
ZMIANA ZASAD WALORYZACJI EMERYTUR 

W ZWIĄZKU Z COVID-19

Koniec czerwca w poprzednich latach dla wielu pracodawców był czasem, w którym
odchodziło mniej osób posiadających uprawienia do nabycia świadczeń emery-
talnych. Jednak rok 2020 jest wyjątkowy, o czym nie trzeba nikogo przekonywać, zaś
odejście na emeryturę w czerwcu 2020 r. jest dla pracownika korzystniejsze niż w la-
tach poprzednich. 

Stan epidemiczny panujący w Polsce z powodu wirusa COVID-19 spowodował wiele
zmian legislacyjnych, w tym tych dotyczących waloryzacji emerytur. Już nie będzie
obowiązywała zasada, że osoby, które składały wniosek o emeryturę w czerwcu danego
roku, otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem w maju
lub lipcu, gdyż w 2020 r. obowiązują inne zasady waloryzacji. 

Zmiana zasad waloryzacji została wprowadzona w ustawie z 14 maja 2020 r. o zmianie
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875- dalej jako spec ustawa). Nowa regulacja
dotyczy zmiany mechanizmu waloryzacji składek z art. 25a ustawy z 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz.

ZMIANY TERMINÓW WDRAŻANIA PPK DLA PRACODAWCÓW 50+ I 20+

Począwszy od 1 lipca 2020 roku kolejna kohorta pracodawców została objęta PPK. W związku ze zmianą terminu w II połowie
2020 roku, PPK zostanie utworzone zarówno w podmiotach 20+, jak i 50+. To oznacza, że pod koniec 2020 roku około 80
tysięcy nowych pracodawców zostanie objętych PPK. Należy pamiętać, że porozumienie o wyborze instytucji finansowej z re-
prezentacją osób zatrudnionych powinno zostać osiągnięte do 27 września 2020 roku, umowa o zarządzanie musi zostać
zawarta do 27 października 2020 roku, natomiast umowa o prowadzenie PPK musi zostać zawarta nie później niż w dniu 10
listopada 2020 roku. Pracodawcy powinni już teraz rozpocząć przygotowanie do wdrożenia PPK - biorąc pod uwagę skalę
podmiotów, które będą tworzyły PPK w 2020 roku, lepiej tego nie zostawiać na ostatnią chwilę, szczególnie, że dopiero
zawarcie umowy o prowadzanie PPK rodzi obowiązek potrącania wpłat do PPK.
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Uzasadniając zmiany wskazano, że waloryzację przeprowadza się systemem rocznym do czasu, gdy ubezpieczony zgłosi
wniosek o emeryturę. W przypadku ustalania wysokości emerytury w okresie od stycznia do maja i od lipca do grudnia danego
roku składki zapisane na koncie ubezpieczonego po dniu 31.1. roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację roczną,
podlegają dodatkowo również waloryzacjom kwartalnym. Natomiast w przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu
danego roku, kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlega dodatkowym waloryzacjom kwartalnym, gdyż
została już zwaloryzowana rocznie za poprzedni rok od dnia 1 czerwca roku, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę.
Wskaźnik waloryzacji składek za I kwartał danego roku jest zwykle wyższy niż roczny wskaźnik waloryzacji składek. W kon-
sekwencji przejście na emeryturę w czerwcu może być mniej korzystne niż w pozostałych miesiącach II kwartału danego roku. 

Zmiany na rynku pracy będące konsekwencją epidemii mogą sprawić, że osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny i za-
mierzały pozostać aktywne zawodowo, będą musiały zadecydować dużo wcześniej niż zamierzały o przejściu na emeryturę,
między innymi również w czerwcu 2020 r. Jednak aby decyzja o konieczności skorzystania z prawa do emerytury w czerwcu
2020 r., spowodowana sytuacją na rynku pracy w związku z epidemią, nie była niekorzystna dla wysokości 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. Celem regulacji jest to,
aby podstawa wymiaru emerytury ustalona na dzień 1.6.2020 r. nie była niższa od ustalonej na dzień 31.5.2020 r., ze względu na
inny sposób waloryzacji kapitału zewidencjonowanego na koncie ubezpieczonego.

- Kornel Kowalski, radca prawny 
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53 ze zm. – ustawa emerytalna) i wynika m.in. z tego, że jedynie na miesiąc czerwiec przypada waloryzacja roczna. W innych
miesiącach do waloryzacji rocznej doliczana jest także waloryzacja kwartalna, zatem w 2020 r. nie będzie niekorzystnej
waloryzacji czerwcowych emerytur. To oznacza zmianę w stosunku do zasad stosowanych w latach ubiegłych.
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PRACA ZDALNA W OKRESIE EPIDEMII

Przepisy wprowadzone w ramach tak zwanych tarcz antykryzysowych, m.in. w ustawie dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadziły szczególny charakter pracy zdalnej. Zauważyć należy, że obecnie
powszechnie wykorzystywana praca zdalna nie jest uregulowana prawem pracy. Wdrożona została ona na ściśle określony
czas i nie wymaga szczególnych regulacji wewnętrznych u pracodawcy, a co istotne może być wdrażana całkowicie w oder-
waniu od dotychczasowych regulacji dotyczących pracy zdalnej, gdy pracodawcy sami takowe tworzyli, lub w oderwaniu od
powszechnych regulacji dotyczących telepracy. Ustawodawca powinien rozważyć czy sukces „czasowej pracy zdalnej” nie
powinien skutkować koniecznością wdrożenia nowej instytucji pracy zdalnej, nie będącej obecnie obowiązującą telepracą.
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NAJNOWSZE PUBLIKACJE

Restrukturyzacja firmy poprzez elastyczne formy zatrudnienia -> SKLEP
Samozatrudnienie. Musisz to wiedzieć -> SKLEP

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie wydane zostały kolejne publikacje
autorstwa ekspertów naszej Kancelarii. Zapraszamy do zapozna-nia się z najnowszymi
propozycjami. 

RZECZPOSPOLITA: CZAS PRZELICZYĆ UCZESTNIKÓW PPE

Pracodawcy, którzy prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny, muszą zweryfikować – według stanu na 1 lipca br. – czy
nadal są zwolnieni z obowiązku prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego. Zbliża się 1 lipca 2020 r. Tym samym
pracodawcy korzystający ze zwolnienia z obowiązku stosowania ustawy o PPK, o którym mowa w art. 133 ust. 1 i ust. 2 pkt 5,
powinni zweryfikować poziom partycypacji w PPE.

Czytaj cały artykuł

RZECZPOSPOLITA: WYNAGRODZENIE: RÓŻNE FORMY PRZESTOJU, TA
SAMA DEFINICJA

Kwestia pensji za przestój ekonomiczny wzbudza wątpliwości. To, czego nie wyjaśnił ustawodawca, stara się rozjaśnić praktyka
i ministerialne interpretacje. Każda interpretacja może jednak oznaczać inną kwotę należną pracownikom.Zgodnie z ustawą
wprowadzającą tzw. tarczę antykryzysową, w okresie przestoju ekonomicznego możliwe jest obniżenie wynagrodzeń o połowę,
nie mniej niż do kwoty płacy minimalnej. Ustawodawca „zapomniał” jednak sprecyzować, o jakie wynagrodzenie chodzi. 

Czytaj cały artykuł

SERWIS ADMINISTRACYJNO-SAMORZĄDOWY: OBOWIĄZKI
PRACODAWCÓW SAMORZĄDOWYCH W OBSZARZE PPK

Zgodnie z postanowieniami ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych podmiot zatrudniający, choćby zatrudniał tylko
jedną osobę, będzie obowiązany od 1 stycznia 2021 roku uruchomić PPK dla swoich pracowników.

Czytaj cały artykuł

HR BUSINESS PARTNER: RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA W FIRMIE

W niniejszym tekście omówione zostają dostępne pracodawcom w dobie koronawirusa narzędzia restrukturyzacji
zatrudnienia. Tekst oparty jest na praktycznych doświadczeniach autora będącego radcą prawnym specjalizującym się w zbio-
rowym prawie pracy oraz działaniach restrukturyzacyjnych.

Czytaj cały artykuł
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