
Projekt senackiej ustawy wprowadza art 28a o brzmieniu "Emeryt, który nabył 

prawo do emerytury od dnia 8 stycznia 2009 r do dnia 31 grudnia 2010 r. do której prawo 

zostało zawieszone od dnia 1 października 2011 r na podstawie art 28 w związku z art 103 a 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych(Dz. U. z 2009 r Nr 153 poz. 1227 z póź.zm) może do dnia 31 grudnia 2014 r 

złożyć wniosek o wypłatę świadczeń za okres w czasie którego prawo do emerytury było 

zawieszone" Jeżeli Państwa ustawa ma pomóc tym wszystkim skrzywdzonym 

niekonstytucyjnym przepisem emerytom, których pozbawiono należnych świadczeń 

emerytalnych, o które teraz muszą toczyć boje w sądach, zapis powinien zgodnie z 

orzeczeniem Trybunału konstytucyjnego brzmieć tak: "Emeryt, który nabył prawo do 

emerytury przed dniem 01 stycznia 2011 r. i skutecznie ją realizował bez konieczności 

rozwiązania stosunku pracy w okresie od dnia 8 stycznia 2009 r. do dnia 30 września 2011 r. 

do której prawo zostało zawieszone od dnia 1 października 2011 r na podstawie art 28 w 

związku z art 103 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych(Dz. U. z 2009 r Nr 153 poz. 1227 z póź.zm) może do dnia 31 

grudnia 2014 r złożyć wniosek o wypłatę świadczeń za okres w czasie którego prawo do 

emerytury było zawieszone" Sądy nagminnie stwierdzają, że emeryt który nabył prawo do 

emerytury przed 8.01.2009 roku nie należy do kategorii osób objętych normatywnymi 

skutkami wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.11.2012 r. gdyż wyrok TK dotyczy 

osób, które nabyły prawa do emerytury w okresie od 8.01.2009 r. do dnia 31.12.2010 r. gdy 

obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą – jako warunek 

realizacji nabytego prawa do emerytury już nie obowiązywał. Nie przyjmują do wiadomości, 

że Ustawodawca eliminując z obrotu prawnego art.103 ust.2. i uchwalając jednocześnie art. 

45 dla tych emerytów, co mieli nabyte i zawieszone prawo do emerytury, umożliwił w okresie 

zakreślonym przez Trybunał Konstytucyjny w swoim uzasadnieniu, tj. od 8.01.2009 r. do 

31.12.2010 r. zrealizowanie ustalonego wcześniej prawa do emerytury naliczając i 

podejmując wypłatę świadczenia na podstawie nowej decyzji, realizując tym samym nowe 

prawo do emerytury oraz tym ubezpieczonym, którzy jednocześnie nabywali i realizowali 

prawo do emerytury. ZUS wszystkich emerytów ubiegających się o zaległe świadczenia 

kierował na drogę sądową, a sądy, stając najczęściej po stronie ZUS, wydawały bardzo różne 

wyroki, częściej niekorzystne dla emerytów, dlatego należy też uwzględnić w ustawie 

sytuacje związane z niekorzystnymi dla emerytów wyrokami sądów, aby te wyroki nie 

stanowiły przeszkody w odzyskaniu należnych świadczeń emerytalnych. Sprostowanie 

zapisu, nadanie mu jednoznacznego, czytelnego, nie wymagającego interpretacji brzmienia 



oraz uwzględnienie w ustawie obecnej, zagmatwanej przez ustawodawcę i organ rentowy 

sytuacji emerytów leży w interesie wszystkich pokrzywdzonych niekonstytucyjnym 

przepisem emerytów. Z wyrazami szacunku Elżbieta Majtczak Łódź. 


