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Pan

Bogdan BORUSEWICZ
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej na 11. posiedzeniu w dniu 28 marca 2008 r. ustawę

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Łączę wyrazy szacunku

(-) Bronisław Komorowski



USTAWA

z dnia 28 marca 2008 r.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz
niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2)) w art. 29 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

„2) mężczyzna – po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 35-letni okres
składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i
nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr
7, poz. 25, z późn. zm.3)) w art. 41b ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11.Nadpłacone lub nienależnie opłacone składki nie podlegają zwrotowi, jeżeli od dnia
ich opłacenia upłynęło 10 lat.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24:

a) po ust. 6e dodaje się ust. 6f w brzmieniu:

„6f. W przypadku braku płatnika składek lub jego następcy prawnego Zakład
zawiadamia ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek w części

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

oraz ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.

1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208,
poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz.
1546 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362, z
2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 170, poz. 1217 i Nr 195, poz. 1437 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 115, poz. 791.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz.
125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243.
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sfinansowanej przez ubezpieczonego i na jego wniosek zwraca nienależnie
opłacone składki. Przepisy ust. 6c-6e stosuje się odpowiednio.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zwrotu od Zakładu nienależnie opłaconych składek nie można dochodzić, jeżeli
od daty ich opłacenia upłynęło 10 lat.”;

2) w art. 50:

a) ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości:

1) hipotetycznej emerytury jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, wynoszącym
60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny lub w wieku, o którym mowa w ust.
1d i 1e według stanu konta ubezpieczonego oraz

2) hipotetycznej emerytury jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1,
gdyby za każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na
jego koncie była ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona
przez podzielenie ogólnej kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, o
których mowa w ust. 1, przez wyrażony w miesiącach okres podlegania
ubezpieczeniu emerytalnemu.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się:

1) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury
według zasad określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek,
o których mowa w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a
pkt 1 - przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w
przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny lub w wieku, o którym
mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką
ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub 65 lat -
przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku;

2) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury
według zasad określonych w ust. 1c pkt 2 - przez podzielenie sumy składek,
o których mowa w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a
pkt 1, zwiększonej o kwotę hipotetycznych składek, o których mowa w ust.
1c pkt 2, przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w
przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny lub w wieku, o którym
mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką
ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub 65 lat -
przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku.”.

Art. 4.

Przepis art. 41b ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
stosuje się także do składek nienależnie opłaconych w okresie przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, jeżeli dochodzenie ich zwrotu nie uległo jeszcze przedawnieniu na podstawie
dotychczasowych przepisów.
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Art. 5.

1. Przepis art. 24 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, stosuje się także do składek nienależnie opłaconych w okresie przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, jeżeli dochodzenie ich zwrotu nie uległo jeszcze przedawnieniu
na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. W przypadku określonym w art. 24 ust. 6f ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, Zakład zwraca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
nienależnie opłacone w okresie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, także
wówczas gdy na podstawie dotychczasowych przepisów prawo dochodzenia ich zwrotu
uległo już przedawnieniu, jeżeli wniosek o ich zwrot ubezpieczony złoży nie później niż w
okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Przepis art. 50 ust. 1c i 2 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, stosuje się do obliczania wysokości hipotetycznej emerytury podawanej w
informacji o stanie konta, przesyłanej poczynając od 2009 r.

Art. 6.

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

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Bronisław KOMOROWSKI
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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