
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 22. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 marca 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg 

Szanowna Pani Minister! 

Do mojego biura zgłosiła się pani M.R. z prośbą o pomoc w kwestii niesprawiedliwej decyzji ZUS. 

Pani M. ubiega się o przyznanie emerytury w pełnym wymiarze dla kobiet z rocznika 1952. Wniosek na-

leżało złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca grudnia 2012 r. Jednakże pani M. nie złożyła 

danego wniosku w 2012 r., przez co nie przyznano jej należnej kwoty emerytury. Rzecz bowiem w tym, iż 

w tym okresie wnioskodawczyni poważnie chorowała, na czego potwierdzenie przedłożyła stosowne za-

świadczenie lekarskie wskazujące, iż w okresie od 15 grudnia 2012 r. aż do 24 grudnia 2012 r. przebywała 

w szpitalu (K. Szpital Samorządowy). Po założeniu sprawy w dniu 4 sierpnia 2020 r. w Sądzie Okręgowym 

w Ł. wydano wyrok o niemożności wszczęcia dalszego postępowania w sprawie podniesienia kwoty emery-

tury pani M.  

Zgodnie z art. 58 §1 k.p.a. w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowa-

nego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Przekroczenie terminu nie było znacz-

ne. Odmowa jego przywrócenia wywołuje dla ubezpieczonej niezwykłe dolegliwe konsekwencje w postaci 

uzyskiwania emerytury w kwocie niższej niż należna. Negatywne konsekwencje przekroczenia terminu po-

wodują dla ubezpieczonej skutki całkowicie nieadekwatne do skali uchybienia. O niedoskonałości takiego 

rozwiązania problemu świadczy również fakt, iż wiele kobiet z roczników 1949–1952 zostało w analogiczny 

sposób skrzywdzonych takim rozstrzygnięciem. 

Opisane okoliczności świadczą o tym, że ubezpieczona uchybiła terminowi bez swojej winy, z przyczyn 

od niej niezależnych. Złożenie wniosku i wznowienie postępowania w dniu 9 marca 2020 r. wynikało z braku 

wiedzy na temat zmiany przepisów, a w konsekwencji nieznajomości ram czasowych złożenia owego pisma. 

Zwracam się do Pani z pytaniem, jakie dalsze działania może podjąć poszkodowana w danym przypadku. 

Co można poradzić osobom, które doświadczyły podobnej sytuacji? Czy są jakiekolwiek szanse na wznowie-

nie postępowania o podniesieniu kwoty emerytury pani M.R.? 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 

 
 


