
W związku z przygotowywanym w senackiej Komisji Ustawodawczej projektem 

ustawy (druk senacki nr 408), wykonującej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 

K 2/12, zwracam się z prośbą o rozważenie następujących uwag: Jeżeli Państwa ustawa ma 

pomóc wszystkim skrzywdzonym niekonstytucyjnym przepisem emerytom, jej zapisy 

powinny jednoznacznie, w sposób nie dający możliwości innej niż zamierzona interpretacji 

określać, że zwrot niewypłaconych świadczeń, do zawieszenia których obecnie nie ma 

podstaw prawnych ( podstawy te uznał za niekonstytucyjne TK ), należą się wszystkim tym, 

którym emerytury wypłacano bez konieczności rozwiązania stosunku pracy z 

dotychczasowym pracodawcą i którym je zawieszono po 1 X 2011roku. Prawo tych osób  

( bez względu na datę złożenia w ZUS pierwszego wniosku o rozpatrzenie prawa do 

emerytury ) do pobierania świadczenia zawieszonego w dniu 1 października 2011, zostało 

dodatkowo potwierdzone przez fakt wznowienia, po publikacji orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego w sprawie K 2/12, jego wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

wszystkim nadal pracującym pokrzywdzonym. Decyzje ZUS zarówno przed, jak i po 

orzeczeniu TK oraz zróżnicowane wyroki sądów wobec emerytów występujących o wypłatę 

zwrotu zaległych świadczeń pokazują, że konieczne jest PRECYZYJNE I JEDNOZNACZNE 

sformułowanie zapisów projektowanej ustawy, aby nie pozostawiały one jakichkolwiek 

wątpliwości, że ustawa obejmuje WSZYSTKICH emerytów, którym zawieszono wypłatę 

świadczenia od 1 października 2011 na mocy niezgodnych z konstytucją zapisów ustawy z 16 

grudnia 2010. Nie tylko w moim przekonaniu, obecne sformułowanie użyte w Artykule 1 

projektu ustawy, a mianowicie: „Art. 28a.1. Emeryt, który nabył prawo do emerytury od dnia 

8 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r….” nie spełnia powyższych oczekiwań. Istnieje 

bowiem obawa, że zapis ten może być interpretowany jako dający podstawę do wykluczenia z 

grupy beneficjentów ustawy tych, których prawo do emerytury zostało potwierdzone decyzją 

ZUS przed 8 stycznia 2009, ale którzy nie realizowali go w związku z kontynuowaniem 

zatrudnienia (nie otrzymywali wypłaty świadczenia) aż do dnia 9 stycznia 2009, od którego to 

dnia wypłata świadczenia mogła być zrealizowana, bez konieczności rozwiązania stosunku 

pracy. Drugą sprawą , na którą pragnę zwrócić uwagę , jest fakt, że sądy , zasądzając 

emerytom w wyrokach wypłatę emerytury od 1 października 2011 r. , nie zasądzają odsetek  

(zasądzenie ustawowych odsetek zdarza się niezwykle rzadko ). Nie można więc wykluczać 

spod zakresu działania ustawy tych, którym już wypłacono "zaległe ", ale bez odsetek , 

ponieważ uniemożliwiłoby im to wystąpienie na podstawie projektowanej ustawy do ZUS o 

wypłatę ustawowych odsetek od już wypłaconej "zaległej" emerytury. Aby ustawa 

obejmowała absolutnie wszystkie przypadki "zawieszonych" na podstawie art.28 (bez 



zbędnego mnożenia podpunktów w ustawie) , uważam za istotne uwzględnienie zapisu, który 

prowadziłby do zastosowania schematu postępowania: na wniosek emeryta o wypłatę 

zawieszonych świadczeń, ZUS ustali kwotę emerytury należnej (zgodnie z wszystkimi 

obowiązującymi w tym okresie naliczeniami za staż, waloryzacją, zmniejszeniami i innymi) 

wraz z odsetkami ustawowymi od 1 października 2011 r. do dnia wypłaty zaległych 

świadczeń ZUS ustali kwotę wypłaconych za ten okres świadczeń i odsetek ZUS wypłaci 

różnicę pomiędzy kwotą należną a już wypłaconą Jeżeli ta różnica będzie wynosiła 0 zł , to 

ZUS , oczywiście , nie wypłaci nic. ZUS jest doskonale zorientowany w tej materii (takiego 

rozliczenia dokonuje corocznie przy rozliczaniu pobranych świadczeń z uwzględnieniem 

uzyskanych przez emeryta przychodów), tak więc niemożliwe są nadużycia, o co tak bardzo 

martwił się przedstawiciel Biura Legislacyjnego. Zaproponowane przez niego sformułowanie 

o wykluczeniu spod działania ustawy tych, którzy otrzymali już zwrot zaległych emerytur na 

podstawie innych przepisów, grozi wykluczeniem z prawa domagania się ustawowych 

odsetek na mocy przepisów tworzonej ustawy tych, którym ZUS wypłacił zawieszone 

świadczenia, ale bez odsetek, na podstawie wyroków sądowych. Nie jest możliwe 

wyszczególnienie w ustawie wszystkich możliwych przypadków bez ryzyka pominięcia 

jakiejś grupy uprawnionych i kolejnej serii spraw sądowych. Formuła , podana powyżej , 

obejmuje wszystkie przypadki i uniemożliwia nadużycia. Nawet , jeżeli ktoś nieuprawniony 

złoży wniosek , to przecież od ZUS zależy jego realizacja. W praktyce ZUS nie wypłaci 

żadnych pieniędzy tym, którzy wcześniej otrzymali wypłatę emerytury od 1 października 

2011 r. z ustawowymi odsetkami. Takich emerytów jest bardzo niewielu, a większość z nich 

ma w toku skargi kasacyjne złożone przez ZUS . Ponadto uważam, że ZUS powinien 

powiadomić każdego, komu decyzją opartą na przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. 

zawieszono wypłatę świadczeń, o jego prawie do niewypłaconych świadczeń i wskazać 

sposób ich odzyskania. Koszty powiadomień w porównaniu do kosztów odsetek 

spowodowanych przewlekaniem załatwienia tej sprawy, kosztów spraw sądowych, pracy 

senatorów i innych zaangażowanych w naprawienie skutków błędu ustawodawcy są znikome, 

a zwolnienie ZUS z obowiązku przestrzegania prawa i dbania o ochronę interesów 

najsłabszych obywateli jest nieetyczne i sprzeczne z ustawowym zakresem działań tej 

instytucji. System emerytalny to nie jest loteria, ani gra na giełdzie. Uregulowania powinny 

być klarowne i STABILNE, żeby można było podejmować decyzje racjonalnie i bez ryzyka 

niespodziewanych zmian w prawie. Niezależnie od oceny sprawiedliwości wypłaty emerytury 

bez obowiązku rozwiązania stosunku pracy, emeryci nie mogą płacić za to, że postąpili 

zgodnie z obowiązującym prawem i podjęli w oparciu o nie swoje decyzje, których nie mogą 



już zmienić. Natomiast państwo wstecz zmieniło warunki, na których emeryci opierali swoje 

decyzje. W większości pokrzywdzeni złożyli wnioski nie dlatego, że chcieli zrezygnować z 

pracy aby przejść na emeryturę i ją pobierać , ale aby upewnić się, że mają już prawo o 

emeryturę wystąpić i otrzymają ją w wybranym terminie po zakończeniu pracy! Dziękuję 

wszystkim zaangażowanym w naprawianie skutków przepisów, o których już w czasie ich 

przedstawiania w sejmie wiadomo było, że są niekonstytucyjne. Mam nadzieję, że decydenci, 

którzy są odpowiedzialni za spowodowane przez nich straty (obywateli finansowe, moralne, 

zdrowotne) i poniesione przez skarb państwa koszty ich niekompetencji i złej woli, chociaż w 

części poniosą materialną odpowiedzialność za te straty. Po przeczytaniu opinii z MPiPS, 

pozwolę sobie jeszcze nie zgodzić się z sugestią p. M. Buciora, że okres, za który powinna 

przysługiwać wypłata zawieszonej emerytury powinien być skrócony do 21 listopada 2012, 

"gdyż wszystkie osoby zainteresowane miały możliwość po tym dniu złożenia wniosku o 

wznowienie postępowania...". Przypominam, że ZUS nie miał wtedy obowiązku 

powiadamiania emerytów o przysługującym im prawie. Uważam, że przy ograniczeniu 

czasowym proponowanym przez MPiPS zostaną pokrzywdzone osoby, które nie z własnej 

winy, ale z powodów wynikających z różnych okoliczności życiowych, nie zdążyły w 

wymaganym terminie wniosków o wznowienie wypłat złożyć. Sama znam osobę, która w 

tym okresie przechodziła trudne leczenie i po prostu nie miała siły, możliwości i czasu na 

zajmowanie się sprawą zawieszonej emerytury. Osoby takie i tak zostały już pokrzywdzone, 

bo wznowienie wypłat nastąpiło z opóźnieniem. Dlatego za sprawiedliwe uważam takie 

sformułowanie ustawy, aby nie pominęła żadnej z pokrzywdzonych osób i doprowadziła do 

pełnego wyrównania wszystkim pokrzywdzonym wszystkich niedopłat spowodowanych 

niekonstytucyjnymi przepisami. Często są to osoby słabiej wykształcone, mniej zaradne, 

takie, które nie korzystają z Internetu. Robienie drobnych (bo ich świadczenia są najniższe) 

oszczędności ich kosztem byłoby haniebne. Wierzę, że ustawa ostatecznie naprawi 

wyrządzone krzywdy. Z wyrazami szacunku, Barbara Orzechowska. 


