
Szanowny Pan 
Jarosław Duda 
Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
Panie Przewodniczący jesteśmy wcześniejszymi emerytkami z rocznika 1953 i na podstawie art.2 
ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) 
zwróciłyśmy się do ZUS z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie: 
- podania stanu kont emerytalnych (ich średniej wysokości) wcześniejszych emerytek z rocznika 1953 
- podania średniej wysokości emerytury wcześniejszych emerytek z rocznika 1953 na koniec roku 
2015 
- oraz  podania  liczby wcześniejszych emerytek z rocznika 1953. 
ZUS podał na potrzeby prac senackiej komisji PCPP nad petycją P9-29/16 liczbę 143 700  emerytek z 
rocznika 1953, które pobierały emeryturę "wcześniejszą"  w grudniu 2015 r. lub emeryturę według 
nowych zasad przyznaną w powszechnym wieku emerytalnym po uprzednim pobieraniu emerytury 
wcześniejszej. 
Natomiast dane na wniosek o dostęp do informacji publicznej uzyskane z Departamentu 
Statystycznego ZUS wykazują 122 700 emerytek z rocznika 1953 mających konta emerytalne w ZUS. 
W odpowiedzi na nasz w/w wniosek ZUS odpowiedział, iż: 
1. Średni stan kont emerytalnych kobiet urodzonych w 1953 r. wyniósł na koniec IV kwartału 2015 r. 
195,3 tys. złotych (I filar, z uwzględnieniem waloryzacji składek i kapitału początkowego). 
2. Liczba kobiet urodzonych w 1953 r., które pobierały w grudniu 2015 r. emeryturę „wcześniejszą” 
(tzn. przyznaną przed powszechnym wiekiem emerytalnym) wypłacaną przez ZUS wynosiła 143,0 tys. 
3. Przeciętna wysokość emerytury „wcześniejszej” (bez dodatków pielęgnacyjnych) wypłacanej przez 
ZUS w grudniu 2015 r. kobietom urodzonym w 1953 r. wyniosła 2 019 zł. 
W związku z tym ZUS nie ustosunkował się do różnych, uzyskanych danych o liczbie kobiet 
urodzonych w 1953 r. i pobierających wcześniejszą emeryturę - podanych na potrzeby prac senackiej 
komisji PCPP nad petycją P9-29/16 ( 143 700) a liczbą z kolei uzyskaną z Departamentu 
Statystycznego ZUS wykazującą 122 700 emerytek z rocznika 1953 mających konta emerytalne w 
ZUS. 
Ocena Skutków Regulacji naszym zdaniem powinna być rzetelna i wiarygodna , ponieważ to od niej w 
ogromnym stopniu  zależą losy projektu ustawy . Dlatego powyższe wątpliwości i pytania wymagają 
pilnego wyjaśnienia. 
Uważamy, iż powinna być dokonana powtórna , rzetelna analiza przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. 
Z wyrazami szacunku, 

L. Ł, J. S. 


