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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (druk nr 392) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. Z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) w części dotyczącej 

ustalania kapitału początkowego. Dotychczasowe brzmienie art. 174 ust. 3b ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje korzystniejsze 

uregulowanie dla osób, które po raz pierwszy przystąpiły do ubezpieczenia w trakcie roku 

kalendarzowego i dlatego pozostawały w ubezpieczeniu przez część miesięcy tego roku, 

zapewniając im uwzględnienie tej sytuacji w zakresie ustalania podstawy wymiaru kapitału 

początkowego (w odniesieniu uzyskanych kwot podstawy wymiaru składek do przeciętnego 

wynagrodzenia za ten rok uwzględnia się odpowiednio liczbę miesięcy pozostawania 

w ubezpieczeniu). W obecnej zmianie rezygnuje się z określenia przystępowania po raz 

pierwszy do ubezpieczenia na rzecz pozostawania w ubezpieczeniu, co jest określeniem 

szerszym – obejmuje także inne osoby, które pozostawały w ubezpieczeniu krócej niż rok np. 

korzystające z urlopu wychowawczego, pozostawiając korzystniejszy sposób ustalania 

podstawy wymiaru kapitału początkowego, uwzgledniający w jej obliczaniu odpowiednie 

odniesienie do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu la (art. 1).  

Ponowne ustalenie kapitału początkowego, z uwzględnieniem nowej regulacji nastąpi na 

wniosek osoby uprawnionej lub później tzn. przy obliczaniu emerytury. Decyzja w sprawie 

ponownego ustalenia kapitału początkowego zostanie wydana w ciągu 60 dni od dnia 

wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji (art. 2).  

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2003 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy stanowił przedłożenie poselskie, które wpłynęło do Sejmu 15 czerwca 

2012 r. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej 

i Rodziny. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu 

przyjęła sprawozdanie przygotowane przez jej podkomisję.  

Projekt zawarty w sejmowym druku nr 636 zakładał objęcie zmianą osób, które przed 

1 stycznia 1999 r. korzystały z urlopu wychowawczego i w związku z tym przepracowały 

jedynie część roku kalendarzowego, a zgodnie z zasadami obliczania kapitału w ustawie, 

miały przez to niższą wartość kapitału początkowego. Projekt podczas prac został częściowo 

zmodyfikowany – rozszerzono jego zakres podmiotowy, skorygowano przepis przejściowy 

oraz zmieniono termin wejścia w życie ustawy. Przedstawiona w sprawozdaniu wersja 

nowych uregulowań obejmuje podmioty dotychczas objęte regulacją oraz te, które były 

przedmiotem zainteresowania wnioskodawców, bez wyróżniania kolejnego kręgu 

podmiotów.  

Podczas drugiego czytania, które odbyło się na 44. posiedzeniu Sejmu, nie zgłoszono 

żadnych poprawek i podjęto decyzję o niezwłocznym przejściu do trzeciego czytania na tym 

samym posiedzeniu.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 429 posłów, jeden głos był przeciwny, a jeden 

wstrzymujący się.  

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Główny legislator 

Bożena Langner 


