Zmiana waloryzacji emerytur – czerwiec 2020
Miesiąc czerwiec dla przyszłych emerytów stanowi nie lada problem. Związane to jest ze
sposobem wyliczania emerytury, która niekiedy mogła być od kilkudziesięciu do kilkuset złotych
niższa, niż ta wyliczana w innych miesiącach. W tym roku rząd wyrównał szansę wszystkim tym,
którzy muszą lub chcą złożyć wniosek o przyznanie emerytury akurat w tym miesiącu.

Dotychczasowe regulacje zawarte w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2020 r., poz. 53 ze zm.) stanowią, że emerytury
czerwcowe są waloryzowane rocznie. W związku z tym, w niektórych przypadkach wyliczenia
podstawy obliczenia emerytury zgodnie z ww. ustawą powodowały, że otrzymana kwota odbiegała
wysokością od tej obliczonej w innych miesiącach, w których obowiązywała dodatkowa waloryzacja
kwartalna. Różnica ta wynika z tego, że na miesiąc czerwiec przypada waloryzacja roczna i jako jedyna
obowiązuje, a w pozostałych miesiącach do waloryzacji rocznej doliczana jest także waloryzacja
kwartalna.
Dla przypomnienia:
EMERYTURA = PODSTAWA OBLICZENIA EMERYTURY / ŚREDNIE DALSZE ŻYCIE
Na podstawę obliczenia emerytury składa się:
 kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek
zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc,
od którego przysługuje wypłata emerytury
 zwaloryzowany kapitał początkowy
 środki zewidencjonowane na subkoncie
Średnie dalsze życie to przewidywana liczba miesięcy, przez którą będzie pobierana emerytura.
Spoglądając na powyższy wzór widać, że doliczona waloryzacja kwartalna znacząco wpływa na
licznik ułamka, co przekłada się na wyższą emeryturę.
Co to jest waloryzacja?
Waloryzacja to pomnożenie zewidencjonowanych składek przez wskaźnik waloryzacyjny.
Wskaźnik waloryzacyjny za poprzedni rok i kwartał jest ogłaszany w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego termin waloryzacji.
Jakie zmiany?
Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotychczas liczba wniosków o przyznanie
emerytury w miesiącu czerwcu stanowi około 1% całości wniosków składanych w ciągu całego roku.
Natomiast obecna sytuacja panująca na rynku pracy, a związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2
spowodowała, że rząd musiał poszukać rozwiązania dla osób, które są bezpośrednio dotknięte
zamykaniem zakładów pracy, redukcją stanowisk pracy oraz zwolnieniami, a które osiągnęły wiek
pozwalający na przejście na emeryturę.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych
ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
„Zmiany na rynku pracy będące konsekwencją epidemii COVID-19 mogą spowodować, że osoby,
które osiągnęły wiek emerytalny i zamierzały jeszcze kontynuować aktywność zawodową, będą
musiały podjąć, dużo wcześniej niż zamierzały, decyzję o przejściu na emeryturę, między innymi
również w czerwcu 2020 r. W związku z tym, aby decyzja o konieczności skorzystania z prawa do
emerytury w czerwcu 2020 r., spowodowana sytuacją na rynku pracy w związku z epidemią
COVID-19, nie wpłynęła niekorzystnie na wysokość pobieranej emerytury, proponuje się
wprowadzenie zasad ustalania wysokości emerytury w czerwcu 2020 r. w taki sam sposób, jak przy
ustalaniu wysokości emerytury w maju bieżącego roku, jeżeli jest to korzystniejsze dla
ubezpieczonego.” Rząd postanowił zmienić sposób obliczania kwoty zwaloryzowanych składek
zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego, tak aby w miesiącu czerwcu oprócz waloryzacji
rocznej obowiązywała dodatkowo waloryzacja kwartalna.
15 maja 2020 roku rząd uchwalił ustawę z dnia 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U.
2020 r. poz. 875). W art. 53 ust. 1 znajdziemy „W przypadku ustalania w czerwcu 2020 r. wysokości
emerytury na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 i 568) waloryzacji składek, o której mowa
w art. 25a tej ustawy, dokonuje się w taki sam sposób jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju
2020 r., jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.”. Powyższe stosuje się również do
ubezpieczonego, który wiek uprawniający do emerytury osiągnął po dniu 31 maja 2020 r.
Ta drobna zmiana w rzeczywistości przynosi bardzo duże korzyści dla osób planujących
przejść na emeryturę w tym roku, ale obawiających się czerwcowych wyliczeń. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych będzie brał pod uwagę korzystniejsze dla wnioskodawcy wyliczenie, a zatem
w większości to z dodatkową waloryzacją kwartalną.
Studencka Poradnia Prawna zajmuje się również sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych,
ZAPRASZAMY!
Więcej informacji dotyczących emerytur znajdziecie Państwo na stronie ZUS:
https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/emerytura-dla-osob-urodzonych-po-31-grudnia1948/emerytura-w-wieku-powszechnym.
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