
Szanowny Panie Marszałku Szanowni Państwo Senatorowie Cieszę się, że Senat ponownie w nowej kadencji 

zajął się w trybie pilnym sprawą emerytek z rocznika 1953. Jak już wiadomo przeliczenie wysokości emerytur po 

osiągnięciu wieku 60 lat dla kobiet z rocznika 1953, które pobierały wcześniejszą emeryturę jest niekonstytucyjne. 

Kwota emerytury została pomniejszona o wypłaty pobrane w ramach wcześniejszej emerytury. Trybunał 

Konstytucyjny przyznał nam prawo do tzw. sanacji konstytucyjnej, w związku z czym emerytury powinny być 

ponownie przeliczone. Trybunał Konstytucyjny uznał też, że ta regulacja prawna dla kobiet z rocznika 1953 

polegająca na zmniejszaniu ich podstawy świadczenia jest niezgodna z art. 2 Konstytucji, a więc z zasadą 

zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa. W imieniu swoim i wszystkich pokrzywdzonych proszę o 

potraktowanie nas kobiet z rocznika 1953 w sposób konstytucyjny, sprawiedliwy, jednakowy, zgodnie z zaufaniem 

do naszego państwa. Umożliwienie złożenia do ZUS-u wniosków o ponowne przeliczenie emerytur 

powszechnych, ze zwaloryzowanymi składkami, kapitałem początkowym i tablicami dalszego trwania życia na rok 

2019, oraz wyrównaniem wraz z odsetkami wszystkich należności, począwszy od ukończenia 60 roku życia i 

przejścia na emeryturę powszechną. Projekt ustawy senackiej powinien być jasny, zrozumiały i przejrzysty aby 

ZUS nie mógł interpretować po swojemu żadnego z paragrafów. Pan Premier Mateusz Morawiecki w poprzedniej 

kadencji wydał polecenie Pani Marszałek o zdjęcie z programu obrad Sejmu projektu senackiego, w celu 

"przyjrzenia się" jak to określił tej sprawie. Mam nadzieję, że już to zrobił i w tej kadencji wszystko odbędzie się 

zgodnie z procedurą. Przecież zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wyklucza możliwość 

formułowania obietnic bez pokrycia bądź nagłego wycofywania się przez państwo ze złożonych obietnic lub 

ustalonych reguł postępowania. Stanowi to bowiem niedopuszczalne nadużywanie pozycji przez organy władzy 

względem obywateli. Jestem pewna, że wszystkie nasze uwagi Senat weźmie pod uwagę i je zastosuje i że 

dzięki sporządzonej, nowej senackiej ustawie, sprawiedliwości dla nas emerytek z rocznika 1953 stanie się 

zadość. Z poważaniem K. T. 


