W związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 06.03.2019r. art 25 ust. 1 b Ustawy z 17.12.1998r. o
niekonstytucyjności przepisu /błąd legislacyjny/ w jakim dotyczy kobiet urodzonych w 1953r. na podstawie którego
organ rentowy pomniejszał podstawę obliczenia emerytury o wypłacone tzw emerytury wcześniejsze pozbawiając
kobiety należnego świadczenia przez okres kilku lat, łamiąc tym samym przepisy prawa, zwracam uwagę na
następujące fakty, które powinny być uwzględnione przy tworzeniu kolejnej ustawy: 1/ termin o przywrócenie
wniesienia skargi o wznowienie postępowania i ponowne przeliczenie emerytury z zastosowaniem wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 06.03.2019r. nie powinien być miesięczny a przynajmniej półroczny. Miesiąc
jest zbyt krótkim okresem mając na uwadze wiek kobiet, fizyczną niemożliwość bieżącego śledzenia przez
emeryta aktów normatywnych, dostępu do internetu ..... Zwłaszcza, że emerytki pozostawały w przekonaniu, że
świadczenie ustalane jest jednorazowo i nie podlega weryfikacji mając pełne zaufanie do ZUS jako Instytucji
Zaufania Publicznego przyjmując, że w państwie prawa instytucje publiczne do jakich zalicza się ZUS działają
zgodnie z przepisami prawa mając na względzie dobro obywatela. 2/ większość terminów procesowych
rozpoczyna swój bieg od daty dokonania jakiejś czynności wobec strony np. doręczenia decyzji z pouczeniem o
sposobie i terminie wniesienia odwołania. ZUS z urzędu powinien powiadomić poszkodowane kobiety o
przysługującym im prawie i określić termin na wniesienie odwołania od daty otrzymania stosownej decyzji, 3/
prawo powinno obowiązywać wszystkie kobiety z rocznika 1953 a nie działać wybiórczo - jednym przelicza się
świadczenie a drugich pozbawia się należnego wynagrodzenia / dotyczy kobiet którym od daty doręczenia decyzji
minęło 5 lat oraz które przeszły na powszechną emeryturę a które pozostały przy naliczeniach wcześniejszej
emerytury i wówczas dysproporcje sięgają kilku setek złotych przy tym samym stażu pracy i okresie przejścia na
emeryturę /, 4/ w chwili podejmowanie decyzji o przejście na wcześniejsza emeryturę kobiety nie były
poinformowane o konsekwencjach jakie będą skutkowały w odniesieniu do przyszłego wieku emerytalnego,
zamiast podwyżki wypracowanej dodatkowymi latami pracy nastąpi obniżka emerytury. Sprawa nieprawidłowości
w naliczeniach emerytury dla kobiet z rocznika1953r. "wałkowana" jest od kilku lat. Skoro nastąpiło konstytucyjne
złamanie prawa i rażące łamanie przepisów przez ZUS jako organu opinio-twórczego projektów aktów prawnych
z zakresu ubezpieczeń społecznych to najwyższa pora naprawić błąd. Chciałabym nadal pozostawać w zaufaniu
do stanowionego przez Państwo prawa i wierzyć, że moja emerytura naliczana jest prawidłowo i nie pozbawia
mnie się należnego, wypracowanego latami wynagrodzenia. Z wyrazami szacunku J.K.

