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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(druk nr 844) 

 

U S T A W A   z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU 

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) 

Art. 26. 

1. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy 

obliczenia ustalonej w sposób określony w art. 25 przez średnie dalsze trwanie życia dla 

osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego, z 

uwzględnieniem ust. 5 i art. 183. 

2. Wiek ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę wyraża się w ukończonych latach i 

miesiącach. 

3. Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża się w 

miesiącach. 

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" corocznie w terminie do dnia 31 

marca tablice trwania życia, z uwzględnieniem ust. 3, dla wieku ubezpieczonych 

określonego w myśl ust. 2. 

[5. Tablice, o których mowa w ust. 4, są podstawą przyznawania emerytur na wnioski 

zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.] 

<5. Tablice, o których mowa w ust. 4 są podstawą przyznawania emerytur na wnioski 

zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, z 

uwzględnieniem ust. 6.> 

<6. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury 

zgodnie z ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym 

ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust.1a i 1b oraz w 

art. 27 ust. 2 i 3.> 

Art. 55. 

Ubezpieczonemu spełniającemu warunki do uzyskania emerytury na podstawie art. 27, który 

kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu przewidzianego w tym 
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przepisie wieku emerytalnego i wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury po dniu 31 

grudnia 2008 r., może być obliczona emerytura na podstawie art. 26, jeżeli jest wyższa od 

obliczonej zgodnie z art. 53. 

<Art. 55a. 

1. Przepis art. 55 stosuje się również do ubezpieczonego, który miał ustalone prawo do 

emerytury przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, o której mowa w art. 27. 

2. Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę, do której miał ustalone prawo przed 

ustaleniem prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego, 

określonego w art. 27 ust. 2 i 3, podstawę obliczenia emerytury zgodnie z art. 26 

pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości 

przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na 

ubezpieczenie zdrowotne. 

3. Prawo do emerytury ustalone przed osiągnięciem wieku emerytalnego, określonego w 

art. 27 ust. 2 i 3, ustaje z dniem, od którego została przyznana emerytura na 

podstawie art. 27, obliczona zgodnie z art. 26.> 

Art. 110. 

1. Wysokość emerytury lub renty oblicza się ponownie od podstawy wymiaru ustalonej w 

sposób określony w art. 15, z uwzględnieniem ust. 3, jeżeli do jej obliczenia wskazano 

podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego przypadającą w całości lub w części po 

przyznaniu świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od 

poprzednio obliczonego. 

2. Warunek posiadania wyższego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru nie jest 

wymagany od emeryta lub rencisty, który od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia 

zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie świadczenia, w myśl ust. 1, nie pobrał 

świadczenia wskutek zawieszenia prawa do emerytury lub renty lub okres wymagany do 

ustalenia podstawy przypada w całości po przyznaniu prawa do świadczenia, a wskaźnik 

wysokości podstawy wynosi co najmniej 130%. 

3. Okres ostatnich 20 lat kalendarzowych, o których mowa w art. 15 ust. 1, obejmuje okres 

przypadający bezpośrednio przed rokiem, w którym zgłoszono wniosek o ponowne 

ustalenie wysokości świadczenia, z uwzględnieniem art. 176. 
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<Art. 110a.  

1. Wysokość emerytury oblicza się ponownie od podstawy wymiaru ustalonej w sposób 

określony w art. 15, z uwzględnieniem art. 110 ust. 3, jeżeli do jej obliczenia 

wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego przypadającą w 

całości lub w części po przyznaniu świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy 

wymiaru przed zastosowaniem ograniczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 5, jest 

wyższy niż 250%. 

2. Ustalenie wysokości emerytury zgodnie z ust.1 może nastąpić tylko raz.> 

Art. 174. 

1. Kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-

12. 

2. Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie 

ustawy: 

1)   okresy składkowe, o których mowa w art. 6; 

2)   okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5; 

3)  okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-3 i 6-12, w wymiarze nie 

większym niż określony w art. 5 ust. 2. 

<2a. Przy ustalaniu kapitału początkowego do okresów, o których mowa w art. 7 pkt 5 

stosuje się art. 53 ust. 1 pkt 2.> 

3. Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 

17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z 

okresu przed dniem 1 stycznia 1999 r. 

3a. Przepis art. 17 ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru 

kapitału początkowego w myśl art. 15 ust. 1 dla ubezpieczonego urodzonego przed dniem 

31 grudnia 1968 r. z powodu nauki w szkole wyższej, o której mowa w art. 7 pkt 9. 

3b. Jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego 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 
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przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy 

odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu. 

4. Do obliczenia kapitału początkowego dla osoby mającej ustalone prawo do renty z tytułu 

niezdolności do pracy przyjmuje się, na jej wniosek, wskaźnik wysokości podstawy 

wymiaru renty przyjęty w decyzji ustalającej prawo do renty po raz pierwszy lub 

ponownie ustalającej jej wysokość. W przypadku gdy renta została przyznana przed 

dniem 15 listopada 1991 r., do ustalenia kapitału początkowego przyjmuje się wskaźnik 

wysokości podstawy wymiaru ustalony w wyniku rewaloryzacji, chyba że po tej dacie 

ponownie była ustalana jego wysokość. 

5. Jeżeli z powodu niemożności ustalenia podstawy wymiaru renty jej wysokość została 

ustalona w kwocie najniższej renty, do ustalenia podstawy wymiaru kapitału 

początkowego przyjmuje się najniższe wynagrodzenie pracowników obowiązujące w 

okresie przyjętym do obliczenia podstawy wymiaru renty. 

6. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio do ustalenia kapitału początkowego osób uznanych 

za repatriantów. 

7. Do obliczenia kapitału początkowego przyjmuje się kwotę bazową wynoszącą 100% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale kalendarzowym 1998 r. 

8. Przy obliczaniu kapitału początkowego część kwoty bazowej wynoszącej 24% tej kwoty 

mnoży się przez współczynnik proporcjonalny do wieku ubezpieczonego oraz okresu 

składkowego i nieskładkowego osiągniętego do dnia 31 grudnia 1998 r. Współczynnik ten 

oblicza się według następującego wzoru: 

wzór 

gdzie: 

"p"- oznacza współczynnik; 

wiek ubezpieczonego - oznacza wiek w dniu 31 grudnia 1998 r.; 

wiek emerytalny - oznacza 60 - dla kobiet i 65 - dla mężczyzn; 

staż ubezpieczeniowy  - oznacza udowodniony okres składkowy i nieskładkowy; 

wymagany staż - oznacza 20 - dla kobiet i 25 - dla mężczyzn; 

z zastrzeżeniem ust. 12. 

9. Staż ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 8, określa się w pełnych latach, z tym że jeżeli 

ubezpieczony ma więcej niż 6 miesięcy tego stażu ponad pełne lata, staż ten zaokrągla się 

w górę. 
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9a. Staż ubezpieczeniowy i wymagany staż, o których mowa w ust. 8, określa się w dniach, 

jeżeli jest to dla ubezpieczonego korzystniejsze. 

10. Wiek ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 8, określa się w pełnych latach, z tym że 

jeżeli w dniu 31 grudnia 1998 r. ubezpieczony ma więcej niż 6 miesięcy ponad wiek 

ustalony, to przyjmuje się pełne lata po zaokrągleniu w górę. 

11. W przypadku gdy w momencie objęcia ubezpieczeniem po raz pierwszy, ubezpieczony 

nie ukończył 18 roku życia, we wzorze, o którym mowa w ust. 8, liczbę 18 zastępuje się 

faktycznym wiekiem, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia. 

12. Współczynnik, o którym mowa w ust. 8: 

1)   zaokrągla się do setnych części procenta; 

2)   nie może być wyższy od 100%. 

13. Wartość współczynnika, obliczonego na podstawie ust. 8, w zależności od płci, wieku 

ubezpieczonego oraz stażu ubezpieczeniowego w dniu 31 grudnia 1998 r., przedstawiona 

jest w tabeli, stanowiącej załącznik do ustawy. 

Art. 185. 

1. Przy ustalaniu wysokości emerytury dla osób nabywających prawo do emerytury w wieku 

określonym w art. 184 kapitał początkowy podlega przeliczeniu poprzez dodanie do 

okresów składkowych okresu równego różnicy pomiędzy wiekiem emerytalnym, o 

którym mowa w art. 24, a faktycznym wiekiem przejścia na emeryturę. Do przeliczonego 

kapitału początkowego stosuje się przepisy art. 173 ust. 3-6. 

2. Okresy składkowe, o których mowa w ust. 1, ustala się z dokładnością do pełnego 

miesiąca. 

<Art. 185a.  

1. Przy ustalaniu wysokości emerytury dla osób nabywających prawo do emerytury w 

wieku określonym w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 184, kapitał początkowy podlega 

przeliczeniu poprzez dodanie do okresów nieskładkowych okresów, o których mowa 

w art. 7 pkt 9, przebytych przed dniem 1 stycznia 1999 r., w wymiarze 

nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych udowodnionych do dnia zgłoszenia 

wniosku o emeryturę. Do przeliczonego kapitału początkowego stosuje się przepisy 

art. 173 ust. 3–6. 
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2. Okresy nieskładkowe, o których mowa w ust. 1, ustala się z dokładnością do pełnego 

miesiąca.> 


