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USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU 
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.)  

 
Art. 109. 

1. Na wniosek emeryta lub rencisty wysokość emerytury określonej w art. 53 oraz renty ulega 
ponownemu ustaleniu na zasadach określonych w art. 110-113.  

2. Jeżeli w wyniku ponownego ustalenia emerytura lub renta jest niższa, świadczenie 
przysługuje w dotychczasowej wysokości. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do emerytury obliczonej zgodnie z art. 24a ust. 
5 i art. 54a. 

<Art. 123a. 

W decyzji organu rentowego w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego 
wysokości zawiera się w pouczeniu informację o prawie do złożenia przez emeryta lub 
rencistę w każdym czasie wniosku, o którym mowa w art. 109.> 
 

Art. 111. 
1. Wysokość emerytury lub renty oblicza się ponownie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, od 

podstawy wymiaru ustalonej w myśl art. 15, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę 
wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na 
podstawie przepisów prawa polskiego: 
1) z liczby kolejnych lat kalendarzowych i w okresie wskazanym do ustalenia poprzedniej 

podstawy wymiaru świadczenia, 
2) z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych, 

poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym zgłoszono wniosek o 
przyznanie emerytury lub renty albo o ponowne ustalenie emerytury lub renty, z 
uwzględnieniem art. 176, 

3) z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, 
przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury lub 
renty, 

- a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego. 
2. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru, obliczony na zasadach określonych w art. 15, 

mnoży się przez kwotę bazową ostatnio przyjętą do obliczenia świadczenia. 
3. Podstawa wymiaru emerytury lub renty, ustalona na zasadach określonych w ust. 1 i 2, 

podlega wszystkim waloryzacjom przysługującym do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne 
ustalenie tej podstawy. 

<Art. 129a.  

W przypadku emerytury lub renty obliczonej na nowo, w wyniku wniosku o ponowne 
ustalenie jej wysokości zgodnie z art. 111, świadczenie obliczone na nowo wypłaca się za 
okres od dnia powstania prawa do tego świadczenia.> 


