
Senator J.F.Libicki,   

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej  

Senat RP 

 

Szanowny Panie Senatorze !  

   Jako wcześniejszy emeryt, pokrzywdzony ustawą z 2012r, gorąco proszę o wprowadzenie 

stosownych poprawek do ustawy uchwalonej przez Sejm RP. Treść tej ustawy stoi w 

sprzeczności i jawnej niesprawiedliwości w stosunku do wszystkich wcześniejszych emerytów 

zaskoczonych w 2012r zapisem w ustawie o odliczaniu pobranych emerytur przy ich 

przeliczaniu po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Gdyby projekt rządowy 

ograniczył się do kobiet z rocznika 1953 sprawa byłaby chociaż oparta o postanowienie TK. 

Ale stworzenie "dodatku"w postaci mężczyzn z 1953r jest niepojęte w aspekcie wybiórczego 

potraktowania pokrzywdzonych. Czyżby ich "ból" był większy niż "ból" pozostałych 

osób?  Projekt rządowy obejmuje tylko ok. 10% wczesniejszych emerytów z wszystkich 

roczników i wszystkich przepisów o emeryturach wczesniejszych przyznanych do końca 

2012r. Skąd to wiadomo ? Z kosztów podanych przez p.Szweda. Projekt senacki - ok. 40 mld 

zł do 2030r, projekt rządowy - ok. 4 mld do 2030r.  Rozumiem, ze można "z niewiedzy" 

uchwalić ustawę niekonstytucyjną. Ale była pełna wiedza, wyrażona na sali sejmowej, że jest 

jeszcze wiele osób pokrzywdzonych oprócz rocznika 1953, zatem procedowana była z 

rozmysłem ustawa niekonstytucyjna i taka uchwalona. RCL jako straznik poprawnej legislacji 

SIEDZIAŁ CICHO. TO HAŃBA i pogwałcenie głównie art. 32 Konstytucji RP ! Przyjęcie takiej 

ustawy z wiedzą o jej niekonstytucyjności jest przecież zabronione ! 

   Panie Senatorze ! Pytano w Sejmie, ilu jest pokrzywdzonych. Pokrzywdzeni są wszyscy, 

którzy przebywali na wczesniejszych emeryturach przed końcem 2012r a urodzili się w 1949r 

lub póżniej i to o wiele później  !  W zakresie roczników 1949-1969 mamy całe spektrum 

osób - nauczycieli, kolejarzy, górników, osób pracujących w warunkach szkodliwych, kobiet 

itp. wszystkich, którzy powszechny wiek emerytalny osiągnęli po 2012r. Ile moze być tych 

osób ? Skoro rocznik 1953 obejmuje ponad 70 tys. osób, to wg kosztów przedstawionych 

przez p.Szweda szacunki przybliżone wskazują na ok.700 tys. osób. Tylu jest 

pokrzywdzonych. 

   Panie Senatorze ! Zdanie wyrażone przez Senat powinno zostać szeroko nagłośnione i 

odpowiednio wybrzmieć w odbiorze społecznym nawet, gdyby zostało odrzucone przez 



Sejm. Nie ma bowiem sprawiedliwej ustawy dla grupy nielicznych przy jednoczesnej 

dyskryminacji rzeszy poszkodowanych. Kończąc, jeszcze raz Pana Proszę o zainteresowanie 

Senatorów tym problemem i dziękuję za poświęcony czas na lekturę mojej korespondencji 

do Pana. 

Z wyrazami szacunku - jeden z setek tysięcy pokrzywdzonych - wcześniejszy emeryt od 2008r 

z rocznika 1958 – M. N. 

 

(treść zgodna z oryginałem) 

 


