Panie Marszalku, Panowie Senatorowie Jestem kobietą urodzoną w 1953 roku. Na wcześniejszą emeryturę
przeszłam w 2009 roku nie przerywając pracy. Z powodu osiąganych dochodów otrzymywałam mniejszą
emeryturę . Pełną kwotę emerytury otrzymałam dopiero po ukończeniu 60 roku życia. Zachęcona przez panią w
ZUS-ie, 2013 r, złożyłam wniosek o przeliczenie mojej emerytury i jakież było moje zaskoczenie gdy okazało się,
że emerytura powszechna, mimo odprowadzania pełnych składek jest niższa niż ta obliczona na starych
zasadach. Pracuję do dnia dzisiejszego, odprowadzam pełne składki do ZUS-u a moja emerytura powszechna,
przeliczona ponownie w 2019 r., w dalszym ciągu jest niższa od wcześniej pobieranej. My, kobiety urodzone w
1953 r zostałyśmy perfidnie oszukane. Nikt mnie nie informował wcześniej, że będąc na wcześniejszej
emeryturze umniejszę sobie emeryturę powszechną. Nie poinformowano mnie również o możliwości wycofania
wniosku, konsekwencjach uprawomocnienia się decyzji, braku waloryzacji składek, kapitału od 2013 roku lub
2014, braku stosowania tablic życia na rok 2019. Nie mogłam przewidzieć, że decyzja ta zaważy w przyszłości na
wysokości należnej mi emerytury powszechnej. Wprowadzenie niespodziewanej regulacji prawnej w 2013 roku
niekorzystnie zmieniło sytuację wcześniejszych emerytek, które mogły dopiero po 1 stycznia 2013 r. przejść na
emeryturę powszechną. W ten sposób odebrano nam wcześniej zagwarantowane prawa. Skutki przejścia na
emeryturę wcześniejszą w kontekście niespodziewanej zmiany przepisów od 2013 roku w realny i niestety,
niekorzystny sposób decydują o obecnej jakości życia emerytek 1953 r. Emerytki 1953 r wpadły w tzw. pułapkę
prawną, którą zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Wcześniejsze emerytki, składając po 1 stycznia 2013 r.
wniosek o emeryturę powszechną liczyły, wzorem swoich poprzedniczek, na wzrost wysokości wypracowanego
świadczenia. Prosimy o stworzenie takiego prawa, aby wadliwe, niekorzystne decyzje zostały cofnięte. Prosimy o
potraktowanie wszystkich kobiet z rocznika 1953 w sposób konstytucyjny, sprawiedliwy i jednakowy oraz
umożliwienie nam ponownego złożenia wniosku i przeliczenia emerytury powszechnej na dzień 6 marca ze
zwaloryzowanymi składkami, kapitałem początkowymi i tablicami dalszego trwania życia na rok 2019. Z wyrazami
szacunku – H. B.-D.

