
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 77. posiedzeniu Senatu 

w dniu 26 kwietnia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, minister rodziny, pracy i poli-

tyki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej 

Szanowni Państwo! 

Zwracam się do Państwa w imieniu pana S. M. zam. w Tychach z prośbą o interwencję w sprawie unor-

mowań prawnych regulujących ponowne przeliczenie prawa do emerytury kobiet w związku z wyrokiem 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. (P 20/16), uznającego art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2018 r. poz. 1270 

oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy 

urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 

tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zdaniem pana S. M. obecnie obowiązujący stan prawny, w którym to zainteresowane kobiety muszą zło-

żyć odpowiedni wniosek o przeliczenie świadczenia, które zostało im wyliczone niezgodnie z prawem, jest 

niedopuszczalne i godzi w podstawowe wartości Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pan S. M. stoi na 

stanowisku, że jeżeli państwo polskie popełniło błąd, uchwalając niezgodne z prawem normy prawne i doko-

nując na ich podstawie ustalenia świadczeń emerytalnych, to ponowne przeliczenie emerytury w takiej sytua-

cji powinno nastąpić automatycznie i zostać przeprowadzone przez odpowiedni do tego organ, którym w 

niniejszym przypadku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przyjęte obecnie rozwiązanie jest wysoce nie-

sprawiedliwe, gdyż kobiety nim objęte z reguły są już w podeszłym wieku i nie śledzą na bieżąco orzecznic-

twa ani zmian w przepisach, co sprawia, że są de facto pozbawione swojego uprawnienia do ponownego 

przeliczenia emerytury. 

W mojej ocenie stanowisko pana S. M. jest zasadne i dlatego proszę Państwa o interwencję w tej sprawie i 

rozważenie wprowadzenia w przepisach prawa zmian nakładających na Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

obowiązek dokonania takiego przeliczenia z urzędu. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 


