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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 94. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2011 r. ustawę  

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 
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USTAWA 

z dnia 10 czerwca 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 Ubezpieczeń 
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 zawieszone 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 emerytury wskutek te-
go zawieszenia przez co najmniej 18 miesięcy. 

Art.194d. Jeżeli z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości emerytury wystąpi 
emeryt, któremu świadczenie obliczono zgodnie z art. 53, wysokość 
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 określonych w 
ust. 2-5.  

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

3. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpie-
czenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewiden-
cjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprze-
dzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysoko-
ści emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego po po-
mniejszeniu 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.  

4. Do ustalenia wysokości emerytury przyjmuje się wiek ubezpieczone-
go w dniu zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości eme-
rytury. 

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, 

Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398.  
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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 wystąpi 
emeryt, któremu przyznano emeryturę na podstawie art. 24 ust. 1 i ob-
liczono jej wysokość zgodnie z art. 183 ust. 1 lub 2, wysokość emery-
tury ustala się na nowo zgodnie z art. 183 ust. 1 lub 2 - z tym, że pod-
stawę 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 zgło-
szony nie wcześniej niż po ustaniu ubezpieczeń emerytalnych i rento-
wych.  

2. Jeżeli w wyniku ponownego ustalenia emerytura jest niższa, świad-
czenie przysługuje w dotychczasowej wysokości.  

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

 

Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r. 
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