Czerwcowi emeryci nie stracą pieniędzy
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W tym roku osoby, którzy przejdą na emeryturę w czerwcu, nie będą miały niższych świadczeń niż ci,
którzy przeszli na nią w innych miesiącach. Rozwiązanie to wprowadzono gównie ze względu na stan
epidemii, w związku z którym wiele osób w wieku emerytalnym musiały podjąć decyzję o odejściu na
emeryturę – między innymi w czerwcu 2020 r.
Zróżnicowanie zasad ustalania wysokości emerytury jest ściśle powiązane ze sposobem waloryzacji
składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego, stanowiących podstawę obliczenia
emerytury. Złożenie wniosku o emeryturę (ustalenie jej wysokości) w czerwcu skutkuje niższym
wymiarem emerytury w porównaniu z wnioskami złożonymi w pozostałych miesiącach. W przypadku
ustalania wysokości emerytury w czerwcu, 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 został zgłoszony wniosek o emeryturę.
Doraźne rozwiązanie tego problemu, z którego skorzystają osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu
2020 r., zawiera ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z art. 53 tej ustawy, w
przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu 2020 r., waloryzacji składek stanowiących
podstawę obliczenia emerytury dokonuje się w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury
w maju 2020 r., jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.
Celem tej regulacji jest to, aby podstawa wymiaru emerytury ustalona na dzień 1 czerwca 2020 r. nie była
niższa od ustalonej na dzień 31 maja tego roku. Z uzasadnienia projektu powyższej ustawy wynika, że
przepis ten wprowadzono przede wszystkim dlatego, że 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.
Świadczenie osoby przechodzącej na emeryturę w czerwcu, obliczanej z zastosowaniem tzw. nowych
zasad wymiaru określonych w art. 25-26 ww. ustawy emerytalnej jest zwykle niższe dlatego, że suma
wskaźników waloryzacji kwartalnej, którymi zostałyby objęte składki emerytalne oraz kapitał
początkowy przy przejściu na emeryturę w kwietniu lub maju, jest zazwyczaj wyższa od wskaźnika
waloryzacji rocznej, który stosuje się przy ustalaniu emerytury w czerwcu danego roku. Formuła
obliczania wskaźnika waloryzacji składek, zarówno rocznej, jak i kwartalnej, jest oparta na wzroście
przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne. W pierwszym kwartale roku wzrost przypisu składek w
stosunku do czwartego kwartału poprzedniego roku jest wyższy niż w pozostałych kwartałach.
Ma to związek z kumulacją periodycznych wypłat wynagrodzeń w I kwartale roku. W konsekwencji
wskaźnik waloryzacji składek za I kwartał danego roku jest wyższy niż roczny wskaźnik waloryzacji
składek. Im większa jest ta różnica, tym waloryzacja kwartalna składek jest korzystniejsza od waloryzacji
za ten sam okres w ujęciu rocznym. W konsekwencji, zgłoszenie wniosku o emeryturę w czerwcu może
być mniej korzystne niż zgłoszenie wniosku w pozostałych miesiącach II kwartału.
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