
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Filipa Libickiego 

na 22. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 marca 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg oraz do rzecznika 

praw obywatelskich Adama Bodnara 

Zwróciły się do mnie z prośbą o interwencję kobiety urodzone w roku 1953, których dotyczyło orzeczenie 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r., sygn. P 20/16, stwierdzające w ich przypadku niezgod-

ność art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych z art. 2 Konstytucji RP. 

Realizacja tego wyroku TK nastąpiła w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak w opinii zwracających się do mnie kobiet – 

wbrew podkreślonej w uzasadnieniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny konieczności zagwarantowania 

przez ustawodawcę jednolitych zasad zwrotu należnych świadczeń – w ustawie tej, jak piszą, „rocznik 1953 

został potraktowany nierówno, został podzielony”. W ich opinii sytuacja kobiet, które złożyły wniosek 

o ustalenie prawa do emerytury po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego w 2013 r., a następnie 

odwołały się od decyzji ZUS do sądu i w konsekwencji do chwili obecnej pobierały emeryturę wcześniejszą, 

niczym nie różni się od sytuacji kobiet, które nie złożyły takiego wniosku w 2013 r. i również cały czas po-

bierały emeryturę wcześniejszą, a o emeryturę powszechną wystąpiły po raz pierwszy po wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego. Jednak zgodnie z przepisami ustawy wykonującej wyrok trybunału dla tych 2 grup kobiet 

ZUS zastosował odmienne zasady ustalania wysokości należnej emerytury. Dla pierwszej grupy wysokość 

emerytury ustalana jest przy wykorzystaniu parametrów obowiązujących w decyzji przyznającej prawo do 

emerytury powszechnej (podstawa obliczenia z daty przyznania emerytury oraz średnie dalsze trwanie życia 

ok. 254 miesięcy), natomiast dla drugiej grupy podstawa obliczenia emerytury (składki i kapitał początkowy) 

zostaje zwaloryzowana do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emery-

tury, zaś średnie dalsze trwanie życia wynosi ok. 209 miesięcy. W opinii zwracających się do mnie kobiet 

rozwiązanie to jest niezgodne z konstytucją i nie respektuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 

Będę wdzięczny za ustosunkowanie się do przedstawionej kwestii i zaproponowanie ewentualnego roz-

wiązania tego problemu. 

Jan Filip Libicki 
 


