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Należę do  grupy emerytów pobierających emeryturę i kontynuujących zatrudnienie, 

którym przyznano a następnie zawieszono emeryturę wcześniejszą  po ukończeniu przeze 

mnie  55 roku życia tj. w 2007 r. W tamtych latach  ze strony Państwa ( mam na  myśli Rząd)  

była zachęta aby wyliczyć a następnie zawieszać emeryturę. Tak więc uczyniłam że zaczęłam 

dopiero po raz pierwszy pobierać emeryturę od maja 2011r. Jak się później okazało zostałam 

zaliczona do tej grupy emerytów, którym nie należy się wyrównanie za  okres  od X 2011 r. 

do XI.2012 r. Regulacja prawna, na podstawie której ZUS pozbawił mnie  wypłaty emerytury 

za okres od X.2011 do XI 2013 jest  sprzeczna z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi i 

wynikającymi z prawa międzynarodowego (Europejskiej Karty Społecznej i Wspólnotowej 

Karty Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników oraz z art. 1 protokołu I Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka), tj. zasady niedyskryminacji, równego traktowania obywateli 

oraz prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów państwa. Zastanawia 

mnie fakt, że ZUS nie chce wypłacać zaległości natomiast podjął się na bieżąco wypłaty 

świadczeń od listopada 2012r. Jeżeli Państwo rzeczywiście chcecie pomóc  nam ludziom 

pracującym na rzecz naszego kraju 40 nawet więcej lat ( ja  pracuję 43 lata) to moim 

przekonaniu słowa "od 8 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r., nie mogą pojawić się w 

senackim projekcie ustawy, bo jeśli się pojawią to wszyscy "sprzed 8 stycznia 2009" zostają z 

dobrodziejstwa tej ustawy automatycznie wyeliminowani. Pracując solidnie i wyróżniająco na 

rzecz naszego kraju, oprowadzając regularnie składki do ZUS uważam, że  kiedy przyjdzie 

odpowiedni czas Państwo będzie również lojalne w stosunku do mnie. Jak na razie bardzo się 

zawiodłam i czuję się  ogromnie skrzywdzona  przez  błędną  interpretację wyroku TK przez 

RCL i ZUS. Nie chciałabym należeć do emerytów, którzy w przypadku jeżeli ustawa 

uchwalona  będzie w  formie  niekorzystnej dla nas zmuszeni będą prosić o pomoc instytucje 

prawne Strasburga. Grupa tak zwanych emerytów " sprzed" jest dość duża i wspólnie walczyć 

będziemy o swoje należności przed europejskim trybunałem jeżeli nasi Senatorowie i 

Posłowie nie będą w stanie nam pomóc. Tym bardziej, że projekt ustawy MPiPS 



wyeliminował nas z  możliwości otrzymania wyrównania świadczeń zawieszonych. Liczę na 

zrozumienie oraz pomoc w  przedmiotowej sprawie. Z wyrazami głębokiego szacunku.  

Teresa Toporowska pracująca emerytka. 

 


