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BSA 111-021-208/14 

Warszawa, dnia AJ sierpnia 2014 r. 

UWAGI 

do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

1 . Niniejsza opinia dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ij.t. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1440 ze zm.- dalej nazywana ustawą emerytalną lub ustawą), nadesłanego w 

celu wyrażenia opinii przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 24 

czerwca 2014 r. 

2. W art. 1 pkt 1 projektu zawarta jest propozycja zmiany art. 25 ustawy emerytalnej 

przez wprowadzenie ust. 1 h i 1 i. W ust. 1 h proponuje się powiększenie podstawy 

obliczenia (nowej) emerytury o 25% kwoty podstawy wynikającej z art. 25 ust. 1 

ustawy emerytalnej, jeżeli ubezpieczony (urodzony po 1948 roku) ma co najmniej 

25 letni okres składkowy i nie miał wcześniej ustalonego prawa do renty z tytułu 

niezdolności do pracy. Uzasadnieniem zmiany jest okoliczność rozdzielenia składki 

emerytalnej i rentowej po 1998 roku i pokrzywdzenie osób urodzonych po 1948 

roku "ponieważ wysokość emerytury tych osób jest pochodną wyłącznie składek 

emerytalnych i nie ma możliwości obliczenia emerytury od sumy kwot składek 

emerytalnych i rentowych ( ... )" (por. uzasadnienie projektu, s. 7), podczas gdy dla 

osób urodzonych przed 1949 rokiem "do obliczenia podstawy wymiaru emerytury 

przyjmuje się przychód z pracy, który stanowił podstawę wymiaru składek zarówno 

na ubezpieczenia emerytalne jak i rentowe, a nie wyłącznie kwotę składek na jeden 

z rodzajów ubezpieczenia" (por. uzasadnienie projektu, s. 7). 

Z powyższym argumentem nie można się zgodzić. Zarówno przed reformą 

emerytalną z 1999 roku, jak i po niej, obie grupy ubezpieczonych miały w taki sam 

sposób ustaloną podstawę wymiaru składek. Zróżnicowano natomiast sposób 

ustalania podstawy wymiaru emerytury stosując kryterium daty urodzenia. W 

odniesieniu do osób urodzonych przed 1949 rokiem jest nią przeciętny przychód 



ubezpieczonego z przyjętego okresu; natomiast w przypadku ubezpieczonych 

urodzonych po 1948 roku - suma zebranych składek. Inny sposób ustalania 

podstawy wymiaru świadczenia (przychód, albo suma składek) prowadzi oczywiście 

do innego wyniku przy tych samych parametrach (wynagrodzenia i stażu). Zmiana 

formuły wymiaru emerytury nie może być jednak kwestionowana z punktu widzenia 

zasady równego traktowania ubezpieczonych. Zmniejszenie stopy zastąpienia 

wynika zatem z przyjęcia innej, mniej korzystnej, formuły wymiaru świadczenia, a 

nie z innego sposobu ustalania podstawy wymiaru składki. Nie ma zatem żadnego 

uzasadnienia do wprowadzenia do ustawy proponowanego zatem ust. 1 h. 

Niejasna jest natomiast treść projektowanego art. 25 ust. 1 i. Z jego językowego 

brzmienia wynika, że ma on mieć zastosowanie do sytuacji gdy ubezpieczony: 1) 

pobierał emeryturę, do której miał ustalone prawo przed osiągnięciem 

powszechnego wieku emerytalnego (tj. emeryturę wcześniejszą, emeryturę w 

niższym wieku emerytalnym, kolejową, górniczą i emeryturę na podstawie art. 184 

ustawy) albo 2) emeryturę pomostową lub 3) świadczenie kompensacyjne. Według 

założeń projektu ustalając wymienionym osobom emeryturę w powszechnym wieku 

emerytalnym nie należy stosować ust. 1 d zgodnie z którym nie uwzględnia się w 

podstawie obliczania emerytury kwot zewidencjonowanych na subkoncie. Rzecz w 

tym, że ust. 1d ma zastosowanie tylko do wyliczania emerytury na podstawie art. 

184 (emerytura w niższym wieku emerytalnym) i art. 183 (emerytura "mieszana"). 

Natomiast przy wyliczaniu emerytury nabytej na podstawie art. 24 ustawy kwoty 

zewidencjonowane na subkoncie są uwzględniane (art. 25 ustawy emerytalnej). 

Należy zauważyć, że jeżeli projektodawca chciałby nieuwzględniania kwot 

zewidencjonowanych na subkoncie przy wyliczaniu emerytury w powszechnym 

wieku tym ubezpieczonym którzy, pobierali wcześniej emeryturę wymienioną w ust. 

1i, to przepis 1d powinien brzmieć "Przepis ust. 1d stosuje się ... " Jeżeli natomiast 

nie uznałby, że przy wyliczaniu emerytury w powszechnym wieku emerytalnym 

osobom, które wcześniej pobierały emerytury wyliczone w ust. 1 i nie należy 

stosować odliczania kwot zewidencjonowanych na subkoncie, to proponowany 

przepis ust. 1 i jest zbędny. 

Inaczej mówiąc, jeśli nie zostanie uchwalony ust. 1 i, to ust. 1 d nie będzie 

stosowany do wyliczania emerytury w powszechnym wieku (w przypadku gdy 

wcześniej były pobierane emerytury wymienione w ust. 1 i), ponieważ ma on 

zastosowanie wyłącznie do wyliczania emerytury na podstawie art. 183 i 184 

ustawy emerytalnej. 

Należy jednocześnie zauważyć, że wyliczenie emerytury nabytej na podstawie art. 

24 ustawy emerytalnej następuje w dwojaki sposób. W odniesieniu do kobiet 

wylicza się tzw. emeryturę repartycyjną (od sumy składek zewidencjonowanych na 



koncie indywidualnym i kwoty kapitału początkowego) i okresową emeryturę 

kapitałową (ze środków zewidencjonowanych na subkoncie). W inny sposób 

wylicza się emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego mężczyzn. Ma ona 

jednolity charakter, a jej podstawę stanowią wszystkie trzy wyżej wymienione 

składniki. A zatem wyliczenie emerytury w powszechnym wieku emerytalnym 

wymaga uwzględnienia środków zewidencjonowanych na subkoncie niezależnie od 

tego, czy wcześniej była pobierana inna emerytura (wymieniona w ust. 1 i). 

Uwzględniając powyższe należy przyjąć, że nie do zaakceptowania byłaby wersja 

ust. 1 i, zgodnie z którą ust. 1 d należy stosować w sytuacjach w nim opisanych. 

Natomiast wersja proponowana jest zbędna. 

3. Projekt przewiduje wprowadzenie do ustawy emerytalnej art. 55a umożliwiającego 

przejście z emerytury dotychczasowej (w systemie zdefiniowanego świadczenia) na 

emeryturę nową (w systemie zdefiniowanej składki). Nowelizacja ma zatem na celu 

poszerzenie podmiotów mogących dokonać zamiany. Obowiązujący art. 55 ustawy 

emerytalnej ma zastosowanie do osób, które kontynuowały zatrudnienie po nabyciu 

uprawnień emerytalnych i wystąpiły z wnioskiem o emeryturę dopiero po 1 stycznia 

2009 r. 

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 lipca 2013 r. (11 UZP 4/13) przyjął, że przepis 

ten dotyczy także osób, które nabyły prawo do emerytury przed osiągnięciem 

powszechnego wieku emerytalnego i wystąpiły o tę emeryturę, ale jej nie pobrały 

(czyli niejako po raz pierwszy wystąpiły o emeryturę po dniu 31 grudnia 2008 roku). 

Proponowany art. 55a uwzględnia stanowisko Sądu Najwyższego i rozszerza 

możliwość wyliczenia emerytury, według nowej formuły, także na osoby, które 

nabyły prawo i pobierały emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku 

emerytalnego. W tym jednak wypadku podstawę obliczenia emerytury pomniejszać 

się będzie o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur (art. 55a ust. 2 

ustawy). Przepis nie obejmuje natomiast sytuacji, w której osoba pobierająca 

emeryturę na podstawie art. 27 ustawy emerytalnej i chciałaby przeliczyć ją według 

nowych zasad. 

4. Kolejna zmiana dotyczy proponowanego art. 11 Oa ustawy emerytalnej. Jak wynika 

z uzasadnienia projektu, celem projektowanej regulacji jest jednorazowe 

podwyższenie emerytur osobom, które przed 1999 r. odprowadzały składki od 

pełnych zarobków, a do podstawy wymiaru emerytury przyjęto ich zarobki nie 

przekraczające 250% przeciętnego wynagrodzenia. W ocenie projektodawcy ma 

być to wyrazem rekompensaty krzywdy i polegać na jednorazowym przeliczeniu 

pobieranych emerytur w ten sposób, że ustali się nową podstawę przyjmując 

zarobki z wymaganego okresu (10 lat) w całości lub w części tego okresu osiągane 

po nabyciu uprawnień. Abstrahując od założenia, że mamy do czynienia z krzywdą, 



a nie przejawem zasady solidaryzmu w ubezpieczeniach. społecznych, należy 

zaznaczyć, że proponowana treść art. 11 Oa w żaden sposób nie przystaje do 

zamiarów projektodawcy i nie daje się zastosować. Z treści tego przepisu wynika 

bowiem, że podstawę wymiaru emerytury oblicza się ponownie jeżeli 

zainteresowany wskaże zarobki osiągane po przyznaniu świadczenia, (które 

pobierał obok emerytury) przez cały wymagany przez art. 15 ustawy okres albo 

tylko przez jego część, jeżeli wskaźnik podstawy przed zastosowaniem 

ograniczenia jest wyższy niż 250%. 

Rzecz w tym, że ograniczenie do 250% stosowano tylko do podstawy wymiaru 

emerytury, ale już nie składki. Problem dotyczy więc emerytów, którzy do podstawy 

wymiaru emerytury wskazali zarobki sprzed 1999 r., które przyjmowano w 

ograniczonym zakresie. Tymczasem przeliczanie podstawy proponuje się od 

zarobków późniejszych, do których ograniczenia nie stosowano. 

Skoro jednak rzekome pokrzywdzenie miało polegać na uwzględnianiu w podstawie 

wymiaru emerytury zarobków (przed 1999 rokiem) z ograniczeniem do 250% mimo, 

że składka była odprowadzana także od zarobków wyższych, to naprawienie 

"błędu" ustawodawcy powinno polegać na umożliwieniu przeliczenia wszystkich 

emerytur, przy wyliczaniu których zastosowano wskazane ograniczenie, a nie na 

przeliczeniu podstawy wymiary emerytury tylko z uwzględnieniem zarobków 

osiąganych po nabyciu uprawnień. 

W efekcie proponowany art. 11 Oa wydaje się nie spełniać roli jaką mu przypisuje 

projektodawca i różni się od art. 11 O ustawy emerytalnej tylko żądaniem osiągania 

wyższego wskaźnika podstawy wymiaru. Zachodzi tu zresztą sprzeczność logiczna, 

bowiem ograniczenie do 250% stosowano do zarobków sprzed 1999 r. Użycie 

zatem w projektowanym przepisie czasu teraźniejszego "jest wyższy niż 250%" jest 

niezrozumiałe. 

5. Projekt przewiduje przy ustalaniu kapitału początkowego uwzględnienie okresów 

studiów w pełnym zakresie, a nie w rozmiarze 1/3 posiadanych okresów 

składkowych. W uzasadnieniu projektodawcy odwołują się do orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego (sygn. P 13/045), z którego wynika konieczność przyznawania 

wszystkim podmiotom posiadającym daną cechę istotną takich samych uprawnień. 

Ich zdaniem, zasada ta została naruszona przez stosowanie do okresu studiów art. 

5 ust. 2 ustawy emerytalnej pozwalającego na zaliczenie okresów nieskładkowych 

w 1/3 części okresów składkowych. W efekcie ubezpieczeni, którzy nie mieli 

możliwości wypracowania przed rokiem 1999 dostatecznie długiego okresu 

składkowego pozwalającego na zaliczenie pełnego okresu studiów przy wyliczeniu 

kapitału początkowego, mają go uwzględniony poniżej pełnego okresu studiów. 



Powyższe argumenty wywołują zastrzeżenia. Należy zauważyć, że kapitał 

początkowy to wartość odzwierciedlająca wkład do systemu ubezpieczeń 

społecznych przed 1999 rokiem. W przypadku osoby mającej 15 lat okresów 

składkowych, wkład ten jest większy niż w sytuacji osoby mającej 5 lat takich 

okresów. W tym świetle zaliczenie pełnych 5 lat studiów dla obu kategorii 

podmiotów naru!;izałoby zasadę równości. 

Projektodawcy proponują także, aby przy ustalaniu kapitału początkowego 

uwzględniać okres urlopu wychowawczego zawsze z przelicznikiem 1 ,3% podstawy 

niezależnie od tego czy był on uwzględniany jako okres nieskładkowy (przed 1999 

rokiem), czy składkowy (po tej dacie). 

Należy zauważyć, że okres urlopu wychowawczego przed 1999 rokiem uwzględnia 

się w pełnym dopuszczalnym rozmiarze, a nie w 1/3 posiadanych okresów 

składkowych, co preferuje osoby mające krótszy okres składkowy. Oznacza to, że 

proponowana regulacja stawia osoby urodzone po 1948 r. w lepszej sytuacji w 

stosunku do ubezpieczonych urodzonych przed 1949 rokiem, którzy okres urlopu 

wychowawczego sprzed 1999 roku mają uwzględniony w rozmiarze 1/3 

posiadanych okresów składkowych i z przelicznikiem 0,7% podstawy. Zmiana 

charakteru omawianego urlopu, dla potrzeb wyliczenia kapitału początkowego, na 

okres składkowy (uwzględniony z przelicznikiem 1 ,3% podstawy) będzie miała 

również ten skutek, że zwiększy się długość okresów składkowych, od której zależy 

1/3 zaliczanych okresów nieskładkowych. Tymczasem należałoby postulować, aby 

kapitał początkowy rozumiany jako suma emerytur hipotetycznych był ustalany na 

takich samych zasadach, jak emerytury dla osób urodzonych przed 1949 rokiem. 

Innymi słowy, zmiana charakteru urlopu wychowawczego sprzed 1999 roku z 

okresu nieskładkowego na składkowy, byłaby do zaakceptowania bez zastrzeżeń, 

gdyby tak samo, urlop ten, był uwzględniany w stażu ubezpieczeniowym przed 

1999 r. 


