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Uprzejmie dziękuję za przekazane stanowisko zawarte w piśmie z dnia 11
października 2017 r. DUS.II.071.12.2017.MJ odnoszące się do kwestionowanych przez
Rzecznika Praw Obywatelskich zróżnicowanych zasad ustalania wysokości emerytury na
nowych zasadach w zależności od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Przypomnę,
że zróżnicowanie to związane jest ze sposobem przeprowadzenia waloryzacji składek na
ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego stanowiącymi podstawę obliczenia
emerytury. Złożenie wniosku o emeryturę (ustalenie wysokości) w czerwcu skutkuje
niższym wymiarem emerytury w porównaniu do złożenia wniosku w pozostałych jedenastu
miesiącach
Z przekazanych wyjaśnień wynika, że Pan Minister podziela podgląd Rzecznika Praw
Obywatelskich zaprezentowany w wystąpieniu z dnia 15 września 2017 r., jednocześnie
zapowiadając podjęcie działań w kierunku korekty obowiązujących regulacji w tym
zakresie. Jako jedno z możliwych rozwiązań wskazano wprowadzenie zasady, że w
przypadku zgłoszenia przez ubezpieczonego wniosku o emeryturę powszechną lub
przyznania emerytur z urzędu (art. 24 i 24a ustawy z dnia 17 rudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm. ) w
czerwcu danego roku tj. w ostatnim miesiącu drugiego kwartału, organ rentowy ustalałby
podstawę obliczenia emerytury tak samo, jak w przypadku wniosku zgłoszonego w tym
samym kwartale, ale miesiąc wcześniej, czyli w maju, gdyby było to dla zainteresowanego
korzystniejsze.
Pragnę wskazać, że możliwość zastosowania przy ustalaniu wysokości emerytury w
czerwcu (II kwartał) regulacji art. 25a ust 2 pkt 2 ustawy emerytalnej, tak jak pozostałych
miesiącach II kwartału (kwiecień, maj), wskazywał Rzecznik Praw Obywatelskich w
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poprzednio kierowych do organu rentowego oraz do Ministerstwa Rodziny pismach w
indywidualnych sprawach.
W związku z powyższym działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U z 2017 r. poz. 958) uprzejmie proszę o
przekazanie informacji o działaniach podjętych w przedmiotowej sprawie.
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