
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 

innych ustaw  

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 

2021 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych 

ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 skreśla się pkt 3; 

2)  w art. 1 w pkt 27, w art. 77a w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) służy to realizacji interesu publicznego.”; 

3)  w art. 3 skreśla się pkt 5 i 6; 

4)  w art. 4 skreśla się pkt 2; 

5)  w art. 4 skreśla się pkt 3; 

6)  dodaje się art. 17a w brzmieniu: 

„Art. 17a. 1. Przepisy art. 25a ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2a i 2b ustawy zmienianej 

w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do: 

1) emerytur przyznanych w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 

w latach 2009–2019;  

2) emerytur przyznanych na podstawie art. 24a ustawy zmienianej w art. 3, 

osobom, które wiek emerytalny ukończyły w okresie od dnia 1 czerwca do 

dnia 30 czerwca w latach 2009–2019; 

3) rent rodzinnych przyznanych po osobach zmarłych w okresie od dnia 

1 czerwca do dnia 30 czerwca w latach 2009–2019, o ile są wypłacane po dniu 
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wejścia w życie niniejszej ustawy.  

2. Emerytury i renty rodzinne, o których mowa w ust. 1, podlegają, na 

wniosek uprawnionego, ponownemu przeliczeniu z uwzględnieniem przepisów 

art. 25a ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2a i 2b ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, w terminie 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej 

okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. 

3. Emerytura lub renta rodzinna, w wysokości ponownie ustalonej zgodnie 

z ust. 2 przysługuje od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne ustalenie 

jej wysokości.”; 

7)  dodaje się art. 17b w brzmieniu: 

„Art. 17b. Jeżeli ponownie ustalona wysokość emerytury lub renty rodzinnej, 

o której mowa w art. 17a ust. 2, jest wyższa od wypłacanej dotychczas, 

uprawnionemu wypłaca się wyrównanie. Kwotę wyrównania stanowi różnica 

pomiędzy sumą kwot emerytur lub rent rodzinnych jaka przysługiwałyby 

uprawnionemu w okresie od 2009 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia 

wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty rodzinnej, zgodnie 

z art. 17a ust. 2, a sumą kwot wypłaconych w tym okresie.”; 

8)  skreśla się art. 18; 

9)  skreśla się art. 19; 

10)  w art. 23 w pkt 2 wyrazy „pkt 4–13” zastępuje się wyrazami „pkt 4 i 7–13”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Senat rozpatrując ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 

niektórych innych ustaw, która porządkuje i zmierza do racjonalizacji systemu ubezpieczeń 

społecznych, zwrócił szczególną uwagę na kilka aspektów z tym związanych. Ustawa 

bowiem, mając na celu usprawnienie funkcjonowania systemu, zarówno po stronie Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, jak i ubezpieczonych, dąży do ograniczenia kosztów, jednak, 

zdaniem Senatu, dokonuje tego w niektórych kwestiach w sposób zbyt daleko idący. 

Przykładem tego jest uregulowanie momentu objęcia ubezpieczeniami społecznymi 

wspólników jednoosobowych spółek z o. o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub 

komandytowej. Powiązanie obowiązku ubezpieczeniowego tej grupy z chwilą uzyskania 

statusu wspólnika, nie uwzględnia sytuacji spółki i bagatelizuje faktyczną możliwość 

prowadzenia przez nią działalności i uzyskiwania przychodów, co w praktyce działania spółki 

jest bardzo istotne. Senat uznał, że prowadzenie działalności gospodarczej w obecnej sytuacji 

gospodarczej stało się niezwykle utrudnione i obarczone dużym ryzykiem, zaś przyjęta przez 

Sejm regulacja w zakresie ustalenia okresu objęcia ubezpieczeniami społecznymi 

wspólników w rzeczywistości zwiększa obciążenia finansowe spółek i przenosi ciężar ryzyka 

gospodarczego na wspólników. Przyjęte przez Sejm uściślenia dotyczące okresów objęcia 

obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowymi, chorobowym i wypadkowym 

wspólników jednoosobowych spółek z o.o., spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej Senat 

uznał za nieuzasadnione (poprawka nr 1). 

Podobnie w kwestii związanej z ujednoliceniem przez Sejm przepisów w zakresie 

przeliczania emerytur z tzw. starego i nowego systemu dla tych emerytów, którzy nadal 

pozostają aktywni zawodowo. Senat opowiedział się za pozostawieniem dotychczasowego, 

zróżnicowanego, sposobu przeliczania ich świadczeń. Dla emerytów, którzy działają nadal na 

rynku pracy, możliwość przeliczania pobieranych świadczeń stanowi istotny element ich 

sytuacji życiowej, dlatego dokonanie uproszczenia w tym zakresie, polegającego na 

ujednoliceniu zasad przeliczania emerytury, w sytuacji pracującego emeryta będzie 

niezasadnym pogorszeniem jego dotychczasowego statusu materialnego. Poprawka nr 3 

utrzymuje więc obecne zasady przeliczania świadczeń emerytalnych dla emerytów 

aktywnych zawodowo, poprawki nr 8, nr 9 i nr 10 stanowią jej konsekwencję. 



– 2 – 

Senat uznał za niewystarczające uregulowanie kwestii tzw. emerytur czerwcowych 

dokonane przez Sejm. Z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia 

społecznego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 Konstytucji RP, pominięcie osób, którym 

obliczono wysokość emerytury w czerwcu w latach poprzedzających rok 2020, jest nie do 

zaakceptowania. Dlatego należało uzupełnić przepisy ustawy w stosunku do osób, którym 

przyznano emeryturę w czerwcu 2009 r. oraz kolejno – w czerwcu w latach następnych aż do 

roku 2019 (poprawka nr 6). Senat uznał ponadto za niezbędne wprowadzenie do stanu 

prawnego gwarancji nie tylko przeliczenia wysokości pobieranego świadczenia, lecz także 

przyznania go dla tej grupy z wyrównaniem za okres od dnia przyznania świadczenia do dnia 

złożenia wniosku o przeliczenie świadczenia według zasad mających obowiązywać 

w systemie prawnym w roku bieżącym i na przyszłość (poprawka nr 7).  

Senat ustosunkował się ponadto negatywnie do dwóch zmian dotyczących 

ubezpieczenia chorobowego. Po pierwsze – wliczania do okresu zasiłkowego każdej 

niezdolności do pracy, jeżeli nie było pomiędzy nimi przerwy dłuższej niż 60 dni (poprawka 

nr 4), po drugie – do zmiany dotyczącej długości okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu 

ubezpieczenia chorobowego. Zdaniem Senatu, wprowadzenie tak istotnych społecznie zmian 

w wyżej wskazanym zakresie wykracza poza zakres rozumienia pojęcia racjonalizacji 

systemu ubezpieczeń społecznych (poprawka nr 5). 

Poprawka nr 2 ma charakter redakcyjny. 

 


