SZANOWNA PANI SENATOR.! JESTEM Z ROCZNIKA 1956r i w 2011r przeszłam na emeryturę wcześniejszą z
art.184 praca w warunkach szczególnych I TEŻ WPADŁAM W PUŁAPKĘ PRAWNĄ ODLICZANIA WSZYSTKICH
KWOT POBRANEJ EMERYTURY WCZEŚNIEJSZEJ OD EMERYTURY POWSZECHNEJ. Ubezpieczone, które
zdecydowały się przejść na wcześniejszą emeryturę, przed 1.01.2013r. nie miały - w momencie podejmowania tej
decyzji na podstawie obowiązującego wówczas stanu prawnego - świadomości co do skutków prawnych, jakie
może ona wywoływać w sferze ich przyszłych uprawnień z tytułu emerytury powszechnej. Nie mogły przewidzieć,
że przejście na emeryturę jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, będzie wiązało się z
pomniejszeniem zgromadzonego kapitału o pobrane świadczenia. Nie spodziewały się, że fakt wypłacania
świadczeń emerytalnych wypłynie na sposób ustalania wysokości świadczenia w ramach emerytury
powszechnej. Przechodząc na wcześniejszą emeryturę w chwili podejmowania decyzji nie wiedziałam o
konsekwencjach, jakie ta decyzja będzie miała w odniesieniu do przyszłego świadczenia, czyli do wysokości
emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Gdybym dysponowała wiedzą o tym, że pobieranie wcześniejszej
emerytury będzie prowadziło do obniżenia podstawy powszechnej emerytury w ogóle nie zdecydowałabym się na
skorzystanie z tej możliwości. Decydując się na wcześniejszą emeryturę ufałam, że państwo nie zmieni reguł jej
postrzegania w odniesieniu do powszechnego świadczenia emerytalnego. Tymczasem reguły te zostały
zmodyfikowane na moją niekorzyść, jednocześnie nie dając mi możliwości stosownej reakcji, ponieważ w
momencie wprowadzenia art.25 ust 1b przebywałam już 2 lata na wcześniejszej emeryturze. Uważam, że skoro
państwo zmieniło przepisy emerytalne na moją niekorzyść, to teraz winno przeliczyć emeryturę zgodnie z
ogłoszonym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019r., sygn. akt P20/16, który wszedł w życie
z dniem 21 marca 2019 roku. Wierzę, żę Senatorowie zadbają o to, żeby tym razem sprawiedliwości stało się
zadość. Prawo powinno być równe dla wszystkich. Podejmowanie decyzji o przejściu na wcześniejszą emeryturę
nie może wiązać się z pozostawaniem w niepewności co do ukształtowania ich sytuacji prawnej w przyszłości,
jeżeli jest konsekwencją decyzji podjętych w oparciu o obowiązujący stan prawny. Rozpoczęcie realizacji prawa
do wcześniejszej emerytury, która bezpośrednio wpływa na wysokość emerytury powszechnej - w oparciu o
zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa - stanowi podstawę uzasadnionego oczekiwania, że
ustawodawca nie zmieni w sposób niekorzystny „reguł gry” w stosunku do osób korzystających ze swoich
uprawnień na zasadach wskazanych w ustawie. Nie będzie tym samym pułapką dla tych, którzy w zaufaniu do
obowiązującego prawa, określającego w dodatku horyzont czasowy wypłacanych świadczeń i zasad ich realizacji,
skorzystali ze swoich uprawnień. Ustawodawca, dokonując zmiany zasad ustalania wysokości emerytury
powszechnej naruszył zatem zasadę lojalności państwa względem obywateli. Wprowadzając nowe, mniej
korzystne zasady, po rozpoczęciu realizacji uprawnień w zakresie wcześniejszej emerytury, naraził
wcześniejszych emerytów na nieprzewidziane skutki, które w istocie stanowiły dla nich pułapkę. Gdyby w
momencie podejmowania decyzji o przejściu na taką emeryturę wiedziały, jakie będą tego konsekwencje
ustalania wysokości emerytury powszechnej, być może nie skorzystałyby z tego uprawnienia. Obowiązkiem
ustawodawcy jest określenie skutków finansowych regulacji prawnych i podejmowanie racjonalnych decyzji w
oparciu o możliwości finansowe państwa w odpowiedniej perspektywie czasu. Zasada zaufania do państwa i
stanowionego przez nie prawa wyklucza możliwość formułowania obietnic bez pokrycia bądź nagłe wycofywanie
się państwa ze złożonych obietnic lub ustalonych reguł postępowania. Stanowi to, bowiem, niedopuszczalne
nadużywanie pozycji przez organy władzy względem obywateli. Niech wszyscy emeryci wcześniejsi ze
wszystkich roczników, tj rocznik 1954.1955.1956.1957 ,a nie tylko rocznik 1953,którzy pobrali wcześniejsze
emerytury przed 6.06.2012 będą miały jednakowe szanse na przeliczenie emerytury wcześniejszej na
powszechną bez odliczeń pobranych emerytur od kapitału początkowego. CZEKAMY NA SPRAWIEDLIWĄ DLA
NAS WSZYSTKICH USTAWĘ NAPRAWCZĄ EMERYT J.M.

