
Pan 

Piotr Zientarski 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

zwracam się do Pana Senatora z uprzejmą prośbą o zajęcie się sprawą dotyczącą 

niechęci Rządu koalicji PO-PSL do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 

listopada 2012 r. w sprawie zawieszonych emerytur, poprzez uchylanie się od realizacji 

zobowiązania wobec grupy obywateli, którzy w 2009 r. i 2010 r. na mocy ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach i rentach z FUS, uchwalonej przez rządzącą większość, 

przeszli na emeryturę nie rezygnując z pracy. Należę właśnie do tej grupy obywateli. 

Respektując przepisy kolejnej ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach 

publicznych (...) , złożyłam do ZUS wniosek o zwieszenie emerytury od 1 października 2011 

r., ponieważ nadal pracowałam. Tak więc ja respektowałam prawo, uchwalone przez rządzącą 

większość sejmową, natomiast Rząd tej koalicji nie respektuje moich praw, potwierdzonych 

wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł niezgodność z Konstytucją przepisów 

ustawy nakazującej dokonanie wyboru: albo emerytura albo praca. Rząd do tej pory nie zrobił 

nic, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił zaległe emerytury. Centrum Legislacyjne 

Rządu wymyśla takie interpretacje wyroku TK, które pozwoliłaby na niewypłacenie 

zaległych, niezgodnie (jak się okazało!) z prawem zabranych emerytur, a odpowiedzialny za 

sprawy ubezpieczeń społecznych Minister Pracy i Polityki Społecznej (to za sprawą p. Fedak 

- poprzedniczki Pana Kosiniaka na tym stanowisku - uchwalono, z inicjatywy rządzącej 

koalicji, obie ustawy!). Pan Zbigniew Derdziuk Prezes ZUS nie widzi podstaw do wypłaty 

zaległych świadczeń. Wydaje się, że ZUS jest od wykonywania ustaw uchwalonych przez 

Parlament, a nie ich interpretacji, w tym również interpretacji wyroku TK, który nawiasem 

mówiąc również, według mnie, jest polityczny!  

Z pewnością Pan Senator wie, że Sądy, do których obywatele zwracają się o zasądzenie 

wypłaty zaległych emerytur, również wydają sprzeczne wyroki, co oznacza, że każdy 

interpretuje sobie wyrok TK, jak mu odpowiada. Świadczy to tym bardziej o tym, że wyrok 

ten był na tyle niejasny, na ile odpowiadało to Rządowi, a zwłaszcza ministrowi finansów. 

 

Szanowny Panie Senatorze, 



mam nadzieję, że swoją postawą w omawianej sprawie podczas dzisiejszego posiedzenia 

Komisji, której Pan przewodniczy, nie pójdzie Pan za głosem wiceministra Buciora, który 

działa w imieniu Ministra Finansów mającego za nic prawo obywateli do wypłaty zaległej 

emerytury, o co zwracam się z nadzieją, że osobom takim jak ja, zostanie przywrócona wiara 

w państwo prawa. 

Z poważaniem, 

Maria Mikrut-Ładyka 


