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ZUS PreZieS G. UsciAska ul,&»ffidcka, 01-748 Waisaawa
GUS a l Niepodlerfofei 208.00-92S Waraawa.
Gazeta Wybordza UL toei^8/l6;00-73Z Wamaw
Dot. zanizonych emerytur kobiet i ra^zczyzn rocznikl953 r i inne sposoby zanizania emerytur poprzez
fikcyjne zawytanie trwania zycia emerjrta. Stosowane poprzez ZUS. W z w i ^ u z procedowaniem ustawy
emerytalnej
Pgtyci3ll/30/07/2o?or w i n t g r g g j e

PttMtenvm

w sprawie niekonstytucyjno§ci art.33 i niespojnosci Kodeksem cywiinym a r t 744kc wymagalno^ci
wynagrodzenia i art. 140 kc prawa do wtasnosci zgromadzonego kapitaiu emerytalnego w ZUS.

W zwiqzku z raz^cym zanizeniem mojego zaiegtego wynagrodzenia zgromadzonego w ftinduszu
emeiytalnym ZUS uskJadanego przez ponad 44 lat pracy w wysokosci 19,52%. Fundusz emerytalny zwany
kapitalem zgromadzonym na koncie indywidualnyra, gwarantowany jest przez Rz^d Rzeczpospolitej Polskiej i
wyznaczonym do dysponowania jest Zaktad Ubezpieczert Spotecznych oraz GUS. Zgtaszam co nast^puje:
1 / . Dyrektor GUS Mtttt/tttK^
departamentu komunikacji w wyjasnieniu z dnia Q7.07.2020r ( w
zaQ pisze, ze w publikacji GUS „Trwanie zycia w 2017 r" przeci^tne trwanie iycia dia m^iczyzn
wyniosto 74 lata. Na podstawie danych z 2017r wstecz noworodek pici m^skiej przeci^tnie zyl by 74
lata; o lie umieralnosc pozostataby na poziomie z 2017 r " . Natomiast rzeczywistosc jest inna publikacja
GUS z 2018 r ..Trwanie zycia m?zczyzny w 2018r ° podaje dhigo^£ zycia m^zczyzny
„. Podstawom done
Korzyid wynikajqce z rozwoju nowych technologii me<fyairiych (nowoasisnych metod diagnostyaa^
araz
poprawa kondycji zdrowotnef Pohkdw reallzowana przez prozdrnwotr^v jtft'/ iycia, mqiq swoie odxwkrdedlenk

w trwm<ymJvi pd pQnsd dwvdsffstii kimdkn

nat^tmia mn4w, g lym simym wydtnianiy prssciftnm

(rwQm fflda W t e a U W2QWr, pm^ktm trwmie iycia. mitcmn w Pgfecg wvMo
/gfc nmrnissi
kobiet 81J lat...' To jest dowdd, ze zycie m^zczyzny sAq skroctto o p6l roku wzgl^dem 2017r. A nie jest
dtuzsze jak twierdzi GUS „ gdyby doda£ do tego wyst^puj^ice epidemie i inne przyczyny zgonow*
wyliczenia GUS SJ^ bt^dne
2/. Dyrektor pisze ze „sredni^ trwania zycia „ obnizajc[ noworodki tu znowu Djrrektor ^ | | | | [ m H H I | ^ ^ ^ ^
myli bo wg danych GUS do 20 roku zycia umieralnosc jest r6wna prawie zero i umieralnos^ rosnie po 20 roku
zycia czyli juz w wieku skladkowym ZUS Polaka co oznacza, ze blisko poiowam^zczyzn nie dozywa emerytury i
nie korzysta ze zgromadzonych skJadek emerytalnych. W ramach solidamosci spoiecznej nie wykorzystane
skladki przepadaj^ a skarb paiistwa nie ma powodu do sztucznego wydluzania iycia, aby pomniejszyc wypiaty
zgromadzonego kapitaiu na koncie danego emeryta .

^HHHHB^

3/. Natomiast stwierdzenie
'••
pniezycie kazdego roku faktycznie zwi^ksza szanse
dozycia coraz starszego wieku..." nie ma nic wsp61nego ze statystyk^ i jest aroganckie .1 niem^dre wywody nie
majq nicwsp6lnego ze statystyk^ trwania zycia. A opieranie si^ na wyliczeniach sluz^cych do ustalenia „
wymierania populacji" przy obliczaniu emerytury jest kradziezq zgromadzonej nie wyplaconej pensjf
pracownika w wysokosci blisko 20% naleznej wypiaty. Nie ma zgody w Konstytucji i nie ma aktu prawnego
przyzwalajacego aby urz^dnicy poprzez manipulacj^ obliczeniami kradli zalegle wypiaty. I to nie dwa trzy
procent ale jak w moim przypadku ponad 50% zgromadzonej na moim koncie zaleglej wypiaty. Jest to zgodnie

2 prawem zalegla wyplata bo rz;?d pobiera od nie podatek dochodowy i sldadk^ zdrowotnq daj^c w zamian nie
jak twierdzi „darmowe" leczenie ale kolejk? do leczenia.
4/. ^REDNIB TRWANIE ZYCIA NA EMERYTURZE a wyliezenie umieralno^ci populacji [ Tabela sJuzqca do
wyliczenia trwania na emeryturze w istocie jest przygotowana do ustalenia umieralnoSci (7) sprawdzenie
tablicy:
a/ Zycie kobiety na emeryturze wg. Tablicy GUS 263 miesiqce dzielimy przez 12 miesi^cy wychodzi
22 lata + 60 lat = 82 lata zgadza si? z tablicy dlugoici zycia kobiety GUS
b/. Zyda m^zczyzny na emeryturze w g . Tablicy GUS 219 miesiqcy dzielimy przez 12 miesi?cy
=18.25 latna emeryturze. M^zczyzna przechodzi w wieku 65 +18,25 = 83,25 wskazanie lat zycia m^zczyzny
„GUS WYLICZYfc" a m^tczyzna w Polsce zyje tylko irednio tylko 74 lat i b^di^c przy zyciu §rednio 74 - 65 =
9 lat = 108 miesi§cy na emeryturze, ZUS ta sztuczk^ obliczeniow^ pobiera ( kradnie) zanizon? o polow§
zalegl^ wyptat? za 44 lata ci^kiej pracy zgromadzony kapitaJ na koncie ubezpieczonego ?!, Ostatnie wyliczenie
wykazalo ze GUS i ZUS z premed3rtacjq pozbawiaj;^m§zczyzn ponad potowy zgromadzonego kapitahi. Takie
dziaianie jest niezgodne z Konstytucjq aktem prawa nadrz^dnym nad ustawq, mezczyzni zostali wustawie
emerytalnej oszukani i pozbawieni praw obywatelskich . ,^h. 33. Zasada rdwaoici kobiet I mqicsym
Di.UJ997,7a,483 - KoastyUtcJa tizec^pospolite} Mskkjxiakt 2 h»ktnia
r. 1, Koblsta i mptc^yina w Rma^p^olit^j
Polskiej mf4q itf ivne pruwa w iyciu mdxinnym. politycznym, spolwiinym.tg6sp6(ieaxaiQ^m. 2. Xobieta I m^iayzm me^q
w ssaie^dlnoici r6wne prawo do ksmkenia, mtrudnimUi t amns6w, do/e^notow^ v^aagradmni^ m pracq
JednalwivmJ warUi^ci, do zabe:^ieasmi& spohcme^^^' Naleiy rdwniei zauwaSyi U w A r t 26. Ust§p 3 Srednie
dalsze trwanie zycia ustala si^ wsp61nie dia mgzczyzn i kobiet oraz wvra7.a 5si^ w miesiqcach. Jest niezgodne z A r t 33
Konstytucji bo kobiety i mezczyzni powinni w rownjnnQ wieku przechodzid na emerytur? zgodnie z Konstjmicjq,
A zawyienie celowe dwukrotne trwania zycia na emeryturze m?zczj^ny nie moze bye
traktowanie powaiinie. Gdyz „tablice daiszego trwania z y d e w istocie pokazu};^ struktur^ wymierania
populacji itemu sta±i[. W odniesieniu do celow emeiytalnych winny byd stworzone „tablice daiszego trwania
zycia na emeryturze „ okreslaj^ce prognoz? trwania daiszego zycia obecnie zyj^cych Polak6w. Taka prognoza
trwania na emeryturze powinna bye funkcj^ daty urodzenia. Dziatanle GUS i ZUS w tej kwestii jest r6wniez
niekonstytucyjne.
Innymi spostraezeniami i ocenami spotykamy si?
w petycji Pana J^drzeja Kosinskiego z 2017r w zai^czentu. Kt6ry w profesjonalny spos6b udowadnia bj?dy
w ustalaniu trwania zycia m?zczyzny na emeryturze, Dow6d wyliczenie t r f ^ i p z y d a m^iczyzny na
emeryturze ponad 83 lat,kiedy w r z e c z y w i s t o ^ t » trwanie w y n o s i N a t o m i a s t
trwanie zycia kobiet na emeryturze jest zgodne ze stanem rzeczjwistymi wynosi 82 lata. M?zczyzna zostaje
pozbawiony poiowy zgromadzonego kapitahi a wyliczenie kobiet jest prawidtowe. Nalezy zauwazyd ze Petycja
Pana J^drzeja Kosinskiego ze wskazaniem paradoksdw a w istocie celowych bt?d6w wplynijla do Ministerstwa
Pracy w 2017roku i do dzi§ nie roa reakcji ze Strqny CJUS i ZUS, CO JEST DOWODEM NA CELOWE DZIAtANlE w
kierunku .oszcz^dnosci" w zanizaniu ci?zko zapra^jojyanego kapitaiu e]:;^9jQ^lnegQ. Kt6ry nalezy zgodnie z
prawdq podzielic na miesi^ce daiszego rzeczywistego trwania zycia emerjrta.
Maj;|c na uwadze wnosz? tq petycj? aby GUS wprowadzit prawdziwe tablice trwania zycia na
emeryturze i aby ZUS wyptacat zgromadzony kapital: emerytalny na koncie indywidualny ubezpieczonego
Polaka, oraz wyr6wnat straty wynikle ze sztuczek obliczeniowych. Nalezny pami^tad, ze wielu emerytow w
ogole nie pobiera emerytury z powodu wczesniejszego zgonu i nie ma poj?cia doplaty przez rz%d, jest tyljto,
pojecie niegospodamosci ZUS przy wspotpraey ^ GUS. Jest wielu prominentnych Polak6w k66rzy powinni
miec wstrzymane emerytury z powodu wysoldch dochodow a tak nie jest.
Zatwierdzona przez Sejm ustawa rekompensaty zanizonych emerytur rocznika 1953 nie zalatwia sprawy bo
nie jest nawet nie polowiczna w moim przypadku zanizono m i emerytutr? o 2400 zi a proponuje ustawa zwrot
202 zl/miesi^cznie to jest skandal i kradziez. Jeszcze raz podkreslam kapital emeryta to jestzalegla nalezna
wyplata pracownika wymuszona na skladki emerytalne przez ZUS W WYSKOSCI 19,52% WYNAGRODZENIA.
Arogancja i lekcewazenie Polakow przez GUS i ZUS oraz Minbterstwo Pracy i Polityki Socjalnej oparte jest na
zalozeniu ze „Polacy sg tak glupi, ze b?dq pracowad za misk? ryzu " jak stwierdzil jeden z prominentnych
polityk6w. Warto zauwazyd ze Polacy juz s? opodatkowani l^cznie na 73% przy wyplacie ok. 43% ,VAT 2 3 % ,
podatek od deszczu, drogi, psa ,kota, akcyzy na w?giel, alkohol, energi?, paliwa itp....

Wyrazam zgod? na upubUcznjenie mojej petycji do ceI6w wprowadzenia poprawekdo ustawy emerytalnej z
1998 r . W zat^czeniu przesylam do Senatu korespondencj? z ZUS ,GUS, RzeczniWera praw obywatelskich,
Jednoczesnie licz? na ustalenie czy sprawa nie ma podloza kryminalnego. Z cala pewnosciq prorainenci nie
powinni pobierac nienaleznej emerytury, nalezy zracjonalizowad zatrudnienie w ZUS zlikwidowad ich palace
i warto zainwestowac w jednego pracownika znajacegomataematykena poziomie szkoly podstawowej z czasu
PRL.
^ppwaianiem.

• pismo eUS X dnia 07.07.202r
-Petycja Ji^drz^a KmiiisM^P
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Ait. 33. Zasada r6wnoM kobiet i m^iczyzn D2.U. 1997.78,493 • Konstytucja Hzeczypospoiltej Polskiej % dnia 2 kwietrda
1. Kobieta i m§zczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej majq rdwne prawa w zyciu rodzinnytn^politycznym, spolecznym i
gospodarczym.
2. Kobieta i mqzczyzna majq w szczegdlnoici rdwneprawo do ksztakenia, zatrudnienialawansdw, do jednakowego
wynagradzania za pracq jednakowej wartoSci, do zabezpieczenia spotecznegd oraz dozajmowania stxinowisk,
pdnieniafunkcji oraz uzyskiwania godnoici publicznychi odznaczeiL

A r t 26. emer. I rent ZUS Wysokoii emerytury
1. Emerytura stanowi rownowartoSd kwoty b^d^cej wyiu'kiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w
sposob okreslony w a r t 2 5 podstawa obliczania emerytury, waloryzaqa przez irednie dalsze trwanie zycia dia
os6b w wieku r6wnym wiekowi przejida na emerytur? danego ubezpieczonego, z uwzgl^dnieniem ust 5
i art. 183 zasady obliczania emerytury w Iatach 2009-2013. 2. Wiek ubezpieczonego w dniu przejsda na
emerytur? wyraza si? w ukonczonych iatactj i miesi^cach. 3, Srednie dalsze trwanie iycia ustala si? wspdlnie dia
m?zczyzn i kobiet oraz wyraza si? w miesiqcach. 4. Prezes G16wnego Urz?du Statystycznego oglasza w fonnie
komunikatu w Dzienniku Urz?dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" corocznie w terrainie do dnia 31
marca tablice trwania zycia, z uwzgl?dnieniem ust 3, dia wieku ubezpieczonydi okre^onego w mySl ust 2. 5.
Tablice, o kt6rydi mowa w ust 4 sq podstawq przyznawania emerytur na wnioski zgloszone od dnia 1 kwietnia do
dnia 31 marca nast?pnego roku kalendarzowego, z uwzgl?dnieniem ust 6.
6. Jezeli jest to korzystniejsze dia ubezpieczonego, do ustalenia wysoko:§ci
emerytury zgodnie z ust 1 stosuje si? tablice trwania zycia obowi^jice w dniu, w ktorjrm ubezpieczony osiqgn4l
wiek emerytalny wynoszqcy 60 lat dia kobiet i 65 lat dia m?zczjrzn.

Zasady opiacania skladck aa ube^piecxenie einervtalnepracowiiikdw
Sktodktl na obezpiemnje emerytaiiic w riwnych czficiaehflaaasiij^pr«c<it4awc« i (tracdwnik. Ct/^ ztej lUadld odir«w«d»ni« jest
do otwartcgo fa&diiszu emerytalnego.

Jaka jest w y s o k o i c sktadki na ubezpieczenle fimoiytato prac^mntta
Wy$Qkosc skiadid m ube:q)iec/£nic cincrjlalne wynosi t9.S2 proc. podsi&wy wymiatu. Po(i$ta\v<| wymknt skbutck na uboxpli^aici:^
erooytalnc jest pizych6d. Co nalcty rozwnic^ pod poJ9ci«in pncycbM, Chodsei o pntychod uirysklwany z
zatruditienia w numcb $to$tipku
pracy, z wytqczenicin wynagrod^eenla /a qxm niczdolnoki do pRiey vvskutsk ehoroby am. odosobniotia \u x icgo tytniu,ftbikJEe z ^ l u
umowy ?Jecenia gasy umowy o dziel jesU aw arl jc pracownik z praco<tewc%, 2 kt6rym powU^e w gtoganku pracv. Prawo v/prnmim
og1ranic^e^ie wysokusci podsbiw>' v\'ymtaru skladck na ubc^picc£cnioQnu^ly'talr(e. Rocam podstawa >iif}'tiuant sk^ad^ na ub^^itscztinla
cmcrytainc pracowiiiktiw. vk danym roku kalcndarzowytn nic mote bai wyisaa od kwoty odpowiadaj^jttaydzicsaokrotnoSdprognoTOwaijego
pr/eci^tnego wynagrodzenia miesi^iego w gospodarce narodowej na dany nik kalundarzowy. okre^oikcgo w ustawie blid^tov^,

W Jaki sposdb optaca si^ skiadki na ubezptoczenle amerytaino
Skladkif mt ubcxpieczenie etnerytalne pokQ-\v^j!i w niwnych c ? ^ i { ^ {x^ityvvi^^ praeodawca I praconitik po 9,76 ptoc Sklsdka
oa ubfczpiecggnie emervtatne ulcga pod/ialowj. 12,22 proc. ksi^gvwanena, indywiduatoym kond« ubezpieczonego w ZUS, 5 proc. k^^gowatit

Sejm uchwalil ustawy w sprawie emerytur rocznika 1953

•

Za przyj^ciem ustawy giosowalo 445 poslow, 5 byloprzcciw, 6 wstizymalo sif od glosu.zrodh);
.Shuliei'Sifick
Sejm uchwalil w piqtek ustaw? w sprawie ponowaego przeliczenia wysokoici zauitoaycb emerytur kobiet i m^ixzym
z roczniica 1953. Wediug szacunkdw z nowych przepis6w moie skorzystaf ok. 74 tys. o«6b. W wi?kszok:i
przypadk6w ilrednia miesifczna podwyzlia emerytur wyniesie 202 zl.
Tarcza ludMm ievimm. Teraz dwa dQst9av..do we^H cyftwwl M e n n l k a Qstm Prawrtel tviko

plervmv

gM!a§oDVJ,o8tgpjtojiaiM<;^,...ojiSj^
Za pri^J^cicin ustowy g{osi>waio 445 posldw, $ bylo priceiw, g wstn^^lo sif 0<J gJo8««

Wc2«§nicj Sejm odraucii p«prawM iloione prwis Koaiicjf Ob^wt^k) I Lcwief, ktdr? /akladi^y HUIU raoiliwo^
prittlwjssaia emerytury takie tnnym rocmikoni, ktdw aa ^mk nidt^rzystttycit wttian otno'iniU^l}^!^ Madczimie,
Uchwaloaa ustawa Jest tff kt«ni dwdcb projcktdw, kttirc r«gtilHji| tj^teft^lt unor^w « rocmilu 1 1 ^ " »|dow«{i> i jHiiHickJito. Podczoii
pr^eprowtukonugo w tym tygodniu po$ted£g«iu komisji pulit\'k] spotecaetH^ i rodany isd@cydowano, is bfd^otte rui^HUywane wspSinie. j^ko
w i o d ^ttznanopropoQ'cj^ n^dow^
Ustevva i^afl tmz da prttc w Scnaek.
W noweliasKyl ustawy o eoHsiyiutach i rentach i Fundunu Ubczpiecaed ^)okczny«h Qbowtt)a(i^ od i stycznia 2013 r. stpiunck is
wysoko^ ^crytwy przydu^t^^cej w 2wii|A~vi z ositj^ii^icnt po\\^Hi«(!ime|o wieku croervtalne^tapowinia byi pomnic^mnao wypiactm
dot>'chczas txw. emervturv wc2eiin.it;i.'sze. Zapis ten w odnicsiotiu <to o^b i! ro^ika 1953 imkwtsstioaowai w vmm
Tirybun«d
Konstjmcyjuy.
Ustawa t»» orooiliwi6 uQ'skanic prawa do etjwrylury pows»echae| b«i aasiosowania mechaitlmu p(rauii«|szania podstavify jq} oWiCJKRi^i e
sum? kwot pobraitych cnKrytur vvcaesnicjsgj di. Z taktcj nw^Uwo&l
mii$\i jdjora^staS tjbNsapiecateai at rocaiite 1953, kMi?y pn»d
wydanicia wyroku praat 'TK wysttfjwwali do ZU$ o prayaianic m^ytuO' pOWS««d»«ej orais ci, Idldr^y i taklm wniodtiom wy$ti^ij| po raz
piWMy,
W uzaaadtticniudo projektu ustawy wskazano, 4e vvcvsesnicjswTOCinild,
praiygoiowtui
do wprowadmycit anian.

}94?-l9S2,dyspoaow«4yodp«wiednim Qwsm i VfiwJia), aby

Ustawa {T^widt^c t i t e invtocenic ubejcpi^cT^ayin tdimy m\<^ pobi^)^ d&t>'ck%its eraetyUini (t enieiytuni, ktm pofwtitoa h^i
wypkcana. ponowne przciioenis: rent}' roda»nt^\ i^ix ^wicszeaie tub utx^or^eais postfpowaA w spmwifi potiovvnego g^eriia podstawy
oblicaeaia eraetytury, ws«c;(;^H>=«h praed ditiem w<y$cia w iycic ustawyv
Pne«]|ma» z urzfda emerytur p r m iMkM UtetpJtci** Spo)«aii!y«k n««t«pi po )ir^wi« $ «ieiH|cy t4 d«la wejkia w
«Ktswy.
Wediug KOidovvych wyilcacrt na zjalanach skorzysta ok. 74 tya. «t4i> x rootaika 19$3, W wi^tozo^i ptjsypadkdw iiredttia miesi^caw
podwyika eraetytur wyniesie 202 jd, a wyrAwnanieranifcisnejetnciytury • ir«^lo 12 786 sd.
WoKsiiicj powsuil pTOj<.4ct senacki dotyc^^vy emct> tur kobiet z rotSBSifaa 1953. U g^udnla ^ r . asaiaJ ponownie skierowany do Smiau po lym,
jak wra? i zakoAcasniem poprzcdniej kadencji parlamcntu prace nad setiack^ lai<iaij-w^ zostaiy prz^rwane.

Prezes Gtownego Urz^du Statystycznego
dr Dominik Rozkrut

Warszawa, 2020-08-26
Znak sprawy: GUS-GP03.0303.9.2020
Znak pisma: GUS-GP03.0303.9.2020.6

Zawiadomienie o sposobie zatatwienia petycji

Dziataj^c na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w odpowiedzi na
petycj? z dnia 30 lipca br. dotycz^c^ dtugosci trwania zycia oraz tablic trwania zycia uprzejmie przekazuj?
nast^puj^ce wyjasnienie.
Parametr „przeci§tne dalsze trwanie zycia osoby w wieku x lat" oznaczany jest w literaturze przez e, i wyraza
sredni^ liczb? lat jak^ ma do przezycia - przy aktualnych warunkach umieralnosci populacji - osoba w wieku
X ukonczonych lat, gdyby te warunki utrzymywaty si? przez dostatecznie dtugi czas.
Najcz?sciej wykorzystywanym i cytowanym jest jednak parametr eo nazywany „przeci§tnym trwaniem zycia
noworodka" lub krocej „przeci?tnym trwaniem zycia". Cz?sto emeryci i potencjalni emeryci wlasnie do tej wielkosci
odnosz^ swoje perspektywy przezycia, a co za tym idzie - wyliczaj^ wielkosc emerytury. Nie jest to prawidtowe
dziatanie. Zawsze nalezy brae pod uwag? trwanie zycia w wieku, w ktorym przechodzi si? na emerytur?.
W publikacji GUS Trwanie zycia w 2017 r., dost?pnej pod adresem: h t t p s : / / s t a t . g o v . p l / o b s z a r v tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trv\'anie-zycia-w-2017-r-.2.12.htm[, przeci?tne trwanie zycia dia m?zczyzn
w Polsce wyniosto 74 lata i odnosi si? to wtasnie do wartosci eo, czyli prognozy trwania zycia dia osob urodzonych
w 2017 roku. Na postawie danych z 2017 roku szacujemy, ze noworodek ptci m?skiej przeci?tnie zytby wtasnie
74 lata; o ile umieralnosc pozostataby na poziomie z 2017 roku. Jednak szacowanie perspektyw swojego daiszego
trwania zycia nalezy zawsze odniesc do ex wtasnej grupy wieku (np. do 60 latkow), a nie do noworodka. Dodatkowo
prosz? zwrocic uwag?, ze srednie dalsze trwanie zycia na potrzeby wyliczania przez ZUS emerytur obliczane jest
wspolnie dia kobiet i m?zczy2n, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczen Spotocznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z pozn. zm.).
Warto przyjrzec si? catej tablicy trwania zycia. Ludzie umieraj^ w kazdym wieku, ale przezycie kazdego roku
faktycznie zwi?ksza szanse dozycia coraz to starszego wieku. Przeci?tne dalsze trwanie zycia jest oczywiscie krotsze
z kazdym kolejnym rokiem przezytym. Natomiast sumaryczne trwanie zycia (lata przezyte plus dalsze trwanie zycia)
faktycznie ulega wydluzeniu wraz z wiekiem. Wynika to z faktu, ze osoba ktora dozyta 90 lat ma statystycznie
znacznie wi?ksze szanse dozyc 95 lat niz osoba, ktora ma aktualnie 30 lat. Cz?sc osob 30 letnich ci^gle moze umrzec
w mtodszym wieku, st^d statystyczne sumaryczne tnwanie zycia dia nich jest krotsze niz dia osob, ktore juz dozyty
90 lat. Zgodnie z tym, dozycie kazdego kolejnego rocznika zwi?ksza statystyczn^ szans? dozycia do coraz to
starszego wieku, gdyz osoby te unikn?ty przedwczesnej smierci z rozmaitych przyczyn.
Szczegotowy opis modelu uzywanego do obliczania sredniego trwania zycia znajduje si? w
metodologicznych do ww. publikacji Trwanie zycia w2017r.

uwagach

Maj^c na wzgl?dzie przedstawione wyzej wyjasnienia uznaj? Pana petycj? za bezprzedmiotow^

Pouczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uprzejmie informuj?,
ze sposob zatatwienia petycji nie moze bye przedmiotem sicargi.

Prezes
Gtownego Urz?du Statystycznego
dr Dominik Rozkrut
-podpisano podpisem eleiitronicznym
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Prezes Gt6wnego Urz^du Statystycznego
dr. Dominik Rozkrut irf.Ntepo<Begtefei 208,00-925 w-wa
M a r s z a i e k Senatu vmt Tomasx Groddd. Kan senat ul. Wsfska6/8,00-902 tV-wa
M n i s t e r S t W O Pracy ul.Nowogrod2ka 1/2/3,00-513 W-wa
GUS29@987ee@7

NSZZ S o l i d a m O ^ ul. Prasta 30.00-838 Warszawa

Gazeta Wyborcza ui. cxerska 8/10,00-748 w- wa
Rzecznlk Praw Obywatelskich ai 77, soudamo^, oo- 090 w-aa

Dot GUS-GP03.0303.9.2020
Znak pisma GUS-GPO3.0303.9.2020.6
Po uwaznjrm przeczytaniu odpowiedzi na petycj? w sprawie bt?d6w w wyliczaniu danych do ubiioanie
emeiytury. Stwierdzam, ze wyjasnienie Pan Prezesa z dnia 26.08.2020r zawieraj^ oczywisie pomyiiu:
1. GUS zauwaza, zc podaje dane do obliczenia cmcrytuiry, w ictdrym fundiatnentem jest solidamo^c pokoleniowa, a
trwania zycia nie mozna ustalic na 100%. Do emerytury nie dotrwaio 31 % m^zczyzn ptacqcydi sltiadki WS tj. nie
wyjrfacone wynagrodzenia za prac? sq buforem solidarno^dpwym np. m6j brat umarf w wielcu 45 lat i piadi sldadki 25 lat,
tato umart w wieku 57 Iat, a szwagier 62 lata zaMadaj^c, ze dozyj? do 74 lat to b?dq 9 Iat na emeryturze tj 108 miesi^cy. A
Pana GUS w tabelach podaje, ze mqzczyzna w Polsce b?dzle iyi w 2X9,6 miesi^cy tj 18,3 lat plus 65 lat wiek przejsda na
emerytur? Pan Prezes zaplanowal i wyliczyt, ze m?zczyzna rocznik 1953 dozyje irednio 83,3 lat Wynik jest szokuj^cy i
radosny jednoczii^nie, b?dzie, czy to wynik tylko do wyliczenia emerytury ?!. A Srednie trwanie zycia mtjzczyzny w 2017
roku wynosi 74 lat. A GUS twierdzi 4e 83.3 lat i to jest btqd, nie potwierdzony faktami w wyjaSnieniu w piSmie z dnia
26.082020r syg GOS-GPO3.0303.9.2020.
2. GUS w tabeli trwania iycia kobiet przechodz^cych na emeiyttn? w wieku 60 lat tabela wykazuje 263 miesi^ce
czyli 21,9 lat •«- 60 = 81,9 lat, co oznacza ze wiek kobiety jest zgodny ze Sredni^ iycia ktdra wynosi dia kobiet 81,7 lat. A w
tabeli zycie m?zczyzn wkradt si? oczywiscie przifpadkowy W^d.
3. Ujywa Pan Prezes sformuiowania „ Parametr „ przeci?tne trwanie zyda w wieku X lat...... irednia liczba lat do
ni^eezvcia -Drzvaktualnvch yrarunka<^ »ii;iier;ylno.4d pnpi|i^afji To jest b^d bo powinleo si? po^ugiwa^ tabelami
^rP^rametry trwania xycja Gir.S„, zgodnie z ustawq a nie tabel^ umieralnosci. Ale nie zauwaza Pan, ze GUS Polska
informuje o spadku dtugosri zycia mqzczyzn i kobiet w 2018 i 201612015 roku. To jest dow6d, ze dhigo§6 zycia nie
roSnie wprost proporcjonalnie. Ale w zwiqzku zc stanem Srodowiska Srednie - przeci^tne dakze trwanie i y d a skraca
s i ? ! a nie wydhiza. 1 namaznieis?^; uiawnia Pan, ge iwetotfa mimm^ ie>tt n»niipr^ino.^r a njc .Tmawiff
Co skutkuje niewainoSciq^ tej tabeli, „ art26 4. Prezes GhJwnegO Urz^du Statystyczne^ oglasza w tbrmie komunikatu w
Dzienniku Urz?dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" corocznie w tenninie do dnia 31 marca tablice trwania
i:Yciar!!!), z uw2gl?dnieniem usL 3, dia wieku ubezpieczonych okreSlonego w mySl ust 2.
417 §1 kodeksu cywilnego -Za szkodq v/ynqdzonq prz&z niezgodne z prav/em dzidlanw tub zaniechanie przy wykonywaniu
wladzy pubUcznej ponosi odpowiedzialnoid Skarb Panstwa lubjednostka samorzqdu terytarialnego lub inna osoba prawna
wykonujqcatq wtadz§ z mo(y prawa
4 . Pisze Pan Prezes „Wpublikacji GUS Trwanie iycia w2017rprzedqtne
trwanie zyda mqzczyzny w Polsce
wyniosto 74 lata i odnosi siq do ...prognozy trwania Zycia dia mqzczyzny urodzonych w 2017 r . To {est nieprawda,
jest to faktyczne trwanie zyda m?zczyzn od urodzenia do zgonu w danym roku, czyli z ok. 1945,9 roku,
5. Wskazana tabela przez Pana Prezesa jestzatytutowana »Przeci?tne trwanie zycia w Polsce w Iatach 19502017. Pan Prezes pisze ze „ ...czyli prognoza zycia dla urodzonych w 2017r „ T a tablica pokaziaje jak dfago iyjq Polacy
koiuety i m?zczyz&i we wskazanym czasie. Wi?c m?zczyzna w 2017r ±yje irednio74 lata, a kobieta 81,8 l a t Aby
ustalic trwanie zycia na emeryturze nalezy od czasu zycia calkowitego odjqc wiek przejScia na emeiytur? i tak
- m<^czyzna zyje 74 Iat - 65 rok przejSda na emerytur? = 9 iat a to jest 9 x 12 = 108 nuesi?<:y trwania na
emeryturze, a nie 219,6 miesi?cy . Koniec k r o p k a . Natomiast kobiely 81,8 - 60Iat -21,8 Iat na emeryturze x 12
miesiecy = 261,6 mlesi?cy. Te dane dia Imbiet s£| zgodoe. a iiii;zczyza nie
zgadUielUii % inetodti^ ohlicasmia
wskazana w ustawie emerytalnej a r t 2 6 . Koniec kropka. Wskazanie dziaianie ma wad? prawn^ Art 156, Przesianki
SLwierdzenia niewaznosci decyzji Dz.U.2020.0.256 tj. • Ustawazdnia 14czerwai 1960 r.§l. Organ administracji pubUcznej
stwierdza niewazno^d decyzji, ktdra:
1) wydana zostata z naruszeniem przepisow o wkisciwoici;
2) wydana zostaia bez podstawy prawnej lubz razqcym naruszeniem prawa;
3} dotyczy sprawy juz poprzednio rozstrzygniqtej innq decyzjq ostatecznq albo sprawy, kt6rq TXiiatwiono milcz^co;

6. Wskazanie preez GUS 219,6 miesiecy TRWANIA 2YC1A M^ZCZYZNY NA EMERYTURZE JEST FlUQh Uterack^
sukcesu rz^dz^qfch a tak naprawd? mistyfikacj^ maj^c^ na celu obnizenie anerytur mpxxyzmm co jest sprzeczne z art
33 Konstytucji Pan prezes stosuje represj?finansowqwobeq m^zczyzn, kt6rzy i tak zastali poddani represji diuzszcj pracy
0 5 lat przez co krocej zyjq. W zaiqczcniu przesyiam publikacje GUS mdwiqcc o spadku dlugoscl sredniego zycia w Polsce
kobietimqzczyznnp.sredniazyciamQixzyznz2018 r. 73,8lat cofnflasi?do2D14rkiedywynosii 73,8iatzycia ijest
nizsza jak 2017r kiedy wynosila 74 lata, TRWANIE ZYCIA
rok 6U^ to iest szcz>^ diugoSd zycia i rozpocz.|l si? spadek
zamiast wyliczonego praez Pana Prezesa wzrost Sredniego trwanie zyda m^zczyzny w Polsce oa 83,6 lat ^ c i a mezcag^zn ?l
jest bajkq, nawet nie hipotetycznq prognozy Przyznara si? ch'dalbym tyle iyi i przezy^ kobiety. Ale d?zka praca m?zc2yzn
1 dhizsza o pi?6 lat praca skraca zyde m?zczyznom a nie wydluza(?!)jak twierdzi Pan Prezes i to trzeba uszanowa6 Bo
cz?Sciej chorujq a ehoroby to dodatkowe wydatki, wstyd ograhid wypracowanych i schorowanych Polakow.
7. Na calyra Swiede podaje si? trwanie zycia od noworodka do zgonu. W zaiqczeniu podejScie niemieckiego
fedcralnego urz?du statystycznego 1 metoda traktowania Sredniego trwania zyda. Gdzic wiadomo ze ni?zczyzna urodzony
w 2020 b?dzie 'zyi77,9 lat i tak wylicza si? emerytur?, a kobieta 83 lat
8. Natomiast GUS wyliczyi ze m?zr/y/na na emeryturze b?dzie zyl 83,3 lata 71, a tak naprawd? w Polsce tjdko74
Iat (?). Warto przyporaniei, ze Pan Prezes publikuj%c dane poshiguje si? opisem tych danych „Parametry trwania zycia dia
iat 1990 -1994 zQStafy przeliczone zgodnie z deflnicjq urodzenia i zgonu noworodka oliowiqzujqca odl994r". Wi?c
wykazanie 219,6 miesi?cy zycia na emeryturze czyli do 83,6 roku zycia jest przypadkow^ pomytk^ dnikarskq 13, czy
dzialaniemz premedytacjq?
Majqc na uwadze wywiedziony dowod wnosz? o powazne potraktowanie mojej petycjL Zycie na emeryturze to
jest korzystanie z zalcgtych wynagrodzen za prac? odlozonych w ZUS przez 44 lata, d?zkiej pracy jako Jsapit^ emeryta"
na zastuzony odpoczynek i leczenie, aby nie by^ d?zarcm dla inaych obywatelL Natomiast sztuczne wydtuzaoie zycia
m?zczyzn, aby pozbawic ich zaleglego wynagrodzenia jest niegodne i nieuczdwe wg prawa. W sytuacji kiedy skraca si?
dIugoSc zycia (dowody w zat^czeniu) z powodu zanieczyszczeaia Srodpwiska, zyvmoSd. powietrza, wody j epidemii. A
wykaaiywany wzrost od wojny domowej i kryzysu gospodarcz^o jest flkcyjny. takie dziaianie jest nSwnie nie uprawnione
do odnoszenia si? do okresu Wielkiego Kryzysu Gospodarczego na Swiede lat 30 Wojny z 1920 r w Polsce, CEy do Wojny
Domowej w Polsce 1981 r kiedy braltowato zywnoSd, butow skaipetek pieluch dJa dzied i iywnoSd oraz lekarstw. Aby
wykazae wzrost trwania zyda. Pozostawite wojna domowa 1981 r skutki w zdrowiu Polakdw. A w GUS propaganda
sukcesu, nie uprawniona prognoza bajkowa, ze mqzczyzni teraz b?d% zyli zamiast 74 lat dozyj^ az 83,6 roku zyda ?1.
Ziaplanowal i opublikowal Pan prezes dane do wyliczenia emerytur bez podstaw merytorycznych. Tabele pubiikowane
przez GUS pokazuj^ ze w 2001 m?zczyzna zyl = 70,2 lat a w2008 r dozywal 7 1 3 - czyli za 7 lat przybylotylko1,1 rok
zycia, a od roku 2010 gdzie zyli ffl?zczyzni 72,1 roku do 2019 r gdzie zyli 74,1 ?[ za 9 latpnybyto tylko 2 lata. Panie
Prezesie dr. Dominiku Rozkrut wylicz? panu ile b?d^ m?zczy4ra" zytS na emeryturze Srednio rocznik 1953 J inne (
zakiadajqc dotychczasowy rzeczywisty wzrost trwania zycia, alena przykiadzie niemlectdego GUS wida6ze jestgranica
trwania zycia i wss^stko wskazuje ze ta granica to jest 83 ht^niego
iycia dla kobiet w Nienwzedi] :
1. WyUczenic ;iredniego wzrostu trwania zyda przedziar2000 rok Srednia = 69,7 Iat iycia m?zczy2ny w Polsce w
2019r to juz 74,1 lata zyda 74,1 - 69,7=pr/yrost 4,4 zyda przez 19 lat, 4 , 4 : 1 9 l a t » przyrost rocmy 0,23 2. roku
razera 9 lat JE 0,23 * 2,07 roku.
2. Rozwi^zanie zadania z treScLi sprawdzenie wyliczeA Pana Doktora: m?iczyzna rocznik 1953 w Polsce b?dzle
zyl 74,1 + 2,07 = 76.3 a na emeryturae76,17 - 65 = 11,17 lat w miesiggach tp w^^h^n IS^M miesiat^p-w^ijfq nq
m^rytMrz^ Pan prezes zawyiajqc czas trwania iycia m^zczyamy w Polsce do 219.6 raiesi?cir zawyzyt wynik o
62,2% i pozbawit m?iczyzn ktdrzy d?zko pracowali 62,2% :^oniadzoaego kapitaiu kt6rego ole dostaj^ bo
umieraj^ wyfcorzystuf^c tylko 37,8% swojego kapitaiu i^omadzonego w ZUS UlUUn!.
W zwiqzku z powyzszym wnosz? o ponowne rozpatrzenic tizasadniooej ponownie mojej petycji z podaniem
postawy prawnej i rzeczywistydi fakt6w, zawyzania celowego trwania zydara?zt2;yznyrocznik 1953 r az o 62%, bo bez
podstaw merytorycznych, ustawowych, konstytucyjnydi i zwyklej przyzwoitoSd jest nikczemne dziaianie. Ale jestem
przekonany, ze to tylko W^d drukarski, ktory zostanie natychmiast poprawiony. NatooUast wyliczenie Sredniego trwania
zyda dla kobiet jest prawidlowo wyliczony czas trwania zycia Ca nie umieralnosd ?!) a nawet troszk? pomniejszony o
wzrost trwania zyda( 4,1 Iat wzrosnie Zycie kobiet na emeryturze J, oczywiSde przypadkowo. Wnosz? rdwniez o
wprowadzenle tablic koryguji^cych obecne nieprawidiowe na piawidiowe i wyliczenie wiasdwych, aby ZUSrodg^obllczyc
wlasdwe emerytury i rekompensaty dla rocznika 1953 r .
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68,1
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79,6
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80,0
80,1
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81.0
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81.6
81.9
81.8
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65.8
^.3
67.1
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71.2
71,4
71,6
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73,0
73,1
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Paramehy hwania 2yda dla lat 1990-1994 z o s t ^ przelkxzone zgodnie
z def. urodzenia r zgonu noworodka obowi^uj^c^ od 1994 r.
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w 2001 - 8;^ roku), pierwsza dekada XXI wieku przynkM^ was narrowing (In 1991 -92 yearsg In 2001 - 8:2 years), the
wzrost tej wartoid do SJ {w iatach 2006-2008). Do 2013 r. first decade of the 21st century brought thU vatue to 8.7
^adta ona do poziomu 8,0. Od tego czasu utrzynrjuje si? ona fln 2006-2008). By 2013, It felt to 8j0. Since then tt has tens zblizonym pceaomie, w 2019 r. wyniosia 7,7 roku CRys. 1).
mained at a amliar level. In 2019 it amounted to 7.7 years
Wykres 1. Roznica w przed?tnym trwaniu zyda kobiet 1 m$zczyzn w Iatach 1990-2019
Chart 1, Oiffefertv3 in (it'e iApecxi^r.tv i>s:vit&A fsiriajos'and rosles 19gO-201t
«din!caw Iatach
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Wyisza umieralnosci wsrdd m?2czyzn wzgi?dem kobiet
wyst?puje we wsrystkich grupach wieku. Gdyby warunki
umieralnosci txttzymywaiy si? na poziomie obsenwowanym
w 2019 r., to sposrod wszystkich m?zczyzn urodzonych
w tym tt>ku 0.7% nie doiyioby 18 lat {w 1990 r. - 3.0%j i 0.6%
kobiet (w 1990 r. - 2,2%). Roznica mifdzy m?2czyznami I koiMetami zwi?ksza si? wraz z wiekieru Wieku peinej akty w n o ^
zawodowej, t|. 45 lat nie dozyktby 4,9% m?zczyzn 11,9% ko^
biet (w 1990 r. odpowednto 10,7% i 4,7%), natomiast wieku
75 lat45,6% m?zc2yzn i 23,6% kobiet (w 1990 r. 63,9% i 37,5%).

a s § § § § § 8 8 s
Roznica
Difference
Higher mortality among men compared to women is observed in all age groups. In 2019, the age of 18 woidd not
reach 0.7% of men (in 1990 - 3.0%) and 0.6% of women (in
1990 - 2J?%).The difference between men and women increases with age. 4.9% of men and 1.9% of women would not
live to be fully active (45 years of age, 10.7% and 4.7% in 1990
respectively), while 75.6 would t)e 45.6% of men and 23,6%
of women (63.9% and 37.5% in 1990).

In 2019, the life expectancy of 15-year-olds was 59.5 years
for males and 67,2 tor females, in comparison to 1990 it is
W2019 r. przed?tne dalsze trwanie 2ycia 15-iatfedw wyno- 6.4 years more for males and 5.4 years forfemales. Life expecsito dla chtopKia 59,5 roku, natomiast dla dziewczynki 67J. tancy of the 45-year-oWs was 313 years for men artd 37.8
roku. W porownaniu z 1990 r. jest to a 6,4 roku v«?cej w przy- for v/omen, which in relation to 1990 means an increase in
padku chlopcow i o 5,4 roku wi?cej w przypadku dziewcz^L the life expectancy by 52 years for males and by 4.8 years
Z kolei Srednie dalsze trwanie zycia 45-latk6w wynosito 313 for females.
roku cita m?zczyzn i 37,8 roku dia kobiet, co w stosunku do
1990 r. ooiatza wydhizenie przed?tnego trwatua ;tycia m?zczyzn o 5,2 roku i kobiet o 4,8 roku.
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0. 6 . kobiet {w 1990 r. - 2,2%). Rdinica mt^tfey m^iayznami i kofciietami iwi^ksza si% wrar z wiekiem. Wieku petnej afctywrtoid zawodovwej, ^.
45 lat nie tkizyiaby 4,9% m^czyzn i 1,9% kolaiet (w 1990 r. odpowiedtik> 10,7X i 4,7%), natomiast wteku 75 tat 45,6% t n ^ y z i t {23.6% kobicit
(w 1S90 r. 63,9% i 37,5%). W 2019 r. przeci^tne dalsze trwanie zycia IS-lati»Sw wynosHo dia chiopca 59,5 roku, natomiast dla dzEewczyrtki 67,2
roku. W poniwnaniu z 1990 r. jest to o 6,4 roku wi^cej w przypadku chtopcdw i o 5,4 roku wi^cej w przypadku dziewczqt. Z kolei Srednie dalsze
trwanie zycia 4S-latMw wynosilo 31,3 roku dla m^zayin i 37,8 roku (fia kobiet, co w stosunku do 1998 r. oznacza wydiuienie przecietnego
trwania zyda mi^czyzn o 3,2 roku i kobiet o 4,8 roku.
TRWANiaYCIA20t7pOXQVS

1. Tnwanie iycia - synteza Prezentowane w publikacji dane charafcteryzujq tnwanie iycia I umieralnoSd ludnoki Poiskl w roku 2017.
Zawarte w tabik:adi wskainiki mozna interpretowaf jako przeliczone na hlpotetyczn^ gmp? ludnoicl Ucz^cq w chwiti urodzenia 100 tysi^cy
osob, przy zalozeniu, ze w okresie zyda tej grupy (tj. ponad 100 lat) ryzyko zgonu w poszczegdlnych nscznikach wieku byiofay Identyczne jak w
badanym okresie. tj. w 2017 r. Nalezy podkreStl£, ze wskainiki zawarte wtablicy trwania zyda nie stanowi^ prognozy, co oznacza, ie Srednie
dalsze trwanie iycia nie dotyczy os6b iyj^cych obecn^,teczokreSIa »edoi Wiek doj^kiego doiyli f^Mnv zmarji w miu 2017 (jest to pewn^o
rodzaju Srednia wazona). Osoby, kt6re rodzq siq teraz, b^d^ srednio iyty o kilka tat dtuiej, z uwagi na obsenwowany proces poprawy stanu
zdrowia ludnosd.
2. Podstawowe dane Korzysci vinynikajiice t rozwoju nowycti technologii medycznych
i nowoczesnych metod dtagnostycznych orai poprawa kondycji zdrowotnej Poiak6w reaiizowana p r ^ prozdrowotny styt zycia,^ maj? swoje
odzwierdedlenie w trwajqcym juz od ponad dwudziestu lat spadku nat)$zenia zgon6w, a tym samym wydluzantu przecietnego trwania iycia
(Tabl. 1). W 2017 r, w Polsce m^czyzni zyil przedi^tnie 74,0 iat, natomiast kobiety 81,8 lat Paeci^tne trwanie zycia noworodka ptd m^skie]
zwi^kszyto si^, a ienskiej zmniejszylo si^ w stosunku do roku poprzedniego o 0,1 roku. W porownaniu z 1S90 r. zyjemy dtuzej odpowiednio o.
7,8 i 6,6 lat. W Poisce, podobnie jak w innych krajach, wyst^puje naduffiierakwiS^ m^zczyzn, jednak skala tego zjawiska jest znacznie wyisza.
Mimo, iz w Iatach 90. nSinica miedzy przecietnym trwaniem zycia kobiet I n^iczyzn malaia (w 1991 r. -9,2 lat; w 2001 - 8,2), pierwsza dekada
XXI wieku przyniosta wzrost tej wartoSci do 2,7 (w Iatach 2006-2008). Pac£)wszy od 2009 r. r6inkata maleje! obecnie wynosi 7,8 lat Zjavwsko
nadomteralnosci m^zczyzn obserwowane jest we wszystkch grupach wieku. W 2017 r. wieku IS lat nie doiylo 0,7% m^zczyzn {w 1930 r. 3,0%) i 0,6% kobiet (w 1990 r. - 2,2%). Roznica ta zwi^ksza si^ wraz z wiekiem. Wieku petnej aktywnoScl zawodowej, t|. 45 iat nie dozylo 4,9%
m^zczyzn i 1,9% kobiet (w 1990 r. odpowiednio 10,7% i 4,7%), natomiast wieku 75 bt 45,8% m^zczym 123,5% kobiet (w 1990 r. 633% i
37,5%]. W 2017 r. przeci^tne dalsze trwanie zycia 15-latk6w wynosHo dU chiopca 59,4 lat, natomiast dla dziewczynki 67,2. W porownaniu z
1990 r. jest to o 6,3 lat wi^cej w przypadku chiopcbw i o 5,4 roku wi^cej w paypadku dziewcz^t Z kolei srednie dalsze trwanie zycia 45-l3tkow
wynosilo 31,2 lat dla m^zczyzn i 37,9 lat dla kobiet, co w stosunku do 1990 r. oznacza wydiuienie przed^tnego trwanta zycia m^zayzn i kobiet
o ok. 5 tat
TRWANIE ^YqAZqiarftkuSUS
1. Trwanie zyda w Polsce - synteza Prezentowane w publikacji dane chatakteryzuj^ trwanie iycia i umierainoS^ ludnoSci Polski w roku 2018.
2:awarte w tabiicach wskainiki mozna interpretowad jako przeiiuone na hlpotetyanq gmpQ ludnoi4 l i c z ^ w chwili urodzenia 100 tysi^cy
os6b, przy zalozeniu, ie w okresie iycia tej grupy (tj. ponad 100 lat) ryzyko zgonu w poszczegdlnych rocznikach wieku byloby identyczne jak w
badanym okresie, tj. w 2018 r. Nalezy zatem podkresiic, ie wskainiki zawarte w tablicy tnvania zyda nie stanowi^ prognozy. PrzyMadowo
osoby, ktore urodzHy si^ w 2018 r., najprawdopodobniej b^d^ srednio zyly o lulka lat diuzej, i uwagi na obserwowany proces poprawy stanu
zdrowia ludnoSci Polski.?????????????? A TRWANIE ZVOft Si? OBNimO , m " -73,8 JUT - 817 ?l
2. Podstawowe dane Korzyici wynikajqce z rozwoju nowych technobg^ medycznych i nowoczesnych metod diagnostycznych oraz poprawa
kondycji zdrowotnej Polak5w reaiizowana przez prozdrowotny styl iycia, maj^ swoje odzwietdedletUe w trwaj^cym Juz od ponad dwudziestu
lat spadku nat^zenta zgonow, a tym samym wydtuzaniu przed^ego tnwsnia zycJa (Tablica 1). W 2018 r. pnedftne tnvanie zycia m?zayzn w
Polsce wyniosto 73,8 lat, natomiast kobiet Sl,7 lat W pordwnaniu z 1990 r. trwanie zyda wydiuzyio si; odpowiednio o 7,6 i 6.5 lat Naieiy
odnotowa^, ie pomimo wzrostu trwanta zycia w dlugiej perspektywie, - Wt MOllSiA WYC^SACTAICIEGP W N I C ^ U 80 19SM} OOTrCZr Sff0J
W0JENNE60 KIEDY NIE BYtO LEKARSTW I ^NOSCi oststnich dw6chtetach2018 i 2019^ ebsawQwany b)^jego spadek. W2018 r.
cx^ekiwane trwanie iycia bylo krotsze niz w 2016 r. o ohdo 0,1 roku w przypadku m^iczyzn i o blisko 03 mku dla kobiet. W Polsce, podobnie
jak w innych krajach, wyst^puje nadumieralnosc m^czyzn, Jedna k skala tego zjawiska jest znacznie wyisza niz w wi^fcszoSd krajdw
europejskich. Mimo, iz w Iatach 90. rdinica miedzy przecietnym trwaniem iycia kobiet i m?iczyzn malala {w 1991 r. - 9,2 iatj w 2001 - 8,2),
pierwsza dekada XXI wieku przyniosia wzrost tej wartosci do 8,7 (w Iatach 200&-2(X}8). Do 2013 r. spadia ona do poziomu ^0. Od tego czasu
utrzymuje si? ona na zblizonym pozKimie, w 2018 r. wynio^a 7,9 lat (Wykres 1). Qawisko nadumierainoSd m^iczyzn obserwowane jest we
wszystkich grupach wieku. W 2018 r. wieku 18 iat nie doiyioby 0,7% m^iczyzn (w 1990 r, - 3,0%) i 0,6% kobiet (w 1990 r. - 2,2%). Rdinica
miedzy m^iayznami i kobietami zwi^ksza si^ wraz z wiekiem. Wieku peinej aktywnoScl zawodowej, tj. 45 lat nie doiyioby 5% m^iczyzn i 1,9%
kobiet (w 1990 r.

TRWANIE;

2. Trwanie iycia w Polsce W Polsce, podobnie jak w innych krajach, m^^ifiiina^ v^xid m^^eftfm'yi^ytf^csa w i K k ^ m koMet Skala tego
zjawiska jest natomiast znacznie gt^bsza niz w wi^kszosci krajdw europejskich. Mimo ii w Iatach 90. fdinica miedzy praeci?tnym trwaniem
iycia kobiet i m^iczyzn malata (w 1991 r. - 9,2 roku; 9 ROZOBAL 2. TRWANIE iYOA W POLSCE w 2031 - 8,2 roku), pierwsza dekada 300 wieku

ZAtACZNIKIDOANALIZY P0NI2E|
Material GUS
1. Trwanie zycia - synteza Prezentowane w publiliacji dane charakteryzuj^ trwanie zycia I umieralnosc Uidnosci Pokki w rolttJ 2017.
Zawarte w tabiicach wskainiki moina interpretowac jako przeliczone na hipotetycznq gmp^ iudnold,ttaqcqw chwili urodzenia 100 ty$i<$cy
osob, przy zaioieniu, ze w okresie iycia tej grupy (tj. ponad 100 latj ryzyko z^onu w poszczegdlnych rocznikach wteku byloby kjentyczne jak w
badanym okresie, tj. w 2017 r. Naieiy podkreSiif, ie wskainiki zawarte wtablicy trwania iyda nie stanowiq prognozy, co oznacza, ie i^dnie
dalsze trwams iycia nie dotyczy osob iyjicych obecnie, lecz okresia ji%da{wlM^(k» Jakjego ^tea^li cl,
zmarii w roku 2017 Qestto pewnegs
rodzaju srednia waiona). Osoby, ktore rod£^ si^ teraz, b?d^ Srednio zyly o kilka tat diuiej, z uwagi na obserwowany proces poprawy stanu
zdrowia ludnoki.
2. Podstawowe dane Korzyki wynikajqce z rozwoju no\Mych technok>^ medycznydN
I nowoczesnych metod diagnostycznych oraz poprawa kondycji zdiowotnej Polakow reaiizowana przez prozdrowotny styt iycia, majf| swoje
odzwierciedlenie w trwajqcym juz od ponad dwudziestu lat spadku nat^nia zgonow, a tyro samym wydhdaniu przecietnego twania iycia
(Tabl. 1). W 2017 r. w Polsce mezayini zyli przed«tn«e 74,0 lat, natomiast k c ^ t y 81,3 lat Prza:ietne bwanie iycia noworodka pfd meskiej
zwi^kszyto siQ, a zeriskiej zmniejszylo si^ w stosunku do roku poprzedniego o 0,1 roku. W pordwnaniu z 1990 r. iyjemy diuiej odpowiednk) o
7,8 i 6,6 lat W Poisce, podobnie jak w innych krajach, wyst^puje nadumieralnosc m^iczyzn, jednak skala tego zjawiska jest znacznie wyisza.
Mimo, iz w Iatach 90. roznica miedzy przecietnym trwaniem iycia kobiet I m^iczyzn malala (w 1991 r. -9,2 laf w 2001 - 8,2), pierwsza dekada
XXI wieku przyniosta wzrost tej wartoSci do 8,7 (w Iatach 2006-2008). Poczqwszy od 2009 r. rdinica ta maieje i obecnie wynosi 7,8 lat ?Jawisko
nadumieralnosd m^iczyzn obserwowane jest we wszystkich grupach wieku. W 2017 r. wieku 18 iat rue doiylo 0,7% meiczyzn (w 1990 r. 3,0%) i 0,6% kobiet {w 1990 r. - 2,2%). Roinica ta zwi^ksza sie wraz z wieluem. Wieku peinej aktywnoSd zawodowej, tj. 45 lat nie rfciiyto 4,9K
meiczyzn i 1,9% kobiet (w 1990 r. odpowiednk) 10,7% i 4,7%), natomiast wieku 75 iat 45,8% meiczyzn i 23,5% kobiet (w 1990 r. 633% I
37,5%). W 2017 r. przecietne dalsze trwanie iycia 15-iatk6w wynosilo dia chiopca 59,4 lat natomiaft dia dziewczynki 67,2. W pordwnaniu z
1990 r. jest to o 6,3 lat wiecej w przypadku ctilopcdw i o 5,4 roku wiecej w przypadku dziewczqt Z kolei irednle dalsze bwanie iycia 45-JatiGdw
wynosilo 31,2 lat dla meiayzn i 37,9 lat dla kobiet, co w slosunku do 1990 r. oznacza wydiuienie przedetnego trwania iycia m^czyzn i kobiet
o ok. 5 lat

1. Trwanie iycia w Poisce - synteza Prezentowane w publikacji dane charaktefyzujq trwanie iycia i umieralnosd kidnosci Polski w roku 2018.
Zawarte w Ubiicach wskainiki moina interpretowac jako przeliczone na hipotetycznq grupe ludnoSd, Ikzqct w chwili uradzenia 100 tysiecy
osdb, przy zaioieniu, ie w okresie iyda tej grupy (tj. ponad 100 lat) r y z ^ zgonu w poszczegdlnych rocznikach wieku bytoby identyczne j^k w
badanym okresie, t|. w 2018 r. Naieiy zatem podkreSiid, ie wskaznUd zawarte w tablicy trwania iycia nte stanowlq prognozy. Przyktadowo
osoby, ktdre urodzBy sie w 2018 r., najprawdopodobniej bedq srednto iyly o kilka iat diuiej, z uwagi na obserwowany proces poprawy stanu
zdrowia ludnoSd Polski.?????????????? A TRWANIE 2YaASi^OBNiZytO .ro*-73,8 ,IC"-81,7 71
2. Podstawowe dane (Corzysci wynikajqce z rozwoju nowych technobgii medycznych i nowoaesnych metod diagnostycznydt oraz poprawa
kondycji zdrowotnej Polakdw reaiizowana przez prozdrowotny styl iyda, majq swoje odzwierciedlenie w trwajqcym jui od ponad dwudziestu
lat spadku nateienia zgondw, a tym samym wydhiianiu przecietnego trwania iycia (Tabica 1). W 2018 r. przecietne trwanie ^da me^ccjRSi w
Poisce wyniosio 73,8 lat natomiast kobiet 81,7 lat. W pordwnaniu z 1990 r. trwanie iycia wydluiyb} sie odpowiednfo o 7,616^5 lat Nateiy
odnotowacS, ie pomimo wzrostu trwania iyda w dlugiej perspektywie, - mUCOHA WYC^gACTAKljaiO WNIOSKU 80 ISm DOTYCZf STAftRI
W0JENNE60 KIEQYNtE BYiO L£XA8$TW i ZYWNOSQ ostatnlch dw$cl^JatBd)2Dlgi2019 ,obs«fW<3»lSliyMlegp spadek W 29?^ r.
oczel»wan£ trwanie iycia bylo krdtsze nii w 2016 r. o okoto 0,1 roku w przypadku meiczyzn I o bfisko 03 mku dla tobiet W Poises, podobnie
jak w innych krajach, wystepuje nadumieralnosd meiczyzn, jednak dcalat^o lyawiska jest znacznie \Myzsza nii w wiekszoSd krajdw
europejskk:h. Mimo, i i w Iatach 90, roznica miedzy przecietnym trwantoi iyda kobiet i meiczyzn malala (w 1991 r . - 9,2 lat;.w 2001 - 8,2),
pierwsza dekada XXl wieku payniosta wzrost tej wartoSci do 8,7 (w Iatach Z(K)&-2008). Do ^ 1 3 r. spadta ona do poziontu 8,0. Od t e ^ czasu
utrzymuje sie ona na zbliionym pozmmie, w 2018 r. wyniosia 7,9 lat {Wykres 1). 2}awisko nadumier^lnoSd meiczyzn obserM>wafte jtst we
wszystkich grupach wieku. W 2018 r. wieku 18 lat nie doiyioby 0,7% nr^Kzyzn (w 1990 r . - 3,0%) i 0,6%tobiet(w 1 ^ r. -2,2%). Rdinka
miedzy meiczyznami i kobietami zwieksza sie wraz z wiekiem. Wieku peinej aktywnoSd zawodowej, tl- 45 iat nie doiyioby 5% meiayzn i iJ9%
kobiet (w 1990 r.
TRWAWIECTQ>\W2W9<tQKU-gUi
2. Trwanie iyda w Polsce W Polsce, podobnie jak w innych krajach, «ii|i|i«alnol$ wSrdd i l i Q x q ^
iKQlffdNim iuMet. Skala tego
ijawiska jest natomiast znacznie glebsza nii w wiekszoSd krajdw europejskich. Mimo i i w latadt 90. rdinka miedzy przecietnym trwaniem
iycia kobiet I meiczyzn maiaia (w 1991 r. - 9,2 roku; 9 ROZDZlAt 2. TRWANIE tYClA W POLSCE w 2001 -8,2 roku), pierwsza dekada XW widw
payniosia wzrost tej wartoSd do 8,7 (w Iatach 2006-2008). Do 2013 r. spadia ona do pozk>mu 8,0. Od tego cjasu utrzymuje s^ ona na
zbliionym poziomie, w2019 r. wyniosia 7,7 roku (Rys. 1).

Wyisza umieraln«id wSrdd meiczyzn wzgledem kobiet w^tepuje nt^pszystkk^hgrupacb wieku, Gdyby warunki umieralnokl utrz^ywaly sie
na poziomie obserwowanym w 2019 r., to spoirdd wszystkich mezciyzn urodzonych w tymroku0,7% nie dozytoby 18 iat (w 1990 r. - 3,0%) t

przyniosta wzrost tej wartoici do 8 J (w latacti 2006-2008). Do 2013 r. spadia ona do poziomu 8,0. Od tego czasu utrzymuje sie ona na
zblizonym poziomie, w 2019 r. wyniosia 7,7 roku (Rys. 1).
Wyzsza umieralmaa wsrtkl meiayzn wzgledem kobiet wyst^pu^ HmtNSzystiadi grupach wieku. Gdyby warunW umieralnoSci otaymywaly sie
na poziomie obsenwowanym w 2019 r., to spo£r6d wszystkich meiayzn urodzonych w tym roku 0.7% nie doiyioby 18 iat {w 1990 r. - 3,0%) I
0,6% kobiet (w 1990 r. - 2,2%). Roznica miedzy meiczyznami i kobietairo zwieksza sie wraz z wietdem. Wieku peinej aktywnoici zawodowej, tj.
45 iat nie doiyioby 4,9% meiczyzn i 1,9% kobiet (w 1990 r. odpowiednio 10,7%! 4,7%), natomiast wieloi 75 lat 45,6% meiczyzn 123,6% kobiet
(w 1990 r. 63,9% i 37,5%). W 2019 r. przecietne dalsze tnvanie iycia 15-latk6w wynosito dla cMopca 59,5 roku. natomiast dia dziewczynid 67,2
roku. W porownaniu z 1990 r. jest to o 6,4 roku wiecej w przypadku chiopcdw f o 5,4 roku wiecej w praypadku dziewczet Z kotel irednie dalsze
trwanie iyda 45-latk6w wynosHo 31,3 roku dla meiczyzn i 37,8 natoi dla kobiet co w stosunku do 1990 r. oznaaa wydluzenie przecietnego
trwania iycia meiczyzn o 5,2 roku i kobiet o 4,8 roku.
DiagoU iycia w Mkmczech jest coraz wif ksza
Z danych federalaego Urz^u Statystycznego wynika, ie prognozowany okres rodz^ych si? wlasnie Niemc6w wydbiiyi si^ o prawie 3
iniesittce.

*Prognozowana dhtgosd iycia mieszkancow Niemiec pobiia kolejfty rekord. Szacuje sif, ie rodztfcy sif wlainie cUopcy d<^q sredm
wieku 77 {at i 9 miesifcy (Polacy tylko 74 lata ) . Statystyczna niemecka dziewcsynka do^'e blisko 83 lot. O szczegolach z Berlina W
SzymamkL*
NOWE EMERYTURY B^D^ WY2SZE , 8 0 iYJEJMfY ICR6C0 GUS

Od kwietala zxalcoiiy sif tablice Sredoii^o daiszego trwiinia i^doL kobiet i m^iczyzai. Stal^ystyetaie iyjeay itrdccj, wi$c nowe emerytury
bf

wyzsM - informuje Zakiad Ubezpieczeti Spotecznych.

Tablice daiszego trwania iycia oglasza corocznie prezes Gldwnego Urz^u Statystycznego. Pomagaj^ one oszacowad jak dhigo b^ziany na
emoytunse i dzifki temu rdwnomiemie roztoiyc zgromadzone sidadki Przyponmijisy, 2e wysoko^ cmcarytuiy obliczoce} wedtug
zreformowanych zasad to wyiiik podzielenia suniy zwaloryzowanydi skladek, zwaloryzowanego kapitaiu poc2|tkowego oraz kwoty irodkdw
zewidencjonowanych na subkoncie przez kadma dalsze trwanie iycia obowi^jijec w dniu z^oszoiia wniosku o emerytury. Taki meciianiza)
powoduje, ie im niisase dais2» trwanie iycia, tym wyisza emeryttura.
Od pocz^tku ncfonny emerytalnej ai do 2016 loku tablice pubiikowane przez GUS podawaiy, ie iSrednia trwania iyan state ^ wydiuiala.
Pierwszy spaddc lic;d>y mlesi^y nastqpU dopiero w 2016 r . , potem w 2017 r. n a ^ i l niezoaczny waost ^edniego dalsze^ trwania tyds, a w
201$ r. i 2019 r. ponownie spadek. Jest to w i ^ j u i dmgirokz rz^u. gdy obnila si( irednie dalsze trwanie tycia. co nut ^^plyw na wyliczeme
em«ryuiry...warto zauwaiyd ze odnoszono sie do stanu wojeno^go kibdy biakowalo i y w n c ^ JWbrstw ) OIJS

A r t , 2S. emesr. I mnt. l y s - USTAWA EMERYTAUNIA

Wmok&sc

emerytury

1 . Emerytura stanowi rownowartoic kwoty b^d^cej wynikiem pod2iclenia podstawy obliczenia ustalonej w sposdb okresitMjy
w a r t 25 podstawa obliczania emerytury, waloryzacja przez Srednie dalsze trwanie iycia dla osdb w wieku rdwnym wiekowi przejscia na
emerytury danego ubezpieczonego, z uwzgi^nieniem ust S i a r t VS^zasady obliczania emerytury w Iatach 2009-2013.
2. Wiek ubezpieczonego w dniu przojscia na emerytur*; wyraza si? w ukonczonych Iatach i missi^cach.
3. Srednie dalsze trwanie iycia ustala si; wspolnie dla m^zyzn i kobiet oraz wyraia si^ w miei^qcach. (? Kcmstytucja art. 33 rcwnoid kobiet i
m^aiyzm}
4. Prezes Gldwnego Urz^u St^ystyczxiego oglasza w formie komupikatu w Dzieoniku Urz^dowym Rzeczypospolitej Polskiej "^cmitor
Polski" corocznie w tenninie do dnia 31raaneaUiblice trwania iyda, z uwzgl^dniwHcm ust 3, dla wkku ubezpieczonych okre^lonego w njy^
ust 2.
5. Tabtice, o kldr>'ch mowa w ust. 4 podstawii przyznawania emeiytur na wnioski zgloszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca nast^pnego
roku kdendarzowego, z uwzgl^dnienicm ust 6.
6. Jezeli jest to kori^stniejsze dia ubezpieczonego, do ustalenia wysokoiSci emerytury zgodnie rust 1 sUKuje si^ tablice trwania iycia
obowiqzuj^ce w dniu, w ktorym ubezpieczony osiggnql wick emerytalny wynoszqcy 60 iat dla kobiet i 65 lat dla m^zrzyzo.

Art. 1,83. emer. t rent. ZUS Zasady obliczania emerytury w iatach
2009'2Q13
1. Emerytura przyznana naw-niosck osoby ubezpieczonej urodzoncjpo dniu 31 grodnia 1948 r_,ziivyj%tkiemub«spieczonych, ktdrzy
pobrali emerytun; na podstawie przepisow art 46 przesianki udziektua emerytury lub art. 50 emerytura kalejavtia, o ile osoba ta ni
byia czlonkiem otwsrtego iiuiduszu emerytalnego albo aioiyla, wniosek o pr/dcazanie srodkdw zgromadzonych na tachunku w
otwartym funduszu emerytalny m. za po^edoictwem ZakJadu. na dochody budietu paAStwa, kttka (^i4gn^ wiek uprawniajqcy do
emerytury w roku kalendarzowym 2009, wynosi:
1) 80 % m e ^ u r y obiiezonej na podstawie a r t S3 wysokiM emerytury oiaz
2) 20 % emaytury obiiezonej na podstawie a r t 26 wysuhosd emerytury.

Eineryluni pr/ymsaa na wniosdc osoby ubezpieczonej, o Iciorej mowa w test 1, lrt6ra osi^gn^a wide i p s w n i i y ^ do emetytey w roku
kalendarzowym 2010, wynosi:
1. 70 % emerytury obiiezonej na podstawie a r t S3 wyMkos&tnmybtry oraz
2. 30 % emerytury obiiezonej na podstawie a r t 26 wysokosc emerytmy.
3. Emerytura i»zyznana na wqiosek osoby ubezpieezonej, o kt6n:J mows w ust 1, ktora osiqgn^ wiek uprawnisy^y do emerytury w roku
l^endamiwym 2011, wynosi:
1) 55% emerytury obiiezonej na podstawie art 53 wysokosc emerytury oiaz
2) 45 % emerytury obiiezonej na podstawie art 26 wysokosc emerytury.
4. Gmerytuni przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o ktorej mowaw ust t , ktora osiqgnfla widk uprswniaj^y do extterytuiy w roku
kalendam>wym 2012, wynosi:
1) 35 % emerytury obiiezonej na podstawie a r t 53 wyxokaic emerytury oraz
2) 65 % emerytury'obMczonej iia podstawie a r t 26 vf'>«oibic e/n^fTtoyv
5. Emerytura pizyznana oa wniosek osoby ubezpieczonej, o ktorej mowa w ust. 1, ktora osiqgnfia wide upravwii^qcy do emaytuiy w roku
kalendarzowym 2013 albo 2014, wynosi:
1) 20% eraeiytury obiiezonej na podstawie a r t 53 wysokosc emerytury oraz
2) S0% emerytury obiiezonej na podstawie art 26 wysokosc emerytwry.
6. Do ponownego ustalenia wysokosci cnicrytury, o kt6rej mowa w ust 1-5, z tytutu podlegania ubezpieczaoiiMnemerytalnemu i rentowym po
dniu przyznaniaemerytury stosuje si? art 108ponowne ustalenie •wysokoiciiwiadczeaiaemerytalnego.
Art, 156. Pr^slanki stwiErdzenia niewaznosei decyzji D2.l7>2020.o.a56 t . j . - Ustawa % 4nia 14 czerwca i 9 6 0 r .
§ 1. Organ administxacji publiezncj stwierdza niewainoAS decyzji, ktdnc
1) wydana zostaia z naruszeniem przepisow o wiasciwosd;
2) wydana zostaia bez podstawy prawnej lub z raZqcym naruszeniem prawa;
3) dotyczy sprawy juz poprzednio rozsb-zygnii^ej inn4 decyzjq ostatecznq albo ^ a w y , ktdr^ zaialwiooo m i i c z ^ ;
4) zostaia skierowaaa do o.s«by nic b?d^cj sUron^ w sprawie;
5) byta niewykonalna w dniu jej wydania i jej uiewykonalno^ ma charakter trwaly;
6) wniziejej wykooania-Kodel^post^powaiiiaadministmcyjnegu wywoialabyczyn zagroixmy kanc
7) zawiera wad? powoduJ4cq jej niewainos^ iraocyprawa.
§ 2. Nie stwierdza si$ ntewainoSci decyzji z pr/yczyn wymienionych w § I pkt 1,3,4 i 7, jeteli od dniaJej dorfczienia tub ogtoszeQiattpiynf|lo
dzicsii^ lat a takie gdy decyzja wywolala nieodwracalne skutki prawnes
(Art 156 § ? - ^ ZaJgegie, yf jakim nie wylqcza dopuszczalnpiSei stwifftepig. piew^nosgj i f e m j i fi}i^m^ % r4iy:y^^^ namazTOiem prawa, g4y
04 wydani^ 4ecy2ji nastqpil znaczny upty w czasu, 4 decyzja byta po<lsta,w^ nabycia pra.w» lul? eltspylctatYwy - zostirf MZPany z» njezgO^Y
z a r t 2 unormowania w zahresie past^pimania w sprawie skarg i wniosh^w Konstvtudi Rzeczypospolitej Polskiej wvrokJem Trvbunahi
KonstvtucvinegQ z 21.05.2015 r. s-ygn. akt P 46/13 (Vz. U. 2015.0.702^
:https//statRov.pl/obsr3rY-temi3l;YC?ne/ludno5CiAfwanie-j:vq3-w-2qi7-r-JZ.12.html
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Zawiadomienie o sposobie zatatwienia petycji

Dziataj^c na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), uprzejmie
informuj?, iz pozostawiam Pana petycj? z dnia 27 sierpnia br. bez rozpatrzenia. Jednoczesnie, stosownie do art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, informujf, iz Pana petycja z dnia 30 lipca br. zostata uznana za
bezprzedmiotow^.
Petycja z dnia 27 sierpnia br. zostata ztozona w sprawie, ktora byta przedmiotem rozpatrzonej petycji z dnia 30
lipca br., i nie powotat sif Pan na nowe fakty lub dowody. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy podmiot wtasciwy do
rozpatrzenia petycji moze pozostawic bez rozpatrzenia petycj? ztozon^ w sprawie, ktora byta przedmiotem petycji
juz rozpatrzonej przez ten podmiot, jezeli w petycji nie powotano si? na nowe fakty lub dowody nieznane
podmiotowi wtasciwemu do rozpatrzenia petycji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uprzejmie informuj?,
ze sposob zatatwienia petycji nie moze bye przedmiotem skargi.

Prezes
Gtownego Urzfdu Statystycznego
dr Dominik Rozkrut
-podpisano podpisem elelitronicznym

