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Podjęta inicjatywa ustawodawcza po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 

r., sygn. akt K 2/12, wzbudziła niepokój tym, iż w projekcie ustawy nie ma uregulowań w 

stosunku do grupy emerytów, którzy wniosek do ZUS o emeryturę złożyli jeszcze przed 8 

stycznia 2009 r., a którzy po uchyleniu ust. 2 w art.103 ustawy o emeryturach i rentach z FUS 

przez ustawę emeryturach kapitałowych z 2008r., podjęli decyzje o odwieszeniu swoich 

zawieszonych emerytur, które również zostały im zawieszone na postawie 

niekonstytucyjnych przepisów. Dla nas "zawieszonych" jest oczywiste,  że wyrok TK dotyczy 

wszystkich, ale zapis projektu ustawy senackiej i rządowej - niestety - nie jest jednoznaczny i 

powiela "nieprecyzyjność" wyroku TK. W przypadku odmowy wypłaty zaległych przez ZUS 

nasze ewentualne odwołania nadal będą oddalane przez sądy. Będzie nas znowu czekała 

kołowrót sądowy, chyba że wcześniej ustawa trafi pod osąd TK. Dwa projekty ustaw 

dotyczące zwrotu emerytur zawieszonych w październiku 2011 r. obejmują tylko osoby, które 

nabyły prawo do emerytury od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Tymczasem 

niekonstytucyjne zawieszenie emerytur od 1 października 2011 r. dotknęło trzy grupy 

emerytów, które teraz powinny mieć prawo do zwrotu tych świadczeń. Czytając literalnie 

projekt przepisu o zwrocie zawieszonych emerytur, można dojść‡ do wniosku, że dotyczy on 

tylko trzeciej grupy emerytów.  Dwie pierwsze to osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i 

wypracowały niezbędny staż przed 8 stycznia 2009 r. Ci pierwsi złożyli wtedy wniosek o 

ustalenie im prawa do emerytury i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesił wypłatę ich 

świadczenia, ponieważ nie zrezygnowali z pracy na etacie. Wiele osób chciało po prostu się 

upewnić, że spełnili już warunki przejęcia na emeryturę.  Ci drudzy wstrzymali się ze 

założeniem tego wniosku, ponieważ także nie chcieli rezygnować‡ z pracy, a wiedzieli, üe z 

tego powodu ZUS i tak zawiesi im wypłatę świadczenia. Trzecia grupa to osoby, które 

osiągnęły wiek emerytalny i wypracowały staż w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 

2010 r. W związku z wprowadzeniem od 8 stycznia 2009 r. możliwości pobierania emerytury 

bez konieczności rezygnowania z pracy osobom z pierwszej grupy wystarczyło złożenie 

wniosku  o podjęcie wypłaty zawieszonej emerytury, a w pozostałych dwóch przypadkach 

niezbędny był wniosek o ustalenie prawa do emerytury i wypłatę tego świadczenia. 

Rzecz w tym, że od ?8 stycznia 2009 r. ZUS zaczął wypłacać emerytury wszystkim trzem 

grupom. Teraz zarówno sądy rozpatrujące takie sprawy, jak i projektodawcy obu tekstów 

ustaw przyjmują, że wyrok TK dotyczy tylko drugiej i trzeciej grupy emerytów. Kierują się 

przy tym użytym przez Trybunał w uzasadnieniu wyroku sformułowaniem nabiały i 



zrealizowałaby prawo do emerytury od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r." i błędnie 

przyjmuje, że to orzeczenie dotyczy osób, które w tym okresie założyły do ZUS wniosek po 

raz pierwszy. Aktualnie oba projekty dotyczą wyłącznie emerytów z grupy drugiej i trzeciej.  

Dyskryminuje to emerytów z pierwszej grupy, którzy wniosek do ZUS o emeryturę złożyli 

jeszcze przed 8 stycznia 2009 r. i będzie to stanowić poważny problem po uchwaleniu tych 

przepisów w obecnym kształcie - włącznie ze skargą do Trybunału Konstytucyjnego. 

Wyrok Trybunału dotyczy wszystkich osób, czyli także tych, które złożyły wniosek  o 

odwieszenie ich emerytury przyznanej przed 8 stycznia 2009 r. Taka jest teza wyroku 

Trybunału, że dotyczy on wszystkich osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 

2011 r. Emeryturę nabywa się z mocy prawa, czyli z dniem spełnienia warunków (tj. po 

osiągnięciu wieku emerytalnego i posiadaniu określonego stażu ubezpieczeniowego). Czym 

innym jest realizacja prawa do emerytury, która następuje dopiero na wniosek emeryta o 

wypłatę emerytury według zasad obowiązujących w dniu jego złożenia. Skoro od 8 stycznia 

2009 r. emeryci nabyli prawo do wypłaty emerytury na nowych zasadach, czyli bez 

konieczności rezygnacji z pracy, to znaczy, że wyrok dotyczy wszystkich osób, które nabyły i 

zrealizowały prawo do wypłaty emerytury na zasadach obowiązujących po 8 stycznia 2009 r. 

Trybunał potwierdził ubezpieczeniową zasadę, że każda zmiana prawa na korzyść 

ubezpieczonego staje się częścią treści stosunku prawnego (jest nabyta z dniem 

zmiany).Mając powyższe na uwadze proszę o spowodowanie, by w projekcie w/w ustawy 

została również uregulowana sprawa części emerytów, którzy nabyli swoje prawo do 

emerytury przed 2009 r. i za zgodą ustawodawcy zrealizowali je, a którym również zostały 

zawieszone emerytury na tych samych przepisach co osobom, które swoje prawo do 

emerytury nabyły po 2009 r. i jednoczenie je realizowany. Jeżeli do tego nie dojdzie to dalej 

będzie trwała gehenna tej części pokrzywdzonych emerytów, którzy nie są uwzględnieni wg 

mojej oceny w przedmiotowej ustawie. 
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