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U Z A S A D N I E N I E 

Podstawowym celem Plebiscytu (zgodnie z §4 Regulaminu) jest „zwiększanie zaufania 

społecznego do sądownictwa w Polsce”, a właśnie Pani Sędzi Monice Miller-

Młyńskiej udało się w tym roku zrealizować ten cel w sposób spektakularny. Pytanie prawne, 

które skierowała do Trybunału Konstytucyjnego, otrzymało w marcu br. odpowiedź kluczową 

dla niemal 100 tysięcy emerytek (dane szacunkowe ZUS) 1) od ponad sześciu lat 

bezskutecznie oczekujących, aby wymiar sprawiedliwości stanął w obronie ich 

konstytucyjnych praw. Chodzi o słynne już pytanie P 20/16, niezwykle istotne 

dla wspomnianej grupy kobiet, które w roku 2013 znalazły się w pułapce zmienionego – 

wobec nich w sposób niekonstytucyjny 2) – prawa emerytalnego. Wiele z pokrzywdzonych 

odwoływało się do wielu sądów. Wielu sędziów rozpatrywało te odwołania. W tej sytuacji 

Pani Sędzia Miller-Młyńska zdecydowała się przyjąć punkt widzenia zdesperowanych 

obywatelek, uznać jego zasadność i z tej perspektywy podjąć działania prawne. 

Aby działać z perspektywy obywateli, Pani SSO Monika Miller-Młyńska  wnikliwie 

analizowała ich opinie wyrażane publicznie. Dowodem tego jest komentarz, który zamieściła 

na blogu „Jotownia. Społeczny serwis emerytalny” 3): „Należy jednak w tym miejscu dobitnie 

podkreślić, iż bez Jotowni, zwracającej uwagę na szereg obcych prawniczemu myśleniu 

kwestii, pytania do TK być może by nie było. Państwa siłą (a w każdym razie większości 

dyskutujących tu osób) jest wolność od zacietrzewienia i umiejętność stawiania prostych 

pytań. Nie zaglądam tu regularnie, ale naprawdę sporo od Państwa czerpię. Dziękuję.” 4) 

 

www. jotownia.wordpress.com 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatinicjatywypliki/810/4/1175_zus.pdf
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%2020/16
https://jotownia.wordpress.com/
https://jotownia.wordpress.com/2014/03/01/nadzwyczajny-art-25-ust-1b-ustawy-o-e-r-z-fus/#comment-4602
https://jotownia.wordpress.com/


Na blogu tym jest więcej podobnych przykładów aktywności podejmowanej przez 

Panią Sędzię poza salą rozpraw, zmniejszającej dystans między przedstawicielami 

sądownictwa a społeczeństwem. 5) 

Reasumując, Pani Sędzia Monika Miller-Młyńska swoimi działaniami wpisała się 

w najlepsze tradycje zawodu prawniczego i pokazała, jak ważny i piękny to zawód. Jak 

bardzo od prawa i jego reprezentantów zależy los i zaufanie do państwa tzw. zwykłych 

obywateli, którzy temu prawu podlegają i którzy, w sytuacji ustanowienia krzywdzącego ich 

prawa, to zaufanie tracą. Tym bardziej, kiedy dotyka ono słabych i ubogich grup społecznych, 

do jakich niestety należą polskie emerytki. 

Z wyrazami szacunku, 

emeryci przeciw wadliwemu prawu emerytalnemu 
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