
Szanowny Pan Piotr Zientarski Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu oraz 

pozostali członkowie Komisji W związku z prowadzonymi pracami nad projektem ustawy o 

zmianie ustawy o finansach publicznych chciałabym przedstawić swój głos w ramach 

konsultacji społecznych do druku 408 Jestem w grupie emerytów, którym zawieszono 

emeryturę z dniem 01.10.2011 r. Wniosek o emeryturę złożyłam w 2008 r. po wyroku TK 

2/12 emeryturę mi odwieszono tak jak pozostałym emerytom. W treści proponowanej ustawy 

jest zapis ograniczający krąg osób - beneficjentów tylko do tych , którzy nabyli prawo do 

emerytury w okresie funkcjonowania przepisu pozwalającego na łączenie pracy z 

pobieraniem emerytury. tj. od 8.01.2009 r. do 31.12.2010 r. Taki zapis byłby dyskryminujący 

dla takich osób jak ja bo pozbawiłby mnie możliwości dochodzenia swoich praw o wypłatę 

zawieszonej emerytury. Moj status jako emeryta nie rożni się od tych emerytów , którym w 

przedmiotowej ustawie dano by możliwość wystąpienia z wnioskiem do ZUS. W roku 2009 r. 

dano prawo pobierania emerytur tym, którzy spełniali wszystkie potrzebne warunki do 

uzyskania emerytury. W 2011 r. wszystkim emerytom świadczenie zawiesili i po wyroku TK 

wszystkim , którzy wystąpili z wnioskiem do ZUS o wypłatę tę emeryturę wypłacają na 

bieżąco. Tak też jest w mojej sytuacji. Po przeanalizowaniu tych wszystkich przepisów 

można dostać zawrotu głowy. W tym całym bałaganie to emeryt został na lodzie. Raz mu się 

coś należy a następnie jest mu to w majestacie prawa zabrane . Upokarzające dla emeryta jest 

nie ze swej winy wycieranie się po korytarzach sądowych w domaganiu się swoich praw. 

Zwracam się zatem do Komisji Ustawodawczej aby konstruując przepisy ustawy wzięli pod 

uwagę zdanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego , które jest załączone jako opinia do 

w/w projektu. W swej opinii Pan Prezes w przejrzysty sposób przedstawia te racje , które ja 

podnoszę w swym piśmie tzn. by nie dokonywać podziału emerytów na tych "sprzed " i "po" 

wejściu w życie przepisów w 2009 r. , które pozwalały łączyć pracę z jednoczesnym 

pobieraniem emerytury. Ustawa w zaproponowanym kształcie dalej powoduje dzielenie 

emerytów niesłusznie i krzywdząco wyklucza takie osoby jak ja. Wiem, że nie jestem jedyną 

w takiej sytuacji i podobnie jak inne osoby proszę o uwzględnienie mego głosu przy pisaniu 

treści ustawy. Ustawy, która jasno i precyzyjnie określi krąg osób upoważnionych do 

skorzystania z jej zapisów. Niech ktoś w końcu naprawi ten bubel prawny zakwestionowany 

przez TK. Z wyrazami szacunku M. Olszewska 


