
 

W 2008 roku mając ukończone 63 lata i staż pracy 43 letni , wystąpiłem zgodnie z 

prawem o "ustalenie prawa do emerytury" chcąc po prostu wiedzieć w jakiej wysokości będę 

ją miał po osiągnięciu 65 lat, chociaż już w 2008r mogłem przejść na emeryturę bo 

spełniałem przesłanki wieku i stażu pracy dotyczące pracowników państwowych. Po 

ustaleniu tego prawa i rozeznaniu jaką będę miał emeryturę postanowiłem nadal pracować by 

ją zwiększyć o co najmniej 2 lata składkowe. Oczywiście wypłatę emerytury mi zawieszono z 

uwagi na mój wniosek i osiągane mimo wszystko dochody z pracy zawodowej. W tym czasie 

moje koleżanki "zza biurka" brały już faktycznie emerytury bo miały nieco niższe zarobki, ale 

razem z pensja to ich dochody były dużo wyższe, lecz dla kobiet były niższe przesłanki wieku 

i stażu pracy. Kolejna zmiana tzw. ryzyka emerytalnego spowodowała, że i ja mogłem 

pobierać emeryturę, od stycznia 2011r do października, gdy kolejną decyzją ZUS mi ją 

zawieszono. Tych decyzji ZUS od 2008r ma kilka, raz przyznają prawo, to znowu je 

zawieszają. Po wyroku TK ponownie od listopada zacząłem, na mój wniosek, pobierać 

emeryturę, bo wyrok jak wiadomo uznał niektóre przepisy za niekonstytucyjne. Zanim został 

wydany i ogłoszony, wnosiłem do sadów obu instancji odwołania i apelację, a ostatnio 

kasację. Wszystkie sprawy przegrałem - BO JESTEM TYM SPRZED 8 STYCZNIA 2009R- 

OKOŁO 2 MIESIĄCE ZA WCZEŚNIEJ WNIOSŁEM O USTALENIA PRAWA DO 

EMERYTURY, KTÓREJ FAKTYCZNIE NIE OTRZYMYWAŁEM" NIE MOGŁEM 

WYKONAC NIEWYKONALNEGO PZREPISU USTAWY I ZWOLNIĆ SIE NA 1 -

DZIEŃ, BO URZĘDACH PAŃSTWOWYCH NIE MA TAKICH PROCEDUR, BY TAK 

PONOWNIE ZOSTAĆ PRZYJETYM DO PRACY.JESEM URZĘDNIKIEM 

MIANOWANYM OD 1982R I PRACUJĘ W TEJ SAMEJ INSTYTUCJI OD PRAWIE 39 

LAT. W zasadzie kończę pracę na początku 2015r -tak uzgodniłem z kierownikiem jednostki. 

Będę miał wówczas 69 lat pracy i 49 letni staż pracy. Obecnie z uwagi na wstrzymanie od 

kliku lat waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej i ty samym brakiem podwyżek, 

jestem niejako zmuszony zwiększając staż pracy- ZARABIAĆ NA NIEDALEKĄ JUŻ 

EMERYTURĘ. Przedstawiając powyższe, wydaje się, że opisana przeze mnie sytuacja jest 

charakterystyczna dla pracowników państwowych i sfery budżetowej. Toteż "podzielenie " 

emerytów na tych sprzed 8 stycznia 2009r i po tej dacie- PO PROSU KRZYWDZI TYCH 

PIERWSZYCH I MOIM SKROMNYM ZDANIE NARUSZA OKRESLONE ZASADY 

KONSTYTUCJI,W TYM ZASADĘ RÓWNEGO TRAKTOWANIA OBYWATELI. 
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