
RZECZYPOS
VI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na 
kwietnia 1
posłowie w

 
 - 

r
S

 
Do 

upoważnia
 

 (-)   Romu
 (-)   Jacek
Kalisz;  
Matuszcza
 (-)   Stanis
Wenderlic
Zaborowsk
 Druk nr 636
 Warszawa, 15 czerwca 2012 r.

SEJM 
POLITEJ POLSKIEJ 
I kadencja  

Pani  
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
noszą projekt ustawy: 

o zmianie ustawy o emeryturach i 
entach z Funduszu Ubezpieczeń 
połecznych. 
reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 
my panią poseł Annę Bańkowską. 
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k;  (-)   Leszek Miller;  (-)   Cezary Olejniczak;  (-)   Artur Ostrowski; 
ława Prządka;  (-)   Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska;  (-)   Jerzy 

h;  (-)   Bogusław Wontor;  (-)   Stanisław Wziątek;  (-)   Zbyszek 
i;  (-)   Ryszard Zbrzyzny. 



      
 
 
 
 

 
„PROJEKT 

 
USTAWA 

z dnia ……………. 2012 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 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. 

zm.) wprowadza się następującą zmianę: 

 
 
1) W art. 174 po ustępie 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu: 

 
a) „3c. Jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru 

kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym 
ubezpieczony korzystał z urlopu wychowawczego i dlatego 
świadczył pracę 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 odpowiednią do liczby miesięcy lub dni 
świadczenia pracy.” 

  
Art. 2 

 



W sprawach, w których organ rentowy ustalił kapitał początkowy  
z uwzględnieniem przepisów art. 174 ustawy, o której mowa w art. 1, w 
brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie niniejszej ustawy, 
kapitał początkowy ustala się ponownie na wniosek osoby uprawnionej, 
a jeżeli osoba uprawniona nie wystąpi  
z takim wnioskiem - przy obliczaniu wysokości emerytury na zasadach 
określonych  w art. 26, 183 lub 185 ustawy wymienionej w art. 1 
niniejszej ustawy, jeżeli jest to korzystniejsze dla emeryta. 
 
 
 

Art. 3 
 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 

Proponowana zmiana art. 174 ustawy o emeryturach i rentach z FUS 

wprowadza korzystniejsze zasady ustalania kapitału początkowego w 

przypadku kobiet, które przed dniem 1 stycznia 1999 r. korzystały z 

urlopu wychowawczego i w związku z tym przepracowały tylko przez 

część roku kalendarzowego.   

Dotychczas nie jest rozwiązany problem tych osób, które do 

ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego musiały wskazać 

również rok kalendarzowy, w którym korzystały z urlopu 

wychowawczego. Wskaźnik wysokości wynagrodzenia za ten rok jest 

obniżony, bo do jego ustalenia przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie z 

całego roku, co bardzo obniża wysokość kapitału początkowego, a w 

przyszłości emerytury.  

Dlatego proponuje się wprowadzenie korzystnego dla 

ubezpieczonych przepisu. Jeżeli we wskazanym do ustalenia podstawy 

wymiaru kapitału początkowego okresie znajduje się rok kalendarzowy, 

w którym ubezpieczony przebywał na urlopie wychowawczym i dlatego 

pozostawał w ubezpieczeniu jedynie przez cześć miesięcy tego roku, to 

do obliczenia stosunku wynagrodzenia uzyskanego w tym roku do 

przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowana byłaby kwota przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia odpowiednia do liczby miesięcy lub dni, 

w których zainteresowany  pozostawał w ubezpieczeniu, a nie z całego 

roku.  

Proponuje się, aby organ rentowy przeliczał kapitał początkowy z 

uwzględnieniem nowych przepisów na wniosek osoby uprawnionej, a 



jeżeli nie wystąpi z takim wnioskiem – przy obliczaniu wysokości 

emerytury. 

 

Zmiany w zakresie naliczania kapitału początkowego dla matek 

korzystających z urlopów wychowawczych zapowiadane były przez 

posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej w bieżącej kadencji Sejmu. 

Podczas prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

niektórych innych ustaw druk 329, SLD zaproponował  zmianę w formie 

poprawki, która nie uzyskała poparcia większości parlamentarnej. Na 

posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej, która rozpatrywała wymieniony 

projekt ustawy przedstawiciel rządu zasugerował, aby propozycję tę 

przedstawić w osobnym projekcie ustawy. Biorąc powyższe pod uwagę 

wnioskodawcy mają nadzieję, że projekt uzyska poparcie rządu, a 

większość parlamentarna zdecyduje o jego przyjęciu. 

Wprowadzenie proponowanych przepisów nie spowoduje obecnie 

wzrostu wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Proponowana 

regulacja skutkować będzie wypłatami wyższych  emerytur dopiero w 

przyszłości. 

Projekt nie będzie miał wpływu na budżety jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii 

Europejskiej. 

Treść projektu nie była poddana konsultacjom w rozumieniu art. 

34 ust 3 Regulaminu Sejmu RP. 

 



 
Warszawa, 21 czerwca 2012 r. 

BAS-WAPEiM-1595/12 
 
 
 
Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Anna Bańkowska) 

 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32) 
sporządza się następującą opinię: 

 
1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt przewiduje zmianę art. 174 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 153, poz. 1227, ze zmianami). Zmiana dotyczy zasad i trybu ustalania przez 
organ rentowy kapitału początkowego w przypadku, gdy okres wskazany do 
ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok 
kalendarzowy, w którym ubezpieczony korzystał z urlopu wychowawczego 
i w związku z tym świadczył pracę jedynie przez część miesięcy tego roku.  

Projekt zawiera przepis przejściowy. Proponowana ustawa ma wejść 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy  
W prawie Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego 

należy wskazać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.4.2004 r., str. 1, 
ze zmianami; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 5, t. 5, str. 72). 
Rozporządzenie nie reguluje zagadnienia, o którym mowa w projekcie ustawy. 
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3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 
opiniowanego projektu. 

 
4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 

 
Dyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 
 
 
Zbigniew Wrona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Warszawa, 21 czerwca 2012 r. 

BAS-WAPEiM-1596/12 
 
 
Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu – 
czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (przedstawiciel wnioskodawców: 
poseł Anna Bańkowska) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 

Europejskiej 
 
Projekt przewiduje zmianę art. 174 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 153, poz. 1227, ze zmianami). Zmiana dotyczy zasad i trybu ustalania przez 
organ rentowy kapitału początkowego w przypadku, gdy okres wskazany do 
ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok 
kalendarzowy, w którym ubezpieczony korzystał z urlopu wychowawczego 
i w związku z tym świadczył pracę jedynie przez część miesięcy tego roku.  

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej. 

 

 
Dyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 
 
 
Zbigniew Wrona 



W arszawa, 24 lipca 2012 r.

Anna BANKOWSKA

Poseł na Sejm RP

t1er=c.**ru5&,

Szanowny Pan

Cezary GRABARCZYK

Wicernarszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku

odpowiadaj4c na Pana pismo z dnia 30 czerwcaA)LL r. nr GMS.WP-O3.166/12w
sprawie potrzeby uzupełnienia uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Społecznych o wymogi określone w
art, 34 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Sejmu w zał,4czeniu przedstawiam przedmiotowe
uzupełnione uzasadnienie.

Z wyrazami szacunku



UZASADNIENIE

Proponowana zmlana art. 174 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wprowadza
korzystniejsze zasady ustalania kapitału pocz4tkowego w przypadku kobiet, ktÓre
ptzed dniern 1. stycznia 1999 t, koruystały z urlopu wychowawczego i w Zw|4zku z
tym ptzepracowały tylko pTzez część roku kalendatzowego.

Dotychczas nie jest tozwi4zany problem tych osÓb, ktÓre do ustalenia podstawy
wymiaru kapitału pocz4tkowego musiały wskazać rÓwniez rok kalendatzowy I w
ktÓrym korzystały z urlopu wychowawcze1o. Wskaźnik wysokości wynagrodzenta
za ten rok jest obnizony, bo do j.go ustalenia przyjmuje się przeciętne
wynagrodzenie z caŁego roku, co bardzo obnizawysokość kapitału pocz4tkowego/ a
w Pt zy szł'o śct emerytury.

Dlatego proponuje się wprowadzenie korzystnego dla ubezpieczonych przepisu.

Jezeli we wskazanym do ustalenia podstawy wyrniaru kapitału poczqtkowego
okresie znajduje się rok kalendatzowy I w ktÓrym ubezpieczony ptzebywał' na
urlopie wychowawczym i dlatego pozostawał w ubezpieczeniu jedynie przez czeŚc
miesięcy tego roku, to do obliczenia stosunku wynaglodzenia uzyskanego w tym
roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowana byłaby kwota ptzeclętnego
miesięcznego wynagrodzenia odpowiednia do liczby miesięcy lub dni, w ktÓrych
zainteresowany pozostawał w ubezpieczeniu, a nie z catego roku.

Proponuje się, aby organ rentowy przeliczał kapitał pocz4tkowy z uwzględnieniem
nowych przepisow na wniosek osoby uPrawnionej, a jezeli nie wyst4pi z takim
wnioskiem - Plzy obliczaniu wysokości emervtury.

Zmtany w zakresie naliczania kapitału pocz4tkowego dla matek korzystaj4cych z
urlopÓw wychowawczych zapowiadane były PrZeZ posłÓw Sojuszu Lewicy
Demoktatycznej w biezqcej kadencji Sejmu. Podczas Ptac nad rz4dowym Projektem
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu TJbezpiecze ,
Społecznych oTaz niektÓrych innych ustaw druk 329, SLD zaProPonował zmianę w
formie poprawki, ktÓra nie uzyskała poparcia większości parlamentarnej. Na
posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej, ktÓra rozpafrywała wymieniony projekt
ustawy przedstawiciel ru4du zasuger ował', aby propozycję tę przedstawić w
osobnym projekcie ustawy. Bior4c powyzsze pod uwagę wnioskodawcy *ujq
nadzieję t ze PTojekt uzyska poparcie rz4du, a większosĆ parlamentarna zdecyduje o
j"go przyjęctu.

Wprowadzenie ProPonowanych przepisÓw nie spowoduje obecnie Znacz4Ce1o
wzrostu wydatkÓw Funduszu Ubezpie czen Spotecznych. Proponowana regulacja
skutkować będzie wypłatami v,ryzszych emerytur gtÓwnie w przyszł'ości.
Maksymalny koszt Z tym zwi4zany szacujemy na ok. 1,5 mln złoĘch rocznie.



Projekt nie będzie miat wpływu na budzety jednostek Samorz4du terytorialnego.

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęĘ prawem Unii Europejskiej.

Treść projektu nie był'a poddana konsultacjom w rozumieniu art. 34 ust 3
Regulaminu Sejmu RP.



PIERWSZY PBEZES
sĄDU NAJWYzszEGo

RZECZY PO S PO LITEJ P O LS KI EJ

BSA lll - 021 - 257112

SEKHETANIAT $ZTFA K$

L , d z ' . , . . , . . '  " r " r " " " " r " ' ! ' r ' t

Data wptywu " "1" 1" "i J"'fI}lJ" "'

Warszawa, dnia,j i..' lipca 2012 r.

Pan
Lech CZAPLA
Szef Kancelarii Sejmu

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 czerwca 2012 r., GMS-WP-173-193112

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyzszy nie z$asza uwag do poselskiego projeKu

ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen

Społecznych,

Jedynym postu|atem, jest skreś|enie z art. 174 ust. 3 c słow,,|ub dni'', gdyz jak

się wydaje na|ezatoby do usta|enia wskaŹnika wysokości podstawy uwzględniac je-

dynie petne miesiące świadczenia pracy.

Z powazaniern

(^ł ." ̂ .i ̂ T,*,,, ))'+,[',,l.-u,ał,;.\./L.4v.L4Ą,y L'

Stanistaw DĄBROWSK|



:f l r f lĘ: PRE zEs
;.iffi# ZAKŁADU UBEZPIECZEN SPoŁECZNIYCH

99 i 101),'0,f 20- 111.?.01 2/ti.t)
U\|?: loit. .{ o?(ł

i#J,
/3 l ip 'ca l{ l l2 r ,

SEKRETAFI|AT $7[:Fł\ K$

L ,dz .  . . . . . . . .  . , . , , , , i i . . ' . . i . ; . . .  /

Data wptyw,46,.,?,,'ł,,,,Ap l,',k,/

Pan
I-cch t-lzapla

Szcl' Iiancela rii Sej rnu

1//1 ,,/
fury l;ruąe fbatffią.

/

Sr zwitpzliu z (*r.yrrrrrn-1iu1 drl opinii. prz),pismie z clrria fB czerwca br.. znak:
GN'[S-WP"'t73-1(.)3lI:1"" lxrselsk. inn prrlel<lenr ustarvy o zmianie ustarvy CI emerytunat:h i
rentach Z F.tlnriuszu Ubczpicczen Społei::zny'cho r,lprzeinlie inlol.nitlję, i,e .Z, punktu
r,i,.i.1zenia rtykonaw.cv zg,taszŻlll} nasl,ęptrillcĆ tt\,vagi c[c' projekl,u.

1. f)o art-l
W prtljektowatryt.tr aft. 174 ust' 3c propclrruję wy,raz'\,,,Odpou'iedrrią cio 1iczbi,rniesięcy lub
dlri świadczenia pfitc}i'. zastąpić wYrazallri ' 'odp<l'"r'iec[ltią drr lir::z.by nriesięc,r,' świadczenia
pracy''. T.'Iie rna bcłr,vienr pcldstarv clo cldnriennego traktrrwania .lsrib kor.zysta.jący'clr z urioptt
1v5,cltou,awczęgo (i prze r-, to pozosti{t1cyclr rł' ub.:zpieczenitr jecl-yrrie przez częśc nriesięcy
rliltte gi'l rr;ku |:alcndarzorr'ego) L\raz oi;ob przy,stępujac1,ch pC} ra7., pierlt'sz1, do
ubt.z'pie.;:zcltilt Si]()łęc'.t1Ćg(] u/ t,r.akcic r,:ku ]<.aienrJar.;.'()\Ą'cgO (i il l irtego |.ę.Ż 1ltrzosta.ii1.t:1'clr tt'
rtbc;tpit:i:;lelti L| pl.l 'eI. częśc nriesięcy deutego rclku klt]r.:ltii irt";icllr'ego}' r.]() l.'J{Lrlu.1e art, L]1
iisl' 3b tlsta\\'!' r: Ćt}19l.Y1ul.a-clr i ienlaclt z: IrI--rS.

?,. Be j{. 2
Propontlię art.2 naclać brzmienie arralogicznę do brztriieniii i irt.2 ttstart,}, z dlria 28 lipca
l.fiil r. o ztnianie ustilrvy o emeriitt-trar-:it i ren.tar:ir z Fuitclttszu i;lrczpieczcn Spolecznl't:lt
(Dt.. 1.T. Nr 1 87. pi.iz' ] 1 l2) - ;::arÓ\Vllo w zakresie zasatl ptltttlr,vnego lr;;talalriir k.apitalu
pt,'czątltc}\,!eg0. gdl'z przeliceerriri bęci;lie pocllegala częŚc emerytrtrv ustalarrei na podstarr,ic
afi. 26 ustavly tl ettlcr1'turach i ręntacll z,F't. lS..irrk tez terrnittu na rvvdalrie decy,zi i i,r,
sprawie pono\Ą/nego ustalenia .,vvstlkości enlerytLtr,\/, 7' tlrvzględnienięln przeiiczonego
ka.pitału.



3. Do ar1. 3
Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w systemach informatycznych ZUS
umozliwiających realizację wprowadzanego przepisu. niezbędne jest wprowadzenie
dłuzszego llacatio legi,s - co najmniej 1 roku ocl ogtoszer a ustawy.

4. Do uzgLsadnienia
Nie mozna zgodzić się z opinią wyrazoną w uzasadrrieniu projektu (Strona f uzasadnienia),
ze wprowadzenie proponowanych przepisow nie spowoduje obecnie wzrostu wydatkow
Funduszu Ubezpieczeri Spoteczrrych. Z dnienr wejścia w zycie omawianej ustawy organ
rentowy realizując wnioski osÓb zainteresowanych będzie dokonywat prze\iczenia
emerytur ustalonych na ,,nowych zasadach'' oraz ustalat wysokość nowo przyznawanyclr
emerytur stosując rczwiązanie przyjęte w projektowallynl ust. 3c art. 17 4 ustawy
ernerytalnej, co wptynie bezpoŚredtrio na wysokość wypłacanych emerytur, a tytn Samym
na wzrost wvdatkow FUS.

4
/ /(- lw/ueą

I

Zbigniew Dsrdziuk
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