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SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 VI kadencja 

 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY 

 
o przedstawionym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o 
zmianie ustawy o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 
3898). 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 24 lutego 2011 r. powyższy projekt 
ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania  
oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 25 maja 2011 r. 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
Warszawa, dnia 25 maja 2011 r. 
 
 
 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

/-/  Teresa Piotrowska 

Przewodniczący Komisji 
  

 
/-/ Sławomir Piechota 
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Projekt 
 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                  2011 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 Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) po art. 194b 
dodaje się art. 194c – 194h w brzmieniu:  

„Art. 194c. Jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 września 
2011 r. emeryt pobierał emeryturę, do której prawo zostało za-
wieszone od dnia 1 października 2011 r. na podstawie art. 103a, 
może zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury 
na zasadach określonych w art. 194d-194h, o ile nie pobrał eme-
rytury wskutek tego zawieszenia przez co najmniej 30 miesięcy. 

Art.194d. Jeżeli z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości emerytury wy-
stąpi emeryt, któremu świadczenie obliczono zgodnie z art. 53, wy-
sokość emerytury oblicza się na nowo zgodnie z tym przepisem.  

Art.194e. 1. Emeryt, któremu przyznano emeryturę na podstawie art. 24 ust. 1  
i obliczono jej wysokość zgodnie z art. 26, może zgłosić wniosek 
o ponowne ustalenie wysokości emerytury na zasadach określo-
nych w ust. 2-5.  

2. Wysokość emerytury oblicza się według zasad określonych w art. 
26.  

3. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubez-
pieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek ze-
widencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca 
poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustale-
nie wysokości emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału 
początkowego po pomniejszeniu o kwotę stanowiącą iloczyn 
kwoty pobieranej emerytury, ustalonej na dzień jej przyznania po 
raz pierwszy w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz liczby miesięcy pobierania tej emerytury.  

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 

224, Nr 134, poz. 903, Nr 205, poz. 1365, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.  
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4. Do ustalenia wysokości emerytury przyjmuje się wiek ubezpie-
czonego w dniu zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wyso-
kości emerytury. 

5. Jeżeli wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury złożył 
członek otwartego funduszu emerytalnego, przepis art. 108 ust. 2a 
stosuje się odpowiednio.  

Art. 194f. Jeżeli z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości emerytury wy-
stąpi emeryt, któremu przyznano emeryturę na podstawie art. 24 
ust. 1 i obliczono jej wysokość zgodnie z art. 183 ust. 1 lub 2, wy-
sokość emerytury ustala się na nowo zgodnie z art. 183 ust. 1 lub 2 
- z tym, że podstawę obliczenia emerytury w części ustalonej 
zgodnie z art. 26, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 194e 
ust. 3, pomniejsza się w proporcji do części emerytury obliczonej 
zgodnie z art. 183 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2.  

Art.194g. Przepisy art. 194e stosuje się do emerytur obliczonych zgodnie z 
art. 55.  

Art.194h. 1. Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje na wniosek 
zgłoszony nie wcześniej niż po ustaniu ubezpieczeń emerytalnych 
i rentowych.  

2. Jeżeli w wyniku ponownego ustalenia emerytura jest niższa, 
świadczenie przysługuje w dotychczasowej wysokości.  

3. Ustalenie wysokości emerytury zgodnie z art. 194c–194g może 
nastąpić tylko raz.”. 

 

Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r. 
 
 
 



A...Ć

ffis
Minister Spraw Zagranicznych
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Warszaw u%maja 2011 r.

dot.: PSR-O 1 548-2011 z f6.05.f011 r.

Pan
Slawomir Piechota
Przewodniczący Komisj i
PoliĘki Społecznej i Rodziny
Sejm RP

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o unianie ustawy o

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecutych ujętego w sprawozdaniu
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 4234) wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3
pkt 3 ustawy z dnia 4 września|997 r. o działach administracji rządowej @z. U.zf007
r. Nr 65, poz. 437 z p źn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu
Sejmu przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzecąryospolitej Polskiej w

Unii Europejskiej

Szanow ny P ąnie P rza,y o dniczący,

w związku zprzedłozonym sprawozdaniem (druk nr 4234) ponvalam sobie vłyrazićponiiszą
opinię.

Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Z poważaniem

Do wiadomości:
Pani Joanna Fedak
Minister Pracy i Polityki Społeczrej


