
Projekt 13  lutego 2012 r. 

USTAWA 

z dnia....................2012 r. 

 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
niektórych innych ustaw 1) 

 

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. 2)) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 10a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przy ustalaniu prawa do emerytury, na podstawie art. 27 i 28, osoby, która  utraciła 
prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej z Funduszu  
z powodu odzyskania zdolności do pracy, uwzględnia się również okresy pobierania tej 
renty, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych  
w art. 5-7 i 10, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie 
niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.”; 

2) w art. 13 ust. 3a otrzymuje  brzmienie: 

„3a. Jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co 
najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego, brakuje mniej niż 5 
lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, określonego w art. 24 ust. 1-1b, w przypadku 
dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres do 
dnia osiągnięcia tego wieku.”; 

3) w art. 24: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po 
osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego dla kobiet i mężczyzn co najmniej 67 
lat, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz art. 46, 47, 50, 50a, 50e i 184.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 
 

„1a. Kobietom, które urodziły się w okresie od dnia 1 stycznia 1949 r. do dnia 30 
września 1973 r., przysługuje emerytura, jeżeli wiek emerytalny, wynoszący: 

 
1)    60 lat – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2013 r., albo 
2)    60 lat i 1 miesiąc – osiągnęły przed dniem 1 maja 2013 r., albo 
3)    60 lat i 2 miesiące – osiągnęły przed dniem  1 września 2013 r., albo  
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4)    60 lat i 3 miesiące – osiągnęły przed dniem1 stycznia 2014 r., albo 
5)    60 lat i 4 miesiące – osiągnęły przed dniem 1 maja 2014 r., albo 
6)    60 lat i 5 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 września 2014 r., albo 
7)    60 lat i 6 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2015 r., albo 
8)    60 lat i 7 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 maja 2015 r., albo 
9)    60 lat i 8 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 września 2015 r., albo 
10)  60 lat i 9 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2016 r., albo 
11)  60 lat i 10 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 maja 2016 r., albo 
12)  60 lat i 11 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 września 2016 r., albo 
13)  61 lat – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2017 r., albo 
14)  61 lat i 1 miesiąc – osiągnęły przed dniem 1 maja 2017 r., albo 
15)  61 lat i 2 miesiące – osiągnęły przed dniem 1 września 2017 r., albo 
16)  61 lat i 3 miesiące – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2018 r., albo 
17)  61 lat i 4 miesiące – osiągnęły przed dniem 1 maja 2018 r., albo 
18)  61 lat i 5 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 września 2018 r. albo; 
19)  61 lat i 6 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2019 r. albo;  
20)  61 lat i 7 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 maja 2019 r., albo 
21)  61 lat i 8 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 września 2019 r., albo 
22)  61 lat i 9 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2020 r., albo 
23)  61 lat i 10 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 maja 2020 r., albo 
24)  61 lat i 11 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 września 2020 r., albo 
25)  62 lata – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2021r., albo 
26)  62 lata i 1 miesiąc – osiągnęły przed dniem 1 maja 2021 r., albo 
27)  62 lata i 2 miesiące – osiągnęły przed dniem 1 września 2021 r., albo 
28)  62 lata i 3 miesiące – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2022 r., albo 
29)  62 lata i 4 miesiące – osiągnęły przed dniem 1 maja 2022 r., albo 
30)  62 lata i 5 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 września 2022 r., albo 
31)  62 lata i 6 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2023 r., albo 
32)  62 lata i 7 miesięcy– osiągnęły przed dniem 1 maja 2023 r., albo 
33)  62 lata i 8 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 września 2023 r., albo 
34)  62 lata i 9 miesięcy– osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2024 r., albo 
35)  62 lata i 10 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 maja 2024 r., albo 
36)  62 lata i 11 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 września 2024 r., albo 
37)  63 lata – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2025 r., albo 
38)  63 lata i 1 miesiąc – osiągnęły przed dniem 1 maja 2025 r., albo 
39)  63 lata i 2 miesiące – osiągnęły przed dniem 1 września 2025 r., albo 
40)  63 lata i 3 miesiące – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2026 r., albo 
41)  63 lata i 4 miesiące – osiągnęły przed dniem 1 maja 2026 r., albo 
42)  63 lata i 5 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 września 2026 r., albo 
43)  63 lata i 6 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2027 r., albo  
44)  63 lata i 7 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 maja 2027 r., albo 
45)  63 lata i 8 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 września 2027 r. albo; 
46)  63 lata i 9 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2028 r., albo 
47)  63 lata i 10 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 maja 2028 r., albo 
48)  63 lata i 11 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 września 2028 r., albo 
49)  64 lata – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2029 r., albo 
50)  64 lata i 1 miesiąc – osiągnęły przed dniem 1 maja 2029 r., albo  
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51)  64 lata i 2 miesiące – osiągnęły przed dniem 1 września 2029 r., albo 
52)  64 lata i 3 miesiące – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2030 r., albo 
53)  64 lata i 4 miesiące – osiągnęły przed dniem 1 maja 2030 r., albo 
54)  64 lata i 5 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 września 2030 r., albo 
55)  64 lata i 6 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2031 r., albo 
56)  64 lata i 7 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 maja 2031 r., albo 
57)  64 lata i 8 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 września 2031 r., albo 
58)  64 lata i 9 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2032 r., albo 
59)  64 lata i 10 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 maja 2032 r., albo 
60)  64 lata i 11 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 września 2032 r., albo 
61)  65 lat – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2033 r., albo 
62)  65 lat i 1 miesiąc – osiągnęły przed dniem 1 maja 2033 r., albo 
63)  65 lat i 2 miesiące  – osiągnęły przed dniem 1 września 2033 r., albo 
64)  65 lat i 3 miesiące  – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2034 r., albo 
65)  65 lat i 4 miesiące  – osiągnęły przed dniem  1 maja 2034 r., albo 
66)  65 lat i 5 miesięcy  – osiągnęły przed dniem 1 września 2034 r., albo 
67)  65 lat i 6 miesięcy  – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2035 r., albo 
68)  65 lat i 7 miesięcy  – osiągnęły przed dniem 1 maja 2035 r., albo 
69)  65 lat i 8 miesięcy  – osiągnęły przed dniem 1 września 2035 r., albo 
70)  65 lat i 9 miesięcy  – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2036 r., albo 
71)  65 lat i 10 miesięcy  – osiągnęły przed dniem 1 maja 2036 r., albo 
72)  65 lat i 11 miesięcy  – osiągnęły przed dniem 1 września 2036 r., albo 
73)  66 lat  – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2037 r., albo 
74)  66 lat i 1 miesiąc  – osiągnęły przed dniem 1 maja 2037 r., albo 
75)  66 lat i 2 miesiące  – osiągnęły przed dniem 1 września 2037 r., albo 
76)  66 lat i 3 miesiące – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2038 r., albo 
77)  66 lat i 4 miesiące  – osiągnęły przed dniem 1 maja 2038 r., albo 
78)  66 lat i 5 miesięcy  – osiągnęły przed dniem 1 września 2038 r., albo 
79)  66 lat i 6 miesięcy  – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2039 r., albo 
80)  66 lat i 7 miesięcy  – osiągnęły przed dniem 1 maja 2039 r., albo 
81)  66 lat i 8 miesięcy  – osiągnęły przed dniem 1 września 2039 r., albo 
82)  66 lat i 9 miesięcy  – osiągnęły przed dniem 1 stycznia 2040 r., albo 
83)  66 lat i 10 miesięcy  – osiągnęły przed dniem 1 maja 2040 r., albo 
84)  66 lat i 11 miesięcy  – osiągnęły przed dniem 1 września 2040 r.”; 

 
1b. Mężczyznom, którzy urodzili się w okresie od dnia 1 stycznia 1949 r. do dnia 30 
września 1953 r., przysługuje emerytura, jeżeli wiek emerytalny, wynoszący: 
 

1)  65 lat i 5 miesięcy – osiągnęli przed dniem 1 września 2014 r., albo 
2)  65 lat i 6 miesięcy – osiągnęli przed dniem 1 stycznia 2015 r., albo 
3)  65 lat i 7 miesięcy – osiągnęli przed dniem 1 maja 2015 r., albo 
4)  65 lat i 8 miesięcy – osiągnęli przed dniem 1 września 2015 r., albo 
5)  65 lat i 9 miesięcy – osiągnęli przed dniem 1 stycznia 2016 r., albo 
6)  65 lat i 10 miesięcy – osiągnęli przed dniem 1 maja 2016 r., albo 
7)  65 lat i 11 miesięcy – osiągnęły przed dniem 1 września 2016 r., albo 
8)  66 lat – osiągnęli przed dniem 1 stycznia 2017 r., albo 
9)  66 lat i 1 miesiąc – osiągnęli przed dniem 1 maja 2017 r., albo 
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10)  66 lat i 2 miesiące – osiągnęli przed dniem 1 września 2017 r., albo 
11)  66 lat i 3 miesiące – osiągnęli przed dniem 1 stycznia 2018 r., albo 
12)  66 lat i 4 miesiące – osiągnęli przed dniem 1 maja 2018 r., albo 
13)  66 lat i 5 miesięcy – osiągnęli przed dniem 1 września 2018 r., albo 
14)  66 lat i 6 miesięcy – osiągnęli przed dniem 1 stycznia 2019 r., albo 
15)  66 lat i 7 miesięcy – osiągnęli przed dniem 1 maja 2019 r., albo 
16)  66 lat i 8 miesięcy – osiągnęli przed dniem 1 września 2019 r., albo 
17)  66 lat i 9 miesięcy – osiągnęli przed dniem 1 stycznia 2020 r., albo 
18)  66 lat i 10 miesięcy – osiągnęli przed dniem 1 maja 2020 r., albo 
19)  66 lat i 11 miesięcy – osiągnęli przed dniem 1 września 2020 r.”;   

4) w art. 25: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, stanowi kwota 
składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek 
zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz 
zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art. 173-175,  
z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz art. 185.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 46, 50, 
50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy, o której mowa w art. 150, podstawę obliczenia 
emerytury, o której mowa w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się  
o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur, w wysokości przed 
odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na 
ubezpieczenie zdrowotne. 

1b. Przepis ust. 1a, stosuje się również w przypadku, gdy ubezpieczony pobrał 
emeryturę górniczą, określoną w art. 34 lub w art. 48-49, w brzmieniu 
obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r.”; 

5) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27. 1. Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje 
emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: 
1) osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 
lat dla mężczyzn, z uwzględnieniem ust. 2; 
2) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 
lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 27a. 
 
2. Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie: 
1) od dnia 1 stycznia 1948 r.  do dnia 31 marca 1948 r. –  wynosi co najmniej 65 lat  

i 1 miesiąc; 
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2) od dnia 1 kwietnia 1948 r.  do dnia 30 czerwca 1948 r. –  wynosi co najmniej 65 lat  
i 2 miesiące; 

3) od dnia 1 lipca 1948 r.  do dnia 30 września 1948 r. –  wynosi co najmniej 65 lat  
i 3 miesiące; 

4) od dnia 1 października  1948 r.  do dnia 31 grudnia 1948 r. –  wynosi co najmniej 65 
lat i 4 miesiące.”; 

6) art. 27a otrzymuje  brzmienie: 
 

„Art. 27a. Emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu 
niezdolności do pracy osobie, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 27 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2, oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym. Przepis art. 24a ust. 2 stosuje się odpowiednio.”; 

7) w art. 28 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1) osiągnęli wiek emerytalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i ust. 2;”; 

8) w art. 29 w ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli wieku 
emerytalnego określonego w art. 27 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, mogą przejść na emeryturę:”; 

9) art. 39 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 39. Ubezpieczonemu, urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., spełniającemu 
warunek określony w art. 27 pkt 2 i niespełniającemu warunków wymaganych do 
uzyskania górniczej emerytury na podstawie art. 50a, który ma co najmniej 5 lat: 

1) pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. 1, wykonywanej pod ziemią stale  
i w pełnym wymiarze czasu pracy, albo 
2) pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. 1 pkt 4 i 5, wykonywanej stale 
i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla 
brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki, 

wiek emerytalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, obniża się o 6 miesięcy za 
każdy rok takiej pracy, nie więcej jednak niż o 15 lat.”; 

10) w art. 62 w ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
 
„4) po 0,7 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat 
okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku 
o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek, o którym mowa w art. 24 ust. 1  
i 1a.”;  

11) w art. 87: 

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
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„1) mężczyzna - osiągnął wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1b, i ma 
okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat; 

 
2) kobieta - osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, i ma 
okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem 
ust. 1b”, 
 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 
 
„1b. Okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi: 
1) 20 lat – do dnia 31 grudnia 2013 r.; 
2) 21 lat – od dnia 1 stycznia 2014 r.; 
3) 22 lata – od dnia 1 stycznia 2016 r.; 
4) 23 lata – od dnia 1 stycznia 2018 r.; 
5) 24 lata – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”; 

 
c) uchyla się ust. 6; 

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

„2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny,  
o którym mowa w art. 24 ust. 1-1b i art. 27 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, z zastrzeżeniem  
art. 103a.”; 

13) w art. 116 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 
 
„1a. Postępowanie o emeryturę wszczyna się z urzędu, jeżeli wiek emerytalny dla 
uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego 
wynosi 67 lat, z uwzględnieniem art. 24 ust. 1a i 1b i art. 27 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.”; 

14) w art. 127 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 
 

„1a. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy emerytów, którzy wiek emerytalny,  
o którym mowa w art. 24 ust. 1-1b i art. 27 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, osiągnęli przed 
podjęciem działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1- 4.”;  
 

15) w art. 129 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3. Warunkiem podjęcia wypłaty emerytury, o której mowa w art. 24 ust. 1, dla 
członka otwartego funduszu emerytalnego po ukończeniu wieku 67 lat jest złożenie 
wniosku o ustalenie prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej albo oświadczenie, 
o którym mowa w art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach 
kapitałowych.”. 

Art. 2.  W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze ((Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 
1599 i Nr 203, poz. 1192) w art. 62a wprowadza się następujące zmiany:  
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1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wniosek i zaświadczenie, o których mowa w ust. 2, składa się Prokuratorowi 
Generalnemu najpóźniej na sześć miesięcy przed ukończeniem 67. roku życia,    
z uwzględnieniem art. 24 ust. 1a pkt 61-84 i ust. 1b oraz art. 27 ust. 2 ustawy 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.3)), zwanej dalej „ustawą  
o emeryturach i rentach z FUS”. W razie niezakończenia postępowania związanego  
z rozpoznaniem wniosku, prokurator pozostaje w służbie do czasu zakończenia 
postępowania, w tym postępowania przed Sądem Najwyższym.”; 
 

2) ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie: 
 
„4. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, będący oficerem, 
przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 67. roku życia, art. 24 ust. 1a 
ustawy o emeryturach i rentach z FUS stosuje się odpowiednio, chyba że: 

 
1) nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem 67. roku życia,  
art. 24 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS stosuje się odpowiednio, 
oświadczy Prokuratorowi Generalnemu wolę dalszego zajmowania stanowiska po 
zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej i przedstawi zaświadczenie 
stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia 
obowiązków prokuratora, wydane na zasadach określonych dla kandydata na 
stanowisko prokuratorskie lub 
 
2) został powołany na stanowisko prokuratora powszechnej jednostki 
organizacyjnej prokuratury. 
 

4a. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, niebędący oficerem, 
przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 67. roku życia, art. 24 ust. 1a  
pkt 61-84 i ust. 1b oraz art. 27 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS stosuje 
się odpowiednio.”; 
 

3)   ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 
„6. Prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, będącego 
oficerem, którego stosunek służbowy został rozwiązany z mocy prawa z powodu 
osiągnięcia 67. roku życia, z uwzględnieniem art. 24 ust. 1a ustawy o emeryturach 
i rentach z FUS, albo został rozwiązany z powodu: 

 
1) uznania orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za niezdolnego do 
zawodowej służby wojskowej, 
 
2) wypowiedzenia stosunku służbowego dokonanego przez organ wojskowy, jeżeli 
wojskowa jednostka organizacyjna prokuratury, w której pełnił zawodową służbę 
wojskową, podlega rozformowaniu lub zmniejszył się jej stan etatowy, a brak jest 
możliwości wyznaczenia go na inne stanowisko służbowe 
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- na jego wniosek, złożony przed upływem sześciu miesięcy od dnia rozwiązania 
stosunku służbowego, Prokurator Generalny powołuje na równorzędne stanowisko 
lub za jego zgodą na niższe stanowisko prokuratora powszechnej jednostki 
organizacyjnej prokuratury, jeżeli nie ma innych przeszkód prawnych.”. 

 
Art. 3. W  ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U.  
z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w art. 19 : 
 
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1) osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny wynosi 67 lat, z uwzględnieniem  
art. 24 ust. 1a i 1b i art. 27 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 przepisów emerytalnych;”, 
 
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

 
„2a. Przepis ust. 2 stosuje się do rolnika, który do dnia 31 grudnia 2017 r. spełnił 
warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.”; 
 

2) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3. Osobom pobierającym renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, które 
osiągnęły wiek 67 lat, art. 24 ust. 1a i 1b i art. 27 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 przepisów 
emerytalnych stosuje się odpowiednio, przyznaje się z urzędu emeryturę rolniczą  
w wysokości nie niższej od dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do 
pracy, jeżeli osoba ta spełnia warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy.”. 

 
Art. 4. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 
rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.5))  w art. 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 
„5. Przy ustalaniu prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego  
i rentowych osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, która osiągnęła wiek emerytalny,  
o którym mowa w art. 24 ust. 1-1b i art. 27 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy, o której mowa  
w ust. 4, uwzględnia się również okresy pobierania emerytury lub renty inwalidzkiej, 
jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe ustalone na zasadach określonych w art. 5-7  
i 10 ustawy, o której mowa w ust. 4, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania 
tych świadczeń.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U.  
z 2011 r. Nr 7, poz. 29 i Nr 117, poz. 676) w art. 25 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

 
„3a. Posłowi lub senatorowi uprawnionemu do emerytury na podstawie: 
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1) ustawy 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.6)), zwanej dalej „ustawą 
o emeryturach i rentach z FUS”, albo ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.  
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.7)), 
  
2) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 
zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.8)) albo ustawy 
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.9))  
 
- który osiągnął wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1-1b i art. 27 ust. 1  
pkt 1 i ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, uposażenie, o którym mowa  
w ust. 1 i 2, przysługuje również w razie pobierania emerytury.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 205, poz.1585, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany: 

             
1)  w art. 6 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

 
„2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy 
odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na 
podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do 
uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego),  
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy 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.11)), zwanej dalej „ustawą o emeryturach i rentach z FUS”, jednak nie 
dłużej niż przez 25 lat.”; 
 

2) w art. 50 : 
 
a) w ust. 1c pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1) hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, o którym mowa  
w art. 24 ust. 1-1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub w wieku,  
o którym mowa w ust. 1d i 1e według stanu konta ubezpieczonego oraz”, 
 
b) ust. 1d i 1e otrzymują brzmienie: 
 
„1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku 
emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1- 1b  ustawy o emeryturach i rentach  
z FUS, brakuje nie więcej niż 5 lat, podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., 



 10

informacje o wysokości hipotetycznej emerytury, jaką by uzyskał w wieku 
przekraczającym ten wiek o rok, a także dwa, trzy, cztery i pięć lat. 
 
1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny,  
o którym mowa w art. 24 ust. 1-1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, i nie 
wystąpił o ustalenie emerytury, hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego 
faktycznego wieku oraz kolejnych pięciu lat.”, 
 
c) ust. 1g i 2 otrzymują brzmienie: 
 
„1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia 67 lat życia, 
brakuje nie więcej niż 12 miesięcy, podaje się dodatkowo informację  
o możliwości skorzystania z prawa do okresowej emerytury kapitałowej.”; 
 
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, która osiągnęła wiek 
emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1-1b ustawy o emeryturach i rentach  
z FUS lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej 
emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 
emerytalny - 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, która osiągnęła wiek 
emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1-1b ustawy o emeryturach i rentach  
z FUS lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej 
emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 
emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku.”. 

 
Art. 7. W  ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U.  
Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873) w art. 3 w ust. 1 
pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ma ukończone 55 lat, jeżeli jest kobietą, albo ma ukończone 60 lat, jeżeli jest 
mężczyzną, lecz nie osiągnął wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1-1b i art. 27 ust. 1 
pkt 1 i ust. 2 ustawy 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.12)),”. 

 Art. 8. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.  
Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany: 
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1) w art. 69: 
 
a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 67 roku życia,  
art. 24 ust.1a pkt 61-84 i ust. 1b oraz art. 27 ust. 2 ustawy 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.14)), zwanej dalej „ustawą o emeryturach i rentach  
z FUS”, stosuje się odpowiednio, chyba że nie później niż na sześć miesięcy przed 
ukończeniem tego wieku oświadczy Ministrowi Sprawiedliwości wolę dalszego 
zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze 
względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach 
określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie.”, 

b) po §  2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 
 

„ 2a.  Przepis  § 2 stosuje się do sędziego, który wymagane warunki spełnił do dnia  
31 grudnia 2017 r.”; 

2) w art. 100  § 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sędziemu, który został przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju 
sądów lub zmiany granic okręgów sądowych, przysługuje do czasu osiągnięcia wieku 
67 lat , z uwzględnieniem art. 24 ust.1a pkt 61-84 i ust. 1b oraz art. 27 ust. 2 ustawy  
o emeryturach i rentach z FUS, uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego 
na ostatnio zajmowanym stanowisku.”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.15)) w art. 2 w ust. 1 pkt 2 lit. b otrzymuje 
brzmienie:  
 

„b) nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1-1b i art. 27  
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 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.16)),”. 

 
Art. 10. W  ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych ( Dz. U. 
Nr 120, poz. 1252, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 79 i Nr 75, poz. 398)   
w art. 4  wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3) z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1-1b  
i art. 27 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;”; 
 

2) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3) dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1-1b i art. 27 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;”. 

 
Art. 11. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U.  Nr 228, 
poz. 1507, z 2010 r. Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r.  Nr 75, poz. 398) 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1)  w art. 7: 
 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu 
emerytalnego do ukończenia 67. roku życia, z zastrzeżeniem ust. 2a.”, 
 
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

 
„2a. W latach 2014-2020 okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi 
otwartego funduszu emerytalnego do osiągnięcia przed dniem: 

 
1) 1 września 2014 r. wieku 65 lat i 5 miesięcy, albo 
2)   1 stycznia 2015 r. wieku 65 lat i 6 miesięcy, albo 
3)   1 maja 2015 r. wieku 65 lat i 7 miesięcy, albo 
4)   1 września 2015 r. wieku 65 lat i 8 miesięcy, albo 
5)   1 stycznia 2016 r. wieku 65 lat i 9 miesięcy, albo 
6)   1 maja 2016 r. wieku 65 lat i 10 miesięcy, albo 
7)   1 września 2016 r. wieku 65 lat i 11 miesięcy, albo 
8)   1 stycznia 2017 r. wieku 66 lat, albo 
9)   1 maja 2017 r. wieku 66 lat i 1 miesiąc, albo 
10) 1 września 2017 r. wieku 66 lat i 2 miesiące, albo 
11) 1 stycznia 2018 r. wieku 66 lat i 3 miesiące, albo 
12) 1 maja 2018 r.  wieku 66 lat i 4 miesiące, albo 
13) 1 września 2018 r. wieku 66 lat i 5 miesięcy, albo 
14) 1 stycznia 2019 r. wieku  66 lat i 6 miesięcy, albo 
15) 1 maja 2019 r. wieku 66 lat i 7 miesięcy, albo 
16) 1 września 2019 r. wieku 66 lat i 8 miesięcy, albo 
17) 1 stycznia 2020 r. wieku 66 lat i 9 miesięcy, albo 
18) 1 maja 2020 r. wieku 66 lat i 10 miesięcy, albo 
19) 1 września 2020 r. wieku 66 lat i 11 miesięcy.”,   

 
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 
„3. Dożywotnia emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu 
emerytalnego dożywotnio po ukończeniu 67. roku życia, z zastrzeżeniem ust. 3a.”, 
 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
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„3a. W latach 2014-2020 dożywotnia emerytura kapitałowa przysługuje 
dożywotnio członkowi otwartego funduszu emerytalnego, który osiągnął przed 
dniem: 

 
1) 1 września 2014 r. wiek 65 lat i 5 miesięcy, albo 
2)   1 stycznia 2015 r. wiek 65 lat i 6 miesięcy, albo 
3)   1 maja 2015 r. wiek 65 lat i 7 miesięcy, albo 
4)   1 września 2015 r. wiek 65 lat i 8 miesięcy, albo 
5)   1 stycznia 2016 r. wiek 65 lat i 9 miesięcy, albo 
6)   1 maja 2016 r. wiek 65 lat i 10 miesięcy, albo 
7)   1 września 2016 r. wiek 65 lat i 11 miesięcy, albo 
8)   1 stycznia 2017 r. wiek 66 lat, albo 
9)   1 maja 2017 r. wiek 66 lat i 1 miesiąc, albo 
10) 1 września 2017 r. wiek 66 lat i 2 miesiące, albo 
11) 1 stycznia 2018 r. wiek 66 lat i 3 miesiące, albo 
12) 1 maja 2018 r.  wiek 66 lat i 4 miesiące, albo 
13) 1 września 2018 r. wiek 66 lat i 5 miesięcy, albo 
14) 1 stycznia 2019 r. wiek  66 lat i 6 miesięcy, albo 
15) 1 maja 2019 r. wiek 66 lat i 7 miesięcy, albo 
16) 1 września 2019 r. wiek 66 lat i 8 miesięcy, albo 
17) 1 stycznia 2020 r. wiek 66 lat i 9 miesięcy, albo 
18) 1 maja 2020 r. wiek 66 lat i 10 miesięcy, albo 
19) 1 września 2020 r. wiek 66 lat i 11 miesięcy.”;   

 
2) w art. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 
„1) osiągnął wiek, o którym mowa w art. 24 ust.1a i 1b ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz”; 
 

3) w art. 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2) z dniem poprzedzającym dzień, w którym członek otwartego funduszu 
emerytalnego ukończył 67. rok życia, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2a;”; 

 
4) w art. 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 
„1) ukończył 67 lat, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3a, oraz”; 
 

5) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Wszczęcie postępowania z urzędu na podstawie art. 24a ustawy, o której mowa  
w ust. 1, przed osiągnięciem wieku 67 lat, oznacza równocześnie wszczęcie 
postępowania o okresową emeryturę kapitałową.”; 
 

6) w art. 17 ust. 5-7 otrzymują brzmienie: 
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„5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa członka otwartego funduszu 
emerytalnego w terminie 3 miesięcy przed ukończeniem 67. roku życia,  
z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3a, do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2. 
 
6. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, powoduje wstrzymanie 
wypłaty emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego 
ukończył 67. rok życia, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3a. 
 
7. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, po ukończeniu 67. roku życia,  
z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3a, powoduje wznowienie wypłaty emerytury lub renty  
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od miesiąca złożenia oświadczenia.”; 
 

7) w art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osobie urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., której przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy ustalono prawo do emerytury rolniczej, z zaliczeniem okresów,  
o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 33, a która po dniu 
wejścia w życie ustawy osiągnie wiek, o którym mowa w art. 24 ust. 1- 1b ustawy 
wymienionej w art. 37, i zgłosi wniosek o emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych określoną w art. 24 lub art. 184 ustawy wymienionej w art. 37, 
przysługuje - w zależności od jej wyboru - emerytura rolnicza ustalona z zaliczeniem 
wskazanych okresów albo emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”. 
 

Art. 12. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U.  Nr 237, 
poz. 1656 oraz z  2011 r.  Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808 i Nr 171, poz. 1016) w art. 16 
pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2) osiągnięcia przez uprawnionego wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24  
ust. 1- 1b i art. 27 ust. 1 pkt 1 i ust. 2  ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jeżeli 
uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub 
innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;”. 

 
Art. 13. W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach 
kompensacyjnych ( Nr 97, poz. 800 oraz  z 2011 r. Nr 75, poz. 398 ) w art. 8 pkt 2 otrzymuje 
brzmienie: 
   

„2) poprzedzającym dzień osiągnięcia przez uprawnionego wieku emerytalnego,  
o którym mowa w art. 24 ust. 1-1b i art. 27 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, jeżeli uprawniony nie ma 
prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu 
emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;”. 

 
Art. 14. Prawo do emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za okres przed 
dniem 1 stycznia 2014 r. ulega zawieszeniu  lub  świadczenia te ulegają zmniejszeniu ze 
względu na wysokość przychodu, określonego w art. 104 ustawy, o której mowa w art. 1, na 
zasadach obowiązujących przed wejściem w życie niniejszej ustawy. 
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Art. 15. 1. Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy mają ustalone decyzją 
organu rentowego prawo do: 

1) renty z tytułu niezdolności do pracy na okres do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego; 

2) świadczenia przedemerytalnego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 10; 

3) emerytury pomostowej na podstawie ustawy, o której mowa w art. 12; albo 

4) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego na podstawie ustawy, o której mowa 
w art. 13 

-  zachowują te uprawnienia do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, o którym mowa  
w art. 24 ust. 1-1b i art. 27 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy, o której mowa w art.1, chyba że 
prawo do świadczenia ustanie lub wygaśnie przed tym dniem.  

2. Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy mają ustalone decyzją organu 
rentowego prawo do okresowej emerytury kapitałowej na podstawie ustawy, o której mowa 
w art. 11, zachowują te uprawnienia do dnia osiągnięcia 67. lat życia, z zastrzeżeniem art. 7 
ust. 2a  ustawy, o której mowa w art. 11, chyba że prawo do świadczenia ustanie lub 
wygaśnie przed tym dniem. 

Art. 16. 1. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są objęci ochroną 
stosunku pracy wynikającą z przepisu art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.17)) lub osoby, które mogłyby być nią 
objęte, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy – są objęci tą ochroną przez czas 
do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w przepisach art. 24 ust. 1a i 1 b oraz art. 27 
ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1. 
2. Jeżeli przepisy prawa pracy powołują przepis art. 39 Kodeksu pracy, do pracowników,  
o których mowa w ust. 1, stosuje się ten przepis uwzględniając czas ochrony stosunku pracy, 
wynikający z ust. 1.    

Art. 17. Do dnia 31 grudnia 2014 r. minister właściwy do spraw pracy przygotuje program 
rządowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz  
z 2011 r. Nr 279, poz. 1644), dotyczący wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
osób powyżej 60. roku życia oraz wspierania równości płci na rynku pracy. 

Art. 18. 1. Rada Ministrów dokonuje przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego po 
wejściu w życie ustawy i przedkłada Sejmowi informację o skutkach jej obowiązywania wraz 
z propozycjami zmian nie rzadziej niż co 4 lata. 
 
2. Pierwszego przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego po wejściu w życie ustawy  
i przedłożenia Sejmowi informacji o skutkach jej obowiązywania wraz z propozycjami zmian 
Rada Ministrów dokona nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. 
 
Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 
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1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,  ustawę z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawę 
z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawę z dnia 13 października 1998 r.  
o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych  
w rolnictwie, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o świadczeniach przedemerytalnych, ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, ustawę 
z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, ustawę z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich 
świadczeniach kompensacyjnych.  

   
 2)  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, Nr 149, poz. 887 i Nr 
168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203. 

 

3)  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, Nr 149, poz. 887 i Nr 168, 
poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203. 

 
4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, 

poz. 416, Nr 180, poz.1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507, Nr 237, poz. 1654 i 1656, z 2009 r. Nr 
69, poz.595, Nr 79, poz. 667, Nr 97, poz. 800 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 
1378 i Nr 233, poz. 1382. 

 
 5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 

191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708  
i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz. 
145 i Nr 95, poz. 786, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1203. 

 
6)  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, Nr 149, poz. 887 i Nr 168, 
poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203. 

 
7)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, 

poz. 416, Nr 180, poz.1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507, Nr 237, poz. 1654 i 1656, z 2009 r. Nr 
69, poz.595, Nr 79, poz. 667, Nr 97, poz. 800 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 
1378 i Nr 233, poz. 1382. 

 
8)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 

191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 
82, poz. 559, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 24, poz. 145, Nr 79, poz. 669, Nr 95, poz. 785 i Nr 
161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 27, poz. 141, Nr 36, poz. 204, Nr 113, poz. 745 i Nr 167, poz. 1130. 

 
9)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 

191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 
i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz. 
145 i Nr 95, poz. 786, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1203. 

 
10)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690,  

z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 
oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 
199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706. 
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 11) 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 
168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203. 

    

12) 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 
168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203. 

 
13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 

1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 
34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 
131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104,  
z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, 
Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 
223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 
i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777,  
z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364 oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203,  
poz. 1192. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 14) 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 
168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203. 

 
15)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 

134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 
595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 
1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, 
Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 
1016, Nr 205, poz. 1206 i Nr 291, poz. 1707. 

 

 16) 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 
168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203. 

 
17)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 

1 13, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127  
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, 
poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, 
poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, 
poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r.  
Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,  
Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589,  
Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740,  
Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, 
poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105,  
poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 
oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887  
i Nr 232, poz. 1378. 

 
 
 
 
 
 
 


