Uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych-druk senacki Nr12. W związku z tworzeniem zmian w ustawie o emeryturach i rentach z FUS
dotyczących art.25ust.1b. pragnę zwrócić uwagę Szanownego Pana Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej
oraz Państwa Senatorów na fakt, że żadna z osób, która do końca 2008r.spełniała warunki do otrzymywania
emerytury wcześniejszej nie była informowana o obniżeniu jej świadczenia w przypadku wystąpienia z wnioskiem
o przeliczenie tej emerytury,po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Wprowadzony, ustawą z dnia 11
maja 2012r., artykuł 25 ust.1b ustawy emerytalnej znajdował zastosowanie w przypadku wszystkich obywateli,
którzy swój wniosek o emeryturę, o której mowa w art.24 ustawy, złożyli po 1 stycznia 2013r. Organ rentowy,
który ze swej istoty powinien działać w interesie emeryta, interpretując ustawę działał na jego niekorzyść i
"wsadził" wszystkich emerytów do jednego "wora" wyliczając pomniejszone emerytury, bo według własnego
widzimisię zastosował zmianę ustawy z mocą wsteczną!!! z wyliczanej emerytury powszechnej potrącił kwoty
pobranej emerytury wcześniejszej. W nowelizowanej ustawie należy ująć wszystkie roczniki emerytów
wcześniejszych, wobec których zastosowano w/w NIEKONSTYTUCYJNY artykuł. Ja jestem rocznik 1946,
emerytura wcześniejsza z powodu pracy w warunkach szkodliwych od roku 2006, wiek emerytalny osiągnąłem w
roku 2011, ale z powodu niewiedzy o swoich prawach wniosek o emeryturę powszechną złożyłem po roku 2013,
wielkie było moje zdziwienie z powodu odliczenia mi także kwot pobranych do roku 2011. Szanowni Senatorowie,
proszę, nie twórzcie następnej NIEKONSTYTUCYJNEJ ustawy, gdyż wszystkie roczniki wcześniejszych
emerytów znajdują się w takiej samej sytuacji prawnej, a sprawa ta dotyczy w takim samym stopniu MĘŻCZYZN i
KOBIET. Owszem byłby to ogromny koszt dla finansów państwa, ale przecież każda ustawa gdy wchodzi w życie
ma swoje wyliczenia, to MY wszyscy wcześniejsi emeryci mieliśmy te środki zarezerwowane w momencie
przyznania nam tych emerytur- wcześniejszych emerytur. Byłoby to nieuczciwe, że Państwo Polskie będzie
okradać tych najsłabszych, często schorowanych, którym nie starcza na leki i nie stanie po ich stronie, każąc im
tułać się po sądach, które w takich samych sprawach różnie orzekają. Szanownym Senatorom polecam
wielokrotne przeanalizowanie uwagi nr 57 z konsultacji społecznych, bardzo mądry wyczerpujący wpis- podpisuję
się pod nim. Mam nadzieję, że tym razem zmiany w ustawie emerytalnej będą kompleksowe.
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