
Oświadczenie złożone 

przez senatora Janusza Pęcherza 

na 21. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 lutego 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg 

Szanowna Pani Minister! 

Zwracam się z prośbą o przygotowanie zmian legislacyjnych w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 roku 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2020 r. poz. 1222,), 

które doprowadzą do równego potraktowania kobiet z rocznika 1953 w kontekście ustalania podstawy obli-

czenia emerytury. 

Po uchwaleniu ustawy z 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-

pieczeń Społecznych wydawało się, że kwestia uprawień emerytalnych kobiet z rocznika 1953 zostanie raz na 

zawsze uregulowana. Tak się jednak nie stało, o czym świadczą setki pism kierowanych m.in. do mnie przez 

panie z rocznika 1953. Analiza przykładowych decyzji ZUS, których kopie są w moim posiadaniu dzięki 

uprzejmości tych pań, wyraźnie pokazuje, że sytuacja ubezpieczonych urodzonych w roku 1953 jest nadal 

niezgodna z konstytucją. 

Kluczowe jest to, że nadal dochodzi do różnicowania grup ubezpieczonych, z których jedna jest w nieko-

rzystnym położeniu w porównaniu do ubezpieczonych, które nie skorzystały z uprawnienia do złożenia wnio-

sku o przyznanie emerytury w wieku powszechnym i pozostały przy pobieraniu tak zwanej emerytury wcze-

śniejszej. 

Zmieniona ustawa nie realizuje prawa do wznowienia postępowania wskazanego w art. 190 ust. 4 Konsty-

tucji RP dla wszystkich objętych zakresem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj. ubezpieczonych urodzo-

nych w 1953 r., które przed dniem 1 stycznia 2013 r. przeszły na tak zwaną wcześniejszą emeryturę na pod-

stawie art. 46 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

Ustawodawca nie może dokonywać sanacji konstytucyjności sytuacji prawnej obywateli w taki sposób, 

aby prowadziło to do wtórnej nierówności obywateli wobec prawa, a więc w sprzeczności z zasadą wyrażoną 

w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Tak jednak stało się w przypadku kobiet ubezpieczonych urodzonych 

w 1953 r., które skorzystały z prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Część tych kobiet po 1 stycznia 

2013 r., ale przed 19 marca 2019 r. wystąpiła bowiem o przyznanie emerytury w wieku powszechnym, pod-

czas gdy druga część nie złożyła takiego wniosku (z różnych powodów, m.in. na skutek rady pracownika 

ZUS, który informował je, że emerytura w wieku powszechnym będzie niższa niż emerytura wcześniejsza 

z uwagi na art. 25 ust. 1b ustawy zmienionej) i zrobiła to dopiero po dacie wejścia w życie wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. 

Ustawodawca dodał ustawą zmieniającą (art. 1) do ustawy zmienionej 2 nowe przepisy, tj. art. 194i 

i art. 194j. Przepis art. 194i ustawy zmienionej przewiduje, że do ustalenia podstawy obliczenia emerytury 

ubezpieczonego urodzonego w 1953 r., o której mowa w art. 24, nie stosuje się przepisu art. 25 ust. 1b, jeżeli 

wniosek o przyznanie tej emerytury ubezpieczony zgłosi w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy z 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 

(DzU z 2020 r. poz. 1022), pod warunkiem że prawo do emerytury przed osiągnięciem wieku emerytalnego 

ma ustalone na podstawie wniosku złożonego przed dniem 1 stycznia 2013 r. 

Przepis art. 194j ust. 1 ustawy zmienionej przewiduje, że kwotę emerytury przyznanej na podstawie 

art. 24 ubezpieczonemu urodzonemu w 1953 r., który wcześniej pobierał emeryturę wymienioną w art. 25 

ust. 1b na podstawie wniosku złożonego przed dniem 1 stycznia 2013 r., ustala się ponownie od podstawy 

ustalonej z zastosowaniem art. 194i, przy czym istotne jest, że przepisy ust. 2 i ust. 3, których dotyczy wnio-

sek, stanowią, że przeliczeniu podlega podstawa obliczenia emerytury przyjęta w decyzji o ustaleniu prawa 

do emerytury i do ustalenia nowej kwoty emerytury przyjmuje się średnie dalsze trwanie życia przyjęte 

w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury, a następnie uwzględnia się kolejne zmiany wysokości świadcze-

nia. Konsekwencją takiej regulacji jest to, że grupa ubezpieczonych została podzielona na dwie podgrupy, co 

skutkuje poważnymi konsekwencjami w wysokości emerytury. 

Wprowadzone przez ustawodawcę przepisy naruszają zasadę zaufania obywatela do państwa i prawa wy-

rażoną w art. 2 Konstytucji RP, ponownie kształtują sytuację prawną ubezpieczonych w sposób zaskakujący, 

wprowadzają konsekwencje, których nie dało się przewidzieć w momencie przejścia na emeryturę w 2008 r., 



a ponadto bez żadnego powodu różnicują ubezpieczone. W zaufanie to godzi jeszcze mocniej fakt, że to 

wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy w sposób usprawiedliwiony ubezpieczone mogą oczekiwać od państwa 

realnej pomocy i naprawienia skutków uprzedniego, niezgodnego z prawem działania. 

Wcielenie w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego wymagało prokonstytucyjnej wykładni przepisów, 

a przede wszystkim dołożenia szczególnej staranności w działaniach legislacyjnych przy szerokim rozważe-

niu skutków wprowadzanych zmian i zapewnienia, by były one zgodne z konstytucyjnym standardem. 

Z informacji, jakie do mnie docierają, wynika, że wszystkie poszkodowane przygotowują się do wystąpie-

nia na drogę sądową, co dla wielu z nich jest bardzo trudne, bo wiąże się to z opłatą sądową w wysokości 

180 zł, na którą często ich nie stać. 

Uprzejmie proszę Panią Minister o zajęcie się tą ważną społecznie sprawą. 

Z wyrazami szacunku 

Janusz Pęcherz 
 


