decyzji organu rentowego, a tylko jego 

realizacja w postaci wypłaty świadczenia wymaga potwierdzenia decyzją. Zanegowanie prawa do 



rekompensaty osób, które spełniały warunki do uzyskania wzrostów czy dodatków, a więc były do 

tych świadczeń uprawnione, lecz prawo to nie zostało zrealizowane wobec niezłożenia odpowiednich 

wniosków - stanowiłoby naruszenie charakteru decyzji organu rentowego nadając jej charakter 

konstytutywny, którego nie posiada”. 

 

Wyrok SN z dnia 16 grudnia 2016 r., II UK 515/15 

„Prawo do świadczeń powstaje i istnieje niezależnie od decyzji organu rentowego, a tylko jego 

realizacja w postaci wypłaty świadczenia wymaga potwierdzenia decyzją. Tym samym zadaniem 

organu rentowego, na etapie nabycia in concreto prawa, jest jedynie ustalenie, że zostały spełnione 

warunki uzyskania uprawnienia emerytalnego oraz jego konkretyzacja w drodze decyzji. Skoro 

decyzja organu rentowego ma charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny to nie wywołuje ona 

żadnych skutków w sferze prawa in abstracto.” 

 

W uzasadnieniu Postanowienia z dnia 3 listopada 2015 r. TK odwołał się do swego dorobku orzeczniczego 

dotyczącego zasady ochrony praw nabytych, wyrażonej w przepisie art. 2 Konstytucji RP. 

Wyrok TK w pełnym składzie z dnia 7 maja 2014 r., sygn. K 43/12 

„w sferze praw emerytalno - rentowych zasadą ochrony praw nabytych objęte są także ekspektatywy, 

zwłaszcza ekspektatywy praw z zakresu ubezpieczeń społecznych. W szczególności ochrona 

przysługuje prawom podmiotowym nabytym in concreto, w drodze skonkretyzowanych ostatecznych 

decyzji przyznających świadczenia, a także nabytym in abstracto zgodnie z ustawą przed 

zgłoszeniem wniosku o przyznanie świadczenia oraz maksymalnie ukształtowanym ekspektatywom 

tych praw”. 

 

Rozważając możliwe zmiany przepisów emerytalnych Trybunał zauważył, że „zmiany nie mogą odnosić 

się do warunków uzyskania prawa do emerytury w okresie od spełnienia warunków nabycia tego 

prawa do wydania stosownej decyzji emerytalnej oraz na etapie realizowania prawa do emerytury 

(spełniania świadczenia), ponieważ jest ono już (in abstracto lub in concreto) nabyte, choć mogą 

dotyczyć warunków waloryzacji należnych świadczeń czy sposobu ich wypłaty. Konstytucyjnie jest 

niedopuszczalne odebranie słusznie nabytych praw emerytalnych”. 

 Trybunał zaznaczył, że ustawa nowelizująca z 2012 r. zmieniła warunki nabycia prawa do 

emerytury dla tych wszystkich, którzy przed jej wejściem w życie praw tych nie nabyli. Podwyższenie 

wieku emerytalnego objęło więc osoby, które są w trakcie nabywania uprawnień emerytalnych, nie objęło 

natomiast tych, którzy prawa takie, zarówno rozumiane jako prawa in concreto, jak i prawa 

in abstracto przed jej wejściem w życie uzyskali [roczniki 1949 – 1952 nie były objęte podwyższeniem 

wieku emerytalnego]. 

 

2) 

Ustawodawca wskazuje, że Instytucja emerytury wcześniejszej - to forma przywileju umożliwiającego 

ubezpieczonym z roczników 1949–1953, objętym systemem zdefiniowanej składki (tzw. nowym systemem 

emerytalnym) skorzystanie z możliwości nabycia prawa do emerytury w systemie zdefiniowanego 

świadczenia (tzw. starego systemu emerytalnego). 

 



Trudno uznać za przywilej konieczność pozostawania przez część osób z roczników 1949 – 1952 na 

wcześniejszej zaniżonej emeryturze. Ustawodawca nie mając podstaw prawnych ogranicza osobom 

z roczników 1949 – 1952, DATĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU, możliwość uzyskania emerytury powszechnej 

na określonych zasadach, wg zdefiniowanej składki, jaką miały zagwarantowaną ustawą przechodząc 

na wcześniejszą emeryturę w latach 2004 – 2007 na podstawie art. 46 w zw. z art. 29, które złożyły 

wnioski o wypłatę świadczenia po 1 stycznia 2013r.. 

 

Stosując błędną wykładnię prawa ustawodawca wskazuje iż roczniki 1949 – 1952 miały czas, który 

zakreśla okresem vacatio legis nowej ustawy, na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w terminie do 

31 grudnia 2012 r.. Faktycznie DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU (art. 129.1 ustawy FUS) o przyznanie 

wypłaty emerytury JEST DATĄ DOWOLNĄ i nie wpływa na datę powstania prawa do świadczeń 

(art. 100 ust. 1 ustawy FUS), które powstają ex lege po spełnieniu warunków określonych w ustawie. 

 

Należy podkreślić, iż wniosek o świadczenie nie jest elementem nabycia prawa do emerytury – stanowi 

jedynie żądanie realizacji świadczenia nabytego z mocy prawa, co wynika z art.129 ust. 1 ustawy 

„Ogólne zasady wypłaty świadczeń”, zgodnie z którym „świadczenie wypłaca się poczynając od dnia 

powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub 

wydano decyzję z urzędu”. Decyzje organów rentowych mają jedynie charakter deklaratoryjny - 

potwierdzający powstanie warunków koniecznych do nabycia prawa do świadczeń. 

Moment powstania prawa do emerytury w ustawie FUS określa art. 100 ust.1 „Powstanie i ustanie 

prawa do świadczeń”, zgodnie z którym prawo do emerytury powstaje po spełnieniu wszystkich 

warunków niezbędnych do nabycia tego prawa określonych w art. 24. Jedynym warunkiem nabycia 

prawa do emerytury powszechnej jest osiągnięcie określonego w ustawie wieku. 

Z przepisu ustawy emerytalnej (art. 129.1) nie wynika żadna reguła temporalna w szczególności nakazująca 

organowi rentowemu uwzględnianie stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku 

o świadczenie lub w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenie, zwłaszcza gdy nowe przepisy 

obowiązujące w tym dniu są mniej korzystne w porównaniu z tymi, które obowiązywały w dniu 

powstania / nabycia prawa do świadczenia. 

Okres vacatio legis określa datę wejścia w życie nowego przepisu, lecz nie może tą datą ograniczać 

nabytych uprawnień do świadczeń w poprzednim stanie prawnym. Również nadanie art. 25 ust. 1b 

mocy działania wstecz w związku z okresem vacatio legis oraz pomniejszanie kapitału o wypłacone 

świadczenia osobom z roczników 1949 – 1952 za okres od kiedy osoby uprawnione przechodziły 

na wcześniejsze emerytury tj. 2004 – 2007, kiedy art. 25 ust. 1b nie obowiązywał – nie było go 

w ustawie emerytalnej, jest niezgodne z prawem. 

 

Wpływ nowej ustawy na prawa nabyte pod rządami starej ustawy regulują wyłącznie przepisy 

przejściowe, których ustawa z 11 maja 2012 r. nie zawiera, co oznacza, że NIE ISTNIEJĄ ŻADNE 

OGRANICZENIA CZASOWE UPRAWNIEŃ ROCZNIKÓW 1949 – 1952 TERMINEM 31 GRUDNIA 2012 r., 

a wszystkie osoby zachowały nabyte przed 1 stycznia 2013 r. uprawnienia również po tej dacie. 

 



Sytuację prawną roczników 1949 – 1952, w odniesieniu do sposobu obliczenia podstawy emerytury 

powszechnej, kształtuje data nabycia uprawnień do emerytury w obniżonym wieku, jak też data 

osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – nabycie uprawnień do emerytury zwykłej, przed 

wejściem w życie nowych przepisów, kiedy art. 25 ust. 1b nie istniał - nie było go w ustawie 

emerytalnej. 

 

Wobec powyższego NIE MA PODSTAW PRAWNYCH DO STOSOWANIA WOBEC ROCZNIKÓW 1949 – 

1952, KTÓRE SKŁADAŁY WNIOSKI PO 1 STYCZNIA 2013 r., ARTYKUŁU 25 UST. 1b. Stosowanie go do 

roczników 1949-1952 spowodowało, że "przywilej" (jak jest nazywany) jakim miała być wcześniejsza 

emerytura został zamieniony na ciągle rosnące zobowiązanie. Emerytki z tej grupy wciąż przebywają na 

wcześniejszej emeryturze, gdyż wyliczone świadczenie na podstawie znacząco pomniejszonego kapitału 

o pobierane przez wiele lat świadczenia jest niższe od dotychczas pobieranego. 

 

Narzucenie wstecz po zrealizowaniu przez osobę uprawnioną prawa do emerytury we wcześniejszym wieku 

przez nakaz odliczenia od podstawy emerytury powszechnej, o której mowa w art. 24, pobranych emerytur 

przyznanych na postawie Art. 46, podczas, gdy w dniu podejmowania decyzji o przejściu na emeryturę 

nie były one odliczane, stanowi rażące naruszenie praw i wolności osoby uprawnionej. 

3) 

Ustawodawca w uzasadnieniu projektu ustawy bezpodstawnie wskazuje na odmienną sytuację kobiet 

urodzonych w 1953 r., które - nie miały możliwości dokonania wyboru. 6 -miesięczny okres vacatio legis 

umożliwił rocznikom 49 – 52 zapoznanie się z nowymi przepisami oraz oceną ich skutków dla własnej 

sytuacji prawnej (rocznik 53 nie miał takiej możliwości), 

„kobiety te (53) nie miały możliwości, by zmienić konsekwencje decyzji podjętych w 2008 r.” „kobiety 

z rocznika 1952 nie znalazły się w pułapce decyzji podjętych przed wejściem w życie art. 25 ust. 1b ustawy 

emerytalnej”. 

 

Kobiety z roczników 1949 -1952, które nabyły przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o podwyższeniu 

wieku emerytalnego prawo do emerytury na podstawie art. 46, tak samo jak roczniki 1953 NIE MIAŁY JUŻ 

MOŻLIWOŚCI DOKONANIA WYBORU jak też nie miały możliwość zmienić konsekwencji swoich 

decyzji. 

Roczniki 1949 – 1952 PODEJMOWAŁY DECYZJE O PRZEJŚCIU NA EMERYTURĘ W LATACH 2004 – 

2007 w świetle istniejących wówczas przepisów, kiedy art. 25 ust. 1b nie istniał. Nie mogły utracić 

„wyzbyć się” nabytego już prawa i nie miały możliwości zmienić już podjętych wcześniej decyzji. 

 

TK w uzasadnieniu wyroku z dnia 6 marca 2019 r. podkreślił, że osoby, które podjęły decyzję o przejściu na 

emeryturę w wieku niższym od podstawowego na podstawie obowiązujących wówczas przepisów, 

określonych spełnieniem ustawowych przesłanek w terminie do 31 grudnia 2008 r., kształtujących ich 

sytuację prawną wiedziały, że będą pobierać świadczenie przypisane do obowiązującego wówczas 

systemu emerytalnego oraz, że objęte zostały odrębnymi zasadami ustalania wysokości emerytury 

powszechnej jak również, że świadczenia wypłacane w ramach tego uprawnienia nie wpłyną na 

zasady ustalania wysokości emerytury w powszechnym wieku. 

 „W momencie rozpoczęcia realizacji uprawnień, świadczenia w ramach wcześniejszej emerytury 



i emerytury powszechnej nie były ze sobą powiązane w taki sposób, że realizacja pierwszego 

powodowała zmniejszenie podstawy emerytury powszechnej. 

 

Osoby z roczników 1949 – 1952 nie miały też konieczności aby zapoznawać się z nowymi przepisami 

oraz oceną ich skutków, ponieważ ich nie dotyczyły. Okres vacatio legis ma znaczenie dla osób 

nabywających w tym czasie prawo do świadczeń, zainteresowanych warunkami nabywania tego prawa, 

w przeciwieństwie do osób, które miały już nabyte prawo do świadczeń z art. 46 na warunkach określonych 

w ustawie w poprzednim stanie prawnym. 

 

Jak wskazał TK w wyroku z 6 marca 2019 r. „pozostawienie okresu 6 miesięcy od uchwalenia zmiany 

art.25 ust. 1b ustawy o FUS do czasu jego wejścia w życie NIE MIAŁO ŻADNEGO ZNACZENIA dla 

osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę do końca 2008 r. [dotyczy roczników 1949 - 1952], 

gdyż podejmowały decyzje w innym stanie prawnym”. 

 

Ustawodawca dokonując zmiany zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej w stosunku do 

roczników 1949 – 1952 naruszył zasadę lojalności państwa względem obywateli. 

 

Zgodnie ze wskazaniem Trybunału Konstytucyjnego „Rozpoczęcie realizacji prawa do wcześniejszej 

emerytury, która bezpośrednio wpływa na wysokość emerytury powszechnej – w oparciu o zasadę zaufania 

do państwa i stanowionego przez nie prawa – stanowi podstawę uzasadnionego oczekiwania, 

że ustawodawca nie zmieni w sposób niekorzystny „reguł gry” w stosunku do osób korzystających 

ze swoich uprawnień na zasadach wskazanych w ustawie”. 

Złamanie tych zasad przez wprowadzenie z zaskoczenia działającego wstecz przepisu art. 25 ust. 1b 

ustawy o FUS zmieniającego zasady obliczania świadczeń i stosowania potraceń u osób, które 

nabyły już z mocy ustawy określone prawa do świadczeń stanowi rażące naruszenie prawa 

i wolności gwarantowanych przez Konstytucję RP. Nikt nie przewidział, że ustawodawca wycofa się 

z gwarantowanych ustawą reguł i bezprawnie ograniczy prawo wolnej woli emerytów 1949 – 1952 do 

składania wniosków o wypłatę przysługujących w wieku powszechnym świadczeń do dnia 31 grudnia 2012 r. 

jak też wszystkim, którzy nie zrealizowali prawa do wypłaty świadczeń do tej daty, odbierze prawa nabyte 

w dawnym reżimie prawnym. 

Zmiana wynikająca z wprowadzonego art. 25 ust. 1b ustawy o FUS miała dla tej grupy osób charakter 

niespodziewany, gdyż ustawodawca nie dołożył starań, aby emeryci zostali poinformowani 

o mających nastąpić zmianach po 1 stycznia 2013 r. dotyczących wyliczenia świadczeń emerytalnych 

oraz nie posłużył się techniką przepisów przejściowych, przez co naruszyła zasadę zaufania obywateli 

do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasadę bezpieczeństwa prawnego jednostki (art. 2 

Konstytucji). 

Nabyte prawo do emerytury powszechnej podlega konstytucyjnej ochronie, w tym zasady ustalania 

wysokości świadczeń, które wchodzą w zakres praw podmiotowych. Arbitralna zmiana zasad 

ustalania wysokości świadczeń po osiągnięciu wieku emerytalnego, już po nabyciu uprawnienia jest 

KONSTYTUCYJNIE NIEDOPUSZCZALNA. 



 

4) 

Argumenty wskazywane przez Ministerstwo, iż całkowity brak mechanizmu pomniejszania , ujętego w art. 25 

ust. 1b ustawy emerytalnej, sprawiłby, że „emerytki przebywające na wcześniejszej emeryturze korzystałyby 

ze sztucznej kapitalizacji wartości emerytury i stałyby się beneficjentkami opóźniania daty przejścia na 

emeryturę powszechną”, Trybunał Konstytucyjny uznał za bezzasadne. 

 

Trybunał Konstytucyjny uznał za bezpodstawny powód, jakim posługuje się ustawodawca usprawiedliwiając 

wyższość słuszności odbierania praw nabytych w celu naprawy popełnionych błędów nad konstytucyjnym 

prawem zaufania obywateli do demokratycznego państwa i stanowionego przez nie prawa. Tak zwane 

ważenie słuszności stosowania prawa zostało definitywnie wskazane przez Trybunał Konstytucyjny, który 

stwierdził, że stosowanie potrąceń na podstawie działającego z mocą wsteczną art. 25 ust. 1b jest 

niezgodne z Konstytucją RP i stanowi rażące jej naruszenie. 

Trybunał Konstytucyjny zauważył, że ustawodawca nie może wykorzystywać swoich władczych 

kompetencji do przerzucania ciężaru odpowiedzialności za swoje własne błędy na obywateli. 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził: 

„Nie można przyjąć argumentacji podniesionej w stanowisku Marszałka Sejmu, że zmiana wprowadzona 

art. 25 ust. 1b ustawy o FUS stanowiła naprawienie błędu ustawodawcy. Został on bowiem 

wyposażony w fachowy aparat i niezbędne narzędzia służące prawidłowości i realności planowania 

finansowego w odpowiednio długiej perspektywie czasu. Nie może zatem wykorzystywać swoich 

władczych kompetencji, by przerzucać na obywateli skutki swoich decyzji podejmowanych w oparciu 

o błędne założenia. 

Obowiązkiem ustawodawcy jest określenie skutków finansowych regulacji prawnych i podejmowanie 

racjonalnych decyzji w oparciu o możliwości finansowe państwa w odpowiedniej perspektywie 

czasu. Zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wyklucza możliwość 

formułowania obietnic bez pokrycia bądź nagłe wycofywanie się państwa ze złożonych obietnic lub 

ustalonych reguł postępowania. Stanowi to bowiem niedopuszczalne nadużywanie pozycji przez 

organy władzy względem obywateli” (por. wyrok TK z 19 listopada 2008 r., sygn. Kp 2/08, OTK ZU nr 

9/A/2008, poz. 157). 

Jak zaznaczył Trybunał w uzasadnieniu wyroku z dnia 6 marca 2019 r. „skoro ustawodawca w ramach 

nowego zreformowanego systemu stworzył pewnej grupie osób możliwość przejścia na emeryturę na 

uprzednich korzystniejszych zasadach, to działając w zaufaniu do państwa i stanowionego przez nie 

prawa, mogły one w sposób uprawniony oczekiwać, że ich uprawnienia będą realizowane w oparciu 

o te zasady. 

 

„Korzystniejsze uregulowanie zasad ustalania wysokości świadczeń emerytalnych dla tych kobiet 

w stosunku do osób z późniejszych roczników objętych reformą emerytalną nie może być zatem 

argumentem za pogorszeniem ich sytuacji prawnej w drodze wprowadzenia nowych przepisów 

zmieniających te zasady już po przejściu na wcześniejszą emeryturę i rozpoczęcie realizacji 

uprawnień”. 



G.K. 

 

(treść zgodna z oryginałem) 
 

 


