
Szanowni Państwo!  

Wyrok TK z dnia 6.03.2019 r. Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że ustawodawca 

powinien wprowadzić odpowiednie regulacje w celu zagwarantowania - jednolitych -- zasad 

zwrotu świadczeń należnych uprawnionym. Ustawa uchwalona przez Sejm i skierowana do 

Senatu nie gwarantuje jednolitego przeliczenia dla całego rocznika 53, nie jest ona zgodna z 

wyrokiem TK oraz z Konstytucją RP. Pan Minister St. Szwed podczas posiedzenia (debaty nad 

ustawą) w Sejmie powiedział (przytaczam słowa)" Nie ma zgody na to, żebyśmy wprowadzali 

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

ewentualnie", pytamy się dlaczego "nie ma zgody"? Sam organ rentowy stwierdził w decyzji 

którą wydał po wyroku TK, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa. Jednocześnie, 

zwracamy się do Państwa, w celu ewentualnie poszukiwania tych innych rozwiązań i 

zgłoszenie poprawek do Ustawy. My jako emerytki zgłaszamy dwie poprawki do Ustawy: 1. 

Naliczenie i wypłata odsetek (Państwo korzystało z naszych pieniędzy od 2013 r, wartość 

pieniądza drastycznie spadła). 2. Dziedziczenie (niestety jeszcze potrwa póki ZUS przeliczy i 

wypłaci, wiele z nas nie doczeka się sprawiedliwości). Należy wykonać wyrok TK z dnia 

6.03.2019r w sposób sprawiedliwy, jak przystało na Państwo Prawa, 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.” W przypadku uchwalenia Ustawy niesprawiedliwej, oświadczamy iż zwrócimy się 

z tym problem dalej. Nie zostawimy tak tego i nie poddamy się. Nadal będziemy walczyć. 

Ponownie TK ma rozpatrywać tą samą sprawę? Oczekujemy na wnikliwe zapoznanie się ze 

zgłoszonymi uwagami, zgłoszenia poprawek i sprawiedliwą Ustawę. Kierunkowy minister P. 

Szwed tak ad hoc podzielił emerytki na tzn " pierwszaki " i pozostałe .Proszę przyjąć do 

wiadomości ,że - pierwszakami- ,które starały się o emeryturę powszechną MOGĄ BYĆ 

TYLKO EMERYTKI , które na wcześniejszej emeryturze - JESZCZE PRACOWAŁY - i otrzymały 

emeryturę powszechną po wyroku TK .( zwaloryzowane składki ZUS i kapitał początkowy do 

końca daty wyroku TK a średnie dalsze trwanie życia przyjęte w wieku 65/66 at ). Część tych 

emerytek , które Pan Min . zaliczył do pierwszaków składały wnioski o emeryturę 

powszechną w 2013 roku r . Niektóre z nich swoje wnioski za namową pracowników ZUS - 

wycofały . Nie są więc PIERWSZAKAMI. Można sprawdzić wycofane wnioski w " programie 



ZUS - "Biblioteka Akt " NIE MA ZGODY NA TAKIE DZIELENIE EMERYTEK -To Działanie 

NIEKONSTYTUCYJNE WBREW WYROKOWI TK.!!! MY emerytki zgłaszamy, że te projekty 

Ustaw( WSZYSTKIE ) nie gwarantują jednolitego przeliczenia dla całego rocznika 53, nie jest 

on zgodny z wyrokiem TK oraz z Konstytucją RP. Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że 

ustawodawca powinien wprowadzić odpowiednie regulacje w celu zagwarantowania 

jednolitych zasad zwrotu świadczeń należnych uprawnionym. Dlatego emerytki cały rocznik 

1953 powinien być jednakowo potraktowany. My kobiety t.z.w rocznik 1953 żądamy Ustawy 

sprawiedliwej. Takie podzielenie emerytek : "FIKCYJNE PIERWSZAKI " - i pozostałe emerytki 

nosi znamiona - ustawy korupcyjnej i niekonstytucyjnej . ponieważ tym pozostałym 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 osób „ przedawnionych” i „nieprzedawnionych”--" fikcyjnych 

pierwszaków i tych pozostałych emerytek niczym nie różni się od sytuacji osób pozostających 

na wcześniejszej emeryturze, które po wyroku składają wniosek o emeryturę powszechną po 

raz pierwszy. ! Minister Szwed powiedział również - " nie będziemy również łamać przyjętych 

w ZUS " ZASAD."- a więc tak jak chce ZUS składania wniosków przed ustaleniem emerytury 

powszechnej . Nie wolno dzielić emerytek ze względu na złożony wniosek ., CZY WYCOFANY 

WNIOSEK -( bo te poinformowano ) .WAŻNY JEST FAKT ,ŻE WSZYSTKIE EMERYTKI 1953r W 

2013 R MIAŁY 60 LAT. ZAZNACZAM - OPRÓCZ TYCH ,KTÓRE NA WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURZE 

P R A C O W A Ł Y . P. MINISTRZE nie ma zgody na taki podziały emerytek . Składały wniosek , 

nie składały , Wycofały wniosek .TAKI PODZIAŁ NOSI ZNAMIONA KORUPCJI ! Skoro Państwo 

działa na podstawie aktów prawnych , to USTAWA nie może PODZIELIĆ EMERYTEK NA TE 

KTÓRE SKŁADAŁY WNIOSKI I NA TE KTÓRE WNIOSKI WYCOFAŁY. ZAŚ ZUS -MUSI EMERYTURĘ 

PRZELICZYĆ Z URZĘDU - BO MAJĄC JUŻ EMERYTURĘ ,WCZEŚNIEJSZĄ JESTEŚMY STRONĄ 

POSTĘPOWANIA. PROSZĘ WIĘC P. SZWED NIE OPOWIADAĆ , ŻE PIERWSZAKOM SIĘ UDAŁO I 

OTRZYMAJĄ 1470 ZŁ ,A POZOSTAŁE ( bo nie są pociotkami ) OTRZYMAJĄ OD 0 ZŁ - 202 ZŁ 

.WIELKOŚĆ ZWROTU I WYSOKOŚĆ EMERYTURY POWINNA Z A L E Ż E Ć OD WYSOKOŚCI 

KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO , OD SKŁADEK ZUS A NIE KORUPCYJNYCH USTALEŃ DO KIEDY TE 

WARTOŚCI BĘDĄ WALORYZOWANE . JEDNYM DO 60 LAT ŻYCIA , A DRUGIM( fikcyjnym 

pierwszakom ) do 66/67/ ROKU ŻYCIA . Tak ZROBILIŚCIE TEŻ Z PARAMETREM ( ułamkiem )-

"DALSZE ŚREDNIE TRWANIE ŻYCIA--DLA SWOICH UPRZYWILEJOWANYCH " FIKCYJNYCH 

PIERWSZAKÓW " PARAMETR - WARTOŚĆ - GDY MAJĄ 67 LAT , DLA POZOSTAŁYCH - GDY 



MAJĄ 60 LAT ŻYCIA . KIERUNKOWY PANIE MINISTRZE TO KORUPCJA! , TO KORUPCYJNA 

USTAWA. PROSZĘ WYTŁUMACZYĆ ,ŻE TAK NIE JEST . JEŻELI MAM UWIERZYĆ , ŻE TO 

PRAWDA ---TO POWIEM SPRAWDZAM !!! Stwierdzenie MIN. Szweda ,że ZUS działa na 

podstawie jakiś " SWOICH ZASAD" - TO JAKIEŚ BZDURY !!!. ZUS JAKO INSTYTUCJA 

PAŃSTWOWA ZARZĄDZAJĄCA NASZYMI SKŁADKAMI DZIAŁA PRZEDE WSZYSTKIM NA 

PODSTAWIE AKTÓW PRAWNYCH , ( Konstytucji , Ustaw, Uchwał , Rozporządzeń i td), a nie 

swoich ZASAD. Zgodnie z TYMI AKTAMI PRAWNYMI ZWROT ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH 

UPRAWNIONYM --nie jest--- WYKONANY! Powtórzę jeszcze raz ! .W przypadku uchwalenia 

Ustawy niesprawiedliwej, oświadczamy iż zwrócimy się z tym problem dalej. Nie zostawimy 

tak tego i nie poddamy się. Nadal będziemy walczyć. Ponownie TK ma rozpatrywać tą samą 

sprawę? Oczekujemy na wnikliwe zapoznanie się ze zgłoszonymi uwagami, zgłoszenia 

poprawek i sprawiedliwą Ustawę.  

Pozostaję w szacunku  

H.K. 

 

(treść zgodna z oryginałem) 

 


