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RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

III.7060.271.2021.AJ

Szanowna Pani Marszałek,  

w nawiązaniu do pisma z dnia 30 marca 2021 r. (sygn. BPS/043-22-945-RPO/21) 
przekazującego oświadczenie senatora Jana Filipa Libickiego złożonym na 22. Posiedzeniu 
Senatu RP w dniu 25 marca 2021 r., uprzejmie wyjaśniam, co następuje.  

 Zgodnie z wprowadzonym z dniem 1 stycznia 2013 r. przepisem art 25 ust 1b ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 291), jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów 
art. 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 ustawy emerytalnej lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela, podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, 
ustaloną zgodnie z ust. 1, 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 (ustawa nowelizująca z dnia 11 maja 
2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637). 

 Kwestię regulacji art. 25 ust 1b ustawy emerytalnej Rzecznik Praw Obywatelskich 
podejmował w szeregu działaniach o charakterze generalnym (wystąpienie do Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej - pismo z dnia 6 marca 2013 r., RPO-723180-III13/AJ; 
wystąpienie do Prezesa ZUS – pismo z dnia 4 lutego 2016 r., III.7060.879.2015; 
wystąpienie do  Przewodniczącej Sejmowej  Komisji Polityki Społecznej i Rodziny - pismo 
z dnia 4 lutego 2016 r., III.7060.370.2014; wystąpienie do  Przewodniczącego Senackiej 
Komisji Praw Człowiek, Praworządności – pismo z dnia 11 lipca 2016 r.,  
III.7060.370.2014; wystąpienie  do Przewodniczącego  Senackiej Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji - pismo z dnia 7 lutego 2018 r. znak: III.7060.370.2014).

Warszawa, 09-04-2021 r.

Pani 
Gabriela Morawska-Stanecka 
Wicemarszałek Senatu RP
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Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydział 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: „Czy przepis art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim 
ma zastosowanie do kobiet urodzonych w roku 1953, które przed dniem 1 stycznia 2013 r. 
nabyły prawo do tzw. emerytury wcześniejszej na podstawie przepisów art. 46 i 50 ustawy z 
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 
oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?” (P 20/16) 

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu, z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, 
na rozprawie w dniu 6 marca 2019 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Szczecinie 
uznał, że  art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 291), w brzmieniu 
obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. 
kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej 
ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (P 20/16). Wyrok 
został zgłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 21 marca 2019 r. pod  pozycją 539. 

Trybunał Konstytucyjny  badając zgodność art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej 
z art. 2 Konstytucji z wyrażoną w tym przepisie zasadą zaufania obywateli do państwa 
i stanowionego przez nie prawa, uznał że kobiety, które zdecydowały się skorzystać 
z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę nie wiedziały – w chwili podejmowania 
tej decyzji – o konsekwencjach, jakie ta decyzja będzie miała w odniesieniu do ich 
przyszłego świadczenia, czyli emerytury uzyskiwanej po osiągnięciu powszechnego wieku 
emerytalnego. Osoby te decydowały się na wcześniejszą emeryturę ufając, że państwo nie 
zmieni reguł jej postrzegania w odniesieniu do powszechnego świadczenia emerytalnego. 
Tymczasem reguły te zostały zmodyfikowane nie dając ich adresatom możliwości 
stosownej reakcji. Trybunał podkreślił, że to z mocy wyraźnego postanowienia 
ustawodawcy modyfikacja systemu emerytalnego nie objęła tej grupy kobiet jeżeli spełniały 
warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę i z możliwości takiej skorzystały. Rozpoczęcie 
realizacji prawa do wcześniejszej emerytury, która bezpośrednio wpływa na wysokość 
emerytury powszechnej – w oparciu o zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie 
prawa – stanowi podstawę uzasadnionego oczekiwania, że ustawodawca nie zmieni 
w sposób niekorzystny „reguł gry” w stosunku do osób korzystających ze swoich uprawnień 
na zasadach wskazanych w ustawie. Nie będzie tym samym pułapką dla tych, którzy 
w zaufaniu do obowiązującego prawa, określającego w dodatku horyzont czasowy 
wypłacanych świadczeń i zasad ich realizacji, skorzystali ze swoich uprawnień. W ocenie 
Trybunału racjonalnie działający ustawodawca powinien uwzględnić łączące się z tym 
skutki w sferze finansów publicznych, których planowanie w systemie świadczeń 
emerytalnych musi obejmować statystyczny okres długości życia tych osób po przejściu na 
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emeryturę. Zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wyklucza 
możliwość formułowania obietnic bez pokrycia bądź nagłego wycofywania się przez 
państwo ze złożonych obietnic lub ustalonych reguł postępowania. Stanowi to bowiem 
niedopuszczalne nadużywanie pozycji przez organy władzy względem obywateli. Dotyczy 
to w szczególności sytuacji, w której obywatel, układając swoje interesy, podejmuje decyzje 
dotyczące długiej perspektywy czasu i przewiduje jej konsekwencje na podstawie 
obowiązującego stanu prawnego. Zmiana tego stanu oznacza wówczas zaskoczenie, którego 
w danych okolicznościach nie mógł przewidzieć, a tym samym dostosować się do nowej 
sytuacji, w sposób, który nie wywrze negatywnych konsekwencji w sferze jego uprawnień.

Realizacja wyroku Trybunał Konstytucyjny z dnia 6 marca 2019 r. (P 20/16) 
napotykała na wiele trudności. Skutkiem niniejszego wyroku jest prawo wznowienia 
postępowania z mocy art. 190 ust. 4 Konstytucji dla wszystkich kobiet urodzonych w 1953 
roku objętych zakresem orzeczenia Trybunału. W sprawach, które zostały zakończone 
prawomocnym orzeczeniem sądu, mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania 
cywilnego. Zgodnie art. 4011 kpc można żądać wznowienia postępowania w wypadku, gdy 
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, 
ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane 
orzeczenie. W myśl  art. 407 § 2 kpc skargę o wznowienie postępowania sądowego wnosi 
się w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego, przy czym  stosownie do art. 408 kpc nie można żądać wznowienia po 
upływie lat dziesięciu od uprawomocnienia się wyroku. Zgodnie z art. 405 kpc  do 
wznowienia postępowania  na podstawie przewidzianej w art. 4011 właściwy jest sąd, który 
wydał zaskarżone orzeczenie, a jeżeli zaskarżono orzeczenia sądów różnych instancji, 
właściwy jest sąd instancji wyższej. W sprawach zakończonych decyzją, od której nie 
zostało  wniesione odwołanie do sądu można żądać wznowienia postępowania 
administracyjnego w  przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu 
normatywnego z  Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego 
została wydana ta decyzja zgodnie z art. 145a kpa. Skargę o wznowienie postępowania 
w trybie art. 145a kpa wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego do organ rentowego, czyli do 23 kwietnia 2019 r. 
W myśl art. 146 kpa uchylenie decyzji z przyczyn określonych w art. 145a kpa nie może 
nastąpić,  jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat. Skutkiem nie 
będzie zatem uchylenie decyzji, lecz zgodnie z art. 151 § 2 kpa  stwierdzenie wydania 
zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa. Omówione wyżej kwestie dotyczące wznowienia 
postępowania sądowego i administracyjnego dotyczą sytuacji, gdy emerytura  powszechna 
w miejsce dotychczas pobieranej wcześniejszej została przyznana przed wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego z pomniejszeniem.  Kobiety urodzone w 1953 r. objęte 
zakresem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, które dotychczas nie składały  wniosku o 

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(151)par(2)&cm=DOCUMENT
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emeryturę powszechną, mogły taki wniosek złożyć (tzw. potocznie „pierwszorazowe”). 
Wysokość emerytury była ustalona przy zastosowaniu aktualnych parametrów (obecnie 
obowiązuje termin 6 miesięczny, do którego można było złożyć wniosek w  takim 
przypadku, o czym niżej).

Problem realizacji wyroku dotyczył w szczególności, objętych zakresem orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, kobiet urodzonych w 1953 r., w  przypadku których wydano 
prawomocne decyzje przyznające emeryturę powszechną z  określonym w art. 25 ust. 1b 
ustawy emerytalnej pomniejszeniem i upłynął już określony w kodeksie postępowania 
administracyjnego 5-letni termin, o którym  mowa w art. 146 kpa. Z uwagi na datę 
urodzenia skarżące powszechny wiek emerytalny osiągały od lutego 2013 r. do kwietnia 
2014 r. (podwyższony wiek emerytalny od 60 lat i 1 miesiąc do 60 lat  i 4 miesiące). Ta 
grupa kobiet nie miała możliwości ustalenia wysokości emerytury zgodnie z wyrokiem 
Trybunału z pominięciem niekonstytucyjnego pomniejszenia, przy zastosowaniu regulacji 
kpa, bez uprzedniej interwencji ustawodawcy.  

Trybunał, omawiając skutki wyroku wskazał, że „pojęcie „wznowienia 
postępowania”, o którym mowa w art. 190 ust. 4 Konstytucji ma szersze znaczenie niż 
pojęcie „wznowienia w sensie technicznym, przewidziane w odpowiednich procedurach 
regulowanych w ustawach i obejmuje wszelkie instrumenty proceduralne stojące do 
dyspozycji stron, organów i sądów, wykorzystanie których umożliwia przywrócenie stanu 
konstytucyjności orzeczeń”. W ocenie Trybunału przepisy dotyczące wznowienia 
postępowania nie uwzględniają specyficznej sytuacji związanej z obowiązkiem sanacji 
konstytucyjności w sprawach dotyczących emerytury kobiet, które przed dniem 1 stycznia 
2013 r. nabyły prawa do emerytury na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej. Pozostawiają 
tym samym znaczy margines dowolności organom i sądom w rozstrzygnięciu następstw 
wyroku w konkretnych wypadkach. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że w celu 
zagwarantowania jednolitych zasad zwrotu należnych świadczeń, konieczne jest ustawowe 
wprowadzenie odpowiednich regulacji w tym zakresie. 

Rzecznik Praw Obywatelskich podejmował kwestie realizacji wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego  m.in. zwracając się pismem z dnia 1  kwietnia 2019 r. do Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o  przekazanie informacji o planowanych działaniach 
legislacyjnych w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6  marca 
2019 r. P 20/19, przedstawiając opinię w piśmie z dnia 10 czerwca 2019 r., 
III.7060.419.2019,  do senackiego  projektu ustawy stanowiącej realizację wyroku 
(poprzednia kadencja), kierując wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 7  
października 2019 r., III.7060.769.2016, oraz do Marszałka Senatu  pismem z dnia 18  
listopada 2019 r., III.7060.796.2016, przedstawiając opinie zarówno do senackiego (pismo z 
dnia  6 grudnia 2019 r. III.7060.419.2019) oraz rządowego projektu (pismo z dnia 20 
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grudnia 2019 r. III.7060.993.2019) zwracając się do  Przewodniczącej  Sejmowej Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP (pismo z dnia 1 czerwca 2020 r. 
III.7060.796.2016) o pilne podjęcie prac legislacyjnych dotyczących senackiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(druk sejmowy 283).

W dniu 19 czerwca 2020 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1222) ). Ustawa 
swoim zakresem obejmuje ubezpieczonego urodzonego w 1953 r. (zarówno kobietę jak i  
mężczyznę) pod warunkiem, że prawo do emerytury przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego ma ustalone na podstawie wniosku złożonego przed dniem 1 stycznia 2013 r. 
(dotyczy również innych emerytur wcześniejszy nie tylko art. 46 objętego zakresem wyrok 
TK). Ustawę uchwalono po rozpoznaniu łącznie projektów senackiego i rządowego.  
Zakresem regulacji nowo uchwalonej ustawy objęte są osoby urodzone w 1953 r., które 
prawo do emerytury wcześniejszej mają ustalone na podstawie wniosku złożonego przed 1  
stycznia 2013 r. oraz wystąpią po raz pierwszy z wnioskiem o emeryturę powszechną w  
terminie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji ustawy (wprowadzono termin na 
złożenie wniosku dla tzw. „pierwszorazowych”) albo mają ustalone prawo do emerytury 
powszechnej w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych lub 
mają ustalone prawo do renty rodzinnej po tych osobach (w tym przypadku ponowne 
ustalenie emerytury lub renty rodzinnej nastąpi z urzędu, po upływie 6 miesięcy od wejścia 
w życie nowelizacji ustawy). Ustawa określa, że przeliczeniu podlega podstawa obliczenia 
emerytury przyjęta w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury, 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. Ustawa 
rozstrzyga, że 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. 
Ustawa przewiduje wypłatę wyrównania w sytuacji, gdy ponownie ustalona wysokość 
emerytury przyznanej na podstawie art. 24 jest wyższa od wypłacanej dotychczas. 

W skargach skierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich podnoszony jest 
problem realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie tylko w zakresie ustalania 
wysokości emerytury bez niekonstytucyjnego pomniejszenia określonego w art. 25 ust. 1b 
ustawy emerytalnej, ale również w kontekście innych parametrów ustalania wysokości  
świadczenia takich jak waloryzacja składek i kapitału początkowego oraz średnie dalsze 
trwanie życia.  

Wysokość emerytury zależy od wysokości zgromadzonych i zwaloryzowanych 
składek na ubezpieczenie emerytalne powiększonych o zwaloryzowany kapitał początkowy, 
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który stanowi rozliczenie przebytych okresów ubezpieczeniowych przed 31 grudnia 1998 r.,  
momentu przejścia na emeryturę, średniej dalszej długości życia. Emerytura w myśl art. 26 
ustawy emerytalnej, 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 (art. 26 
ustawy emerytalnej). Zgodnie z art. 25 ustawy emerytalnej podstawę obliczenia emerytury 
stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek 
zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału 
początkowego określonego w art. 173-175 oraz kwot środków zewidencjonowanych na 
subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz art. 185. Instytucja kapitału 
początkowego, związana jest z ustalaniem emerytury na nowych zasadach, ma na  celu 
rozliczenie opłaconych przed 1 stycznia 1999 r.  składek na ubezpieczenia społeczne oraz 
przebytych przed tą datą okresów składkowych i nieskładkowych. Średnie dalsze trwanie 
życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża się w miesiącach. Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym 
RP "Monitor Polski" corocznie w terminie do dnia 31 marca tablice trwania życia. Stanowią 
one podstawę przyznawania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 
marca następnego roku kalendarzowego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, 
do ustalenia wysokości emerytury stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w 
którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. 

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego  nabywa się  z mocy prawa po 
zajściu ryzyka i z chwilą spełnienia warunków. Realizacja tego prawa (wypłata 
świadczenia) następuje  dopiero na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 129 ustawy 
emerytalnej  świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych 
świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Reguła 
powyższa wyklucza możliwość wstecznego wypłacania świadczeń, tj. za okres po nabyciu 
prawa, a przed złożeniem wniosku, co w literaturze przedmiotu uzasadnia się 
zapobieganiem powstawaniu zjawiska kapitalizacji świadczeń. W ujęciu przepisów 
ubezpieczeniowych wniosek zainteresowanego ma na celu powiadomienie organu 
rentowego o woli uprawnionego do skorzystania z przysługującego mu prawa. Przepis art. 
116 ustawy emerytalnej ustanawia zatem zasadę, że postępowanie w sprawach świadczeń 
wszczyna się na wniosek, chyba że ustawa lub przepis szczególny stanowi inaczej.   

Konstrukcja ustalania wysokości emerytury na zasadach art. 25-26 ustawy emerytalnej 
powoduje, że świadczenie to wzrasta w przypadku odkładania w czasie decyzji o „przejściu 
na emeryturę” (złożenia wniosku). Składki i kapitał  początkowy podlegają cały czas 

https://sip.lex.pl/#/document/16831915?unitId=art(40(a))&cm=DOCUMENT
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waloryzacji, a średnie dalsze trwanie życia maleje. Oczywiście wzrost jest jeszcze większy  
w sytuacji  kontynuowania zatrudnienia.   

Rzecznik w opiniach do projektów ustaw stanowiących realizację wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego (np. pismo z dnia 10 czerwca 2019 r. dotyczące inicjatywy senackiej - 
druk senacki nr 1175- poprzednia kadencja oraz pismo z dnia 6 grudnia 2019 r. dotyczące 
inicjatywy senackiej – druk senacki nr 12) wskazywał, że w skargach do niego kierowanych 
formułowane są oczekiwania ustalenia wysokości emerytury powszechnej dla wszystkich, 
objętych zakresem wyroku kobiet rocznika 1953,  według zasad dotyczących 
pierwszorazowego wniosku, przy zastosowaniu aktualnych parametrów przyjętych do 
wyliczenia (waloryzacja stanu konta i kapitału początkowego, długość dożycia). Rzecznik 
wskazywał, że w celu uniknięcia rozbieżności, które mogłyby mieć negatywny wpływ na 
wysokość emerytury, zasadne byłoby dodanie przepisu określającego sposób przeliczenia 
(ponownego ustalenia) emerytury; wskazane jest również doprecyzowanie zasad wypłaty 
wyrównania. Rzecznik wskazywał ponadto na rozstrzygnięcia sądowe wskazujące, że 
decyzja organu rentowego obniżająca świadczenie emerytalne poprzez odliczenie kwot 
wypłaconych emerytur była dotknięta błędem, o którym mowa w art. 133 ust. 1 ust. 2 
ustawy emerytalnej, skutkującym wpłatą za okres 3  lat wstecz liczonych od daty zgłoszenia 
wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.  

Pismem z dnia 22 lipca 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Ubezpieczeń Społecznych 
w sprawie regulacji zawartych w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1222) 
służącej realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. (P  20/16).  
Rzecznik wskazał, że w ocenie skarżących ustawodawca nie zagwarantował jednolitych 
zasad zwrotu świadczeń należnych uprawnionym, a taką rekomendację zawarł Trybunał 
Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku. Zasady te, jak wskazują skarżący, powinny 
uwzględniać aktualne parametry - zwaloryzowane składki emerytalne i kapitał początkowy 
oraz uwzględnienie wskaźnika długości życia adekwatnego do obecnego wieku osób 
uprawnionych. 

W odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 29 września 2020 r. Departament 
Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnił, że  
regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych umożliwią przeliczenie 
emerytur powszechnych bez zastosowania mechanizmu pomniejszania podstawy ich 
obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych ubezpieczonym z rocznika 
1953, pobierającym emeryturę wcześniejszą na podstawie wniosku złożonego przed dniem 
1 stycznia 2013 r. Osoby uprawnione, które będą występować po raz pierwszy o przyznanie 
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emerytury powszechnej,  mogą w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 
złożyć do organu rentowego wniosek o jej przeliczenie. Natomiast te osoby, które przed 
wydaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r., składały do ZUS 
wniosek o ustalenie prawa do emerytury powszechnej, a następnie skutecznie 
go nie wycofały, skorzystają z przeliczenia emerytury powszechnej z urzędu przez organ 
rentowy po upływie 6 miesięcy liczonym od dnia wejścia w życie przepisów ustawy.  
W przypadku obu wymienionych wyżej grup przeliczenie będzie dokonywanie bez 
zastosowania mechanizmu pomniejszania podstawy obliczenia emerytury powszechnej o  
sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych, według parametrów z dnia złożenia 
wniosku – zgodnie z generalną zasadą prawa emerytalno-rentowego, tj. zasadą 
wnioskowości wyrażoną w art. 116 ust. 1 ustawy emerytalnej. Część ubezpieczonych 
z rocznika 1953 występowała z wnioskami o emeryturę powszechną w momencie 
osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (w odniesieniu do znacznej grupy kobiet 
były to lata 2013 – 2014). Zatem do ustalenia podstawy emerytury, zgodnie z  
obowiązującymi przepisami, przyjęte zostaną parametry (kapitał początkowy, kwota 
składek na ubezpieczenie, średnie dalsze trwanie życia) obowiązujące w chwili składania 
wniosku. Natomiast w przypadku tych ubezpieczonych, którzy wystąpią o emeryturę 
powszechną po raz pierwszy po wejściu w życie nowych przepisów, parametry do ustalenia 
podstawy wymiaru emerytury zostaną przyjęte również na dzień złożenia wniosku, lecz 
będzie to już dzień przypadający w okresie między 10 lipca br. a 10 stycznia 2021 r. 

W ocenie Ministerstwa zróżnicowanie to wynika jedynie z terminu, w którym osoba 
zainteresowana wystąpiła bądź wystąpi z wnioskiem po raz pierwszy (stan faktyczny), 
jednakże same zasady ustalenia podstawy obliczenia emerytury będą jednolite na gruncie 
prawnym – zgodnie z sugestią zawartą wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W każdym z  
tych przypadków zagwarantowano bowiem przeliczenie świadczenia w oparciu o zapisy 
tych samych norm prawnych z uwzględnieniem stanu faktycznego.  Ubezpieczonym, którzy 
po dokonaniu ponownego przeliczenia emerytury powszechnej otrzymają świadczenie 
wyższe od pobieranej dotychczas emerytury wcześniejszej bądź emerytury powszechnej 
(wyliczonej - tytułem przykładu - w latach 2013-2014, wypłacanej lub zawieszonej ze 
względu na fakt, iż pobierana emerytura wcześniejsza była świadczeniem korzystniejszym) 
– organ rentowy wypłaci stosowne wyrównanie. Kwotę wyrównania stanowić będzie 
różnica między sumą kwot emerytur, jakie przysługiwałyby w okresie od zawieszenia 
emerytury lub od dnia podjęcia jej wypłaty (z uwzględnieniem ich waloryzacji) do dnia 
wydania decyzji o ponownym przeliczeniu a sumą kwot wypłaconych w tym okresie. 

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że w uzasadnieniu skierowanego do Trybunału 
Konstytucyjnego pytania prawnego  Sądu Okręgowego z dnia 25 sierpnia 2016 r. wskazano, 
że „(…) jeśli natomiast przywoływane regulacje prawne zostaną uznane za niezgodne z 
Konstytucją, konieczna będzie zmiana zaskarżonej decyzji poprzez wyliczenie wysokości 
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świadczenia emerytalnego dla ubezpieczonej na zasadach obowiązujących przed wejściem 
w życie budzących wątpliwości przepisów. Bez znaczenia jest przy tym fakt, czy w wyniku 
dokonanego ewentualnie przeliczenia dojdzie do faktycznego podjęcia wypłaty zwykłej 
emerytury w miejsce dotychczas pobieranej emerytury wcześniejszej (tj. czy zwykła 
emerytura okaże się wyższa od emerytury wcześniejszej). Obowiązkiem sądu orzekającego 
w niniejszej sprawie jest bowiem ustalenie prawidłowej wysokości należnego ubezpieczonej 
świadczenia, nie zaś wyłącznie rozstrzygnięcie o tym, które ze świadczeń ma być 
faktycznie wypłacane. Nie można przy tym wykluczyć, że nawet w sytuacji, w której 
obecnie nadal korzystniejsza okaże się wcześniejsza emerytura, za jakiś czas ubezpieczona 
ponownie podejmie pracę zarobkową, w wyniku czego dojdzie do przyrostu kwoty składek 
na jej koncie ubezpieczeniowym w ZUS, a co za tym idzie, po przeliczeniu zwykłej 
emerytury, dokonanym w trybie art. 108 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, okaże się, 
że koniecznym będzie podjęcie wypłaty "nowego" świadczenia (…)”

Pragnę wskazać, że kwestia  realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
6 marca 2019  r. oraz regulacje ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o 
 emeryturach i rentach z FUS stanowią przedmiot analizy i uwagi Rzecznika Praw 
Obywatelskich.  Rzecznik  Praw Obywatelskich  analizuje napływające skargi, stanowiska 
organu rentowego w indywidualnych  sprawach oraz orzecznictwo sądów powszechnych w 
tym zakresie. 

Z poważaniem 

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/
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