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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 13. posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2020 r. ustawę

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.

Z poważaniem
(-) Elżbieta Witek

U S T AWA
z dnia 19 czerwca 2020 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
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 i 568) po art. 194h dodaje się
art. 194i i art. 194j w brzmieniu:
„Art. 194i. Do ustalenia podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w
art. 24, ubezpieczonego urodzonego w 1953 r., nie stosuje się przepisu art. 25 ust.
1b, jeżeli wniosek o przyznanie tej emerytury zgłosi w terminie 6 miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. …),
pod warunkiem że prawo do emerytury przed osiągnięciem wieku emerytalnego
ma ustalone na podstawie wniosku złożonego przed dniem 1 stycznia 2013 r.
Art. 194j. 1. Kwotę emerytury przyznanej na podstawie art. 24
ubezpieczonemu urodzonemu w 1953 r., który wcześniej pobierał emeryturę
wymienioną w art. 25 ust. 1b na podstawie wniosku złożonego przed dniem 1
stycznia 2013 r., ustala się ponownie od podstawy ustalonej z zastosowaniem art.
194i.
2. Przeliczeniu podlega podstawa obliczenia emerytury przyjęta w decyzji
o ustaleniu prawa do emerytury.
3. Do ustalenia nowej kwoty emerytury przyjmuje się średnie dalsze trwanie
życia przyjęte w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury, a następnie uwzględnia
się kolejne zmiany wysokości świadczenia.
4. Emerytura w ponownie ustalonej wysokości przysługuje od dnia, od
którego podjęto wypłatę emerytury przyznanej na podstawie art. 24, a w
przypadku gdy prawo do tej emerytury było zawieszone – od dnia, od którego
mogłaby być podjęta jej wypłata.
5. Jeżeli ponownie ustalona wysokość emerytury przyznanej na podstawie
art. 24 jest wyższa od wypłacanej dotychczas, emerytowi wypłaca się
wyrównanie. Kwotę wyrównania stanowi różnica między sumą kwot emerytur,
jakie przysługiwałyby w okresie od dnia, o którym mowa w ust. 4, do dnia
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wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ich waloryzacji, a
sumą kwot wypłaconych w tym okresie.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do ponownego ustalenia
wysokości renty rodzinnej.”.
Art. 2. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowanie w sprawie
ponownego ustalenia wysokości emerytury ubezpieczonych, o których mowa w art.
194j ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 lub renty rodzinnej po tych ubezpieczonych z
pominięciem przepisu art. 25 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, wszczęte przez organ
rentowy w wyniku skargi o wznowienie postępowania złożonej w trybie art. 145a
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2020 r. poz. 256 i 695) lub przez sąd w wyniku skargi o wznowienie postępowania
złożonej w trybie art. 4011 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.1)), ulega zawieszeniu z mocy
prawa do czasu wydania przez organ rentowy decyzji na podstawie art. 194j ust. 1
ustawy zmienianej w art. 1.
2. Organ rentowy niezwłocznie zawiadamia sąd o wszczęciu postępowania na
podstawie art. 194j ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 oraz doręcza kopię wydanej
decyzji.
3. W przypadku wydania przez organ rentowy decyzji o odmowie ponownego
ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 194j ustawy zmienianej w art. 1, organ
rentowy lub sąd z urzędu podejmuje zawieszone postępowanie, o którym mowa w ust.
1.
4. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, umarza się z mocy prawa z dniem
wydania przez organ rentowy decyzji zaspokajającej roszczenie w całości.
Art. 3. 1. Przepisów art. 194j ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do spraw,
w których wskutek wznowienia postępowania, o którym mowa w art. 2, nastąpiło
zaspokojenie roszczeń w całości.
2. W pozostałych przypadkach ponowne ustalenie wysokości emerytury na
podstawie art. 194j ustawy zmienianej w art. 1 następuje z urzędu po upływie 6
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1469,
1495, 1649, 1655, 1798, 1802, 1818, 2070, 2089, 2128 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288, 462, 875, 956
i 1017.
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Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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