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S P R A W O Z D A N I E   
 

KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY 
 
 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 636). 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu  – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierowała w dniu 27 lipca 2012 r. powyższy projekt 
ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 
rozpatrzeniu  tego  projektu ustawy na  posiedzeniach  w dniach 21 marca oraz 13 czerwca 
2013 r.  

wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

 
 
Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. 
 
 
 

Sprawozdawca 
 

 
/-/ Anna Bańkowska 

Przewodniczący Komisji 
 
 

/-/ Sławomir Piechota 
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PROJEKT 
 
 
 

USTAWA 
z dnia ……………. 2013 r. 

 
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu  

Ubezpieczeń Społecznych 
 
 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) w art. 174 ust. 
3b otrzymuje brzmienie: 

 „3b. Jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początko-
wego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony pozostawał w 
ubezpieczeniu społecznym na podstawie przepisów prawa polskiego jedynie 
przez część miesięcy tego roku, do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw 
wymiaru składek i kwot, o których mowa w art. 15 ust. 3, w okresie tego 
roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmuje się sumę kwot przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy odpo-
wiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu.”. 

  
Art. 2. 

1. W sprawach, w których organ rentowy ustalił kapitał początkowy z uwzględ-
nieniem przepisów art. 174 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obo-
wiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, kapitał początkowy 
ustala się ponownie na wniosek osoby uprawnionej, a jeżeli osoba uprawniona 
nie wystąpi z takim wnioskiem – przy obliczaniu emerytury na zasadach okre-
ślonych w art. 26 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, jeżeli jest to 
korzystniejsze dla emeryta. 

2. Decyzję w sprawie ponownego ustalenia wysokości emerytury, z uwzględnie-
niem przeliczonego kapitału początkowego, organ rentowy wydaje w ciągu 60 
dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.  

 
Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 

224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, 
poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 
664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240.  
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