
PROJEKT

Ustawa
 

z dnia               2019 r.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z póżn. zm.1)  wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Ubezpieczonym  urodzonym  po  dniu  31  grudnia  1948  r.  przysługuje  emerytura  po  
osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat
dla mężczyzn, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz art. 46, 47, 50, 50a, 50e i 184.”

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Ubezpieczonym, którzy mają łącznie okres składkowy i okres nieskładkowy, o którym  
mowa w art. 7 wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, przysługuje  
emerytura przed osiągnięciem wieku, o który mowa w ust.1.”.

c) dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Prawo do emerytury określonej w ust. 1a przysługuje ubezpieczonym którzy nie przystąpili
do  otwartego  funduszu  emerytalnego  albo  złożyli  wniosek  o  przekazanie  środków  
zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, 
na dochody budżetu państwa.”.

2) w art. 87 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1.  W przypadku gdy emerytura  przysługująca  z  Funduszu określona  w art.  26,  łącznie  z  
okresową emeryturą kapitałową, albo emerytura przysługująca z Funduszu określona w art. 26, 
jest niższa niż kwota, o której mowa w art. 85 ust. 2 i 3, emeryturę przysługującą z Funduszu, w
tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem, o którym mowa w art. 26a, podwyższa się w taki  
sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony:

1) mężczyzna - osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat  i ma okres składkowy i 
nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,
2) mężczyzna ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat,

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 39.



3) kobieta - osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat i ma okres składkowy i 
nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat,
4. kobieta – ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat
- z uwzględnieniem ust. 3-7. Przepis art. 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3) w art. 103 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, 60 lat 
(kobiety) lub 65 lat mężczyźni), a także którzy mają łącznie okres składkowy i okres 
nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, z 
zastrzeżeniem art. 103a.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
(Dz. U. z 2018 r. poz 1906 z póżn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 111a ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 „2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomi o ustaleniu członkowi otwartego funduszu
 prawa do emerytury na podstawie na podstawie art. 24 ust 1a, art 46-50a, art. 50e lub art. 
184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń  
Społecznych oraz o obliczeniu wysokości emerytury na podstawie art. 183 tej ustawy;”.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018 r. poz. 2215.


