
Druk nr  2736 -A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
IV kadencja

D O D A T K O W E    S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI   NADZWYCZAJNEJ   DO   ROZPATRZENIA   PROJEKTÓW
USTAW   ZWIĄZANYCH   Z   RZĄDOWYM

"PROGRAMEM  UPORZĄDKOWANIA  I  OGRANICZENIA  WYDATKÓW
PUBLICZNYCH"

o rządowym projekcie ustawy o świadczeniach
przedemerytalnych (druk nr 2420) oraz o
obywatelskim projekcie ustawy o zmianie
ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu (druk nr 1768).

Sejm na 73. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2004 r. - - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował projekt ustawy zawarty w druku nr 2736 do Komisji
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z rządowym "Programem
uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych" w celu rozpatrzenia poprawek
zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z rządowym
"Programem uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych" po rozpatrzeniu tych
poprawek na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2004 r.

wnosi :

W y s o k i   S e j m    raczy  następujące poprawki:

- odrzucić projekt ustawy
- klub poselski PiS
- Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

- odrzucić

1) tytułowi ustawy nadać brzmienie:
„o zasiłkach przedemerytalnych i świadczeniach przedemerytalnych”;

- klub poselski PiS
- Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

- odrzucić
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2) art. 1 nadać brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa:

1) warunki nabywania i utraty prawa do zasiłków przedemerytalnych i do
świadczeń przedemerytalnych;

2) zasady wypłaty i finansowania zasiłków przedemerytalnych i
świadczeń przedemerytalnych.”;

- klub poselski PiS
- Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

- odrzucić

3) dodać art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. 1. Prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługuje osobie, która spełnia
warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i do zasiłku dla bezrobotnych,
a także posiadającej okres ubezpieczenia uprawniający do emerytury,
jeżeli:

1) posiada okres uprawniający do zasiłku wynoszący 30 lat dla kobiet i
35 lat dla mężczyzn lub

2) posiada okres uprawniający do zasiłku wynoszący 25 lat dla kobiet i
30 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat wykonywania prac
uznanych w przepisach emerytalnych za zatrudnienie w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze.

2. Okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze, o których mowa w ust. 1, są uwzględniane po
przedłożeniu odpowiedniej dokumentacji, zgodnie z wymogami
określonymi w odrębnych przepisach bądź na podstawie prawomocnego
orzeczenia sądu.

3. Wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosi 120% kwoty zasiłku dla
bezrobotnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6.

4. Wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosi 160% kwoty zasiłku dla
bezrobotnych dla osoby zamieszkałej w dniu nabycia prawa do zasiłku
przedemerytalnego oraz w okresie jego pobierania w powiatach (gminach)
uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,
jeżeli stosunek pracy lub stosunek służby został rozwiązany z przyczyn
dotyczących zakładu pracy. Zasiłek ten przysługuje również w przypadku,
gdy w okresie pobierania zasiłku przedemerytalnego powiat (gmina) został
wykreślony z wykazu powiatów (gmin) uznanych za zagrożone
szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

5. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć 60% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w okresie 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających miesiąc zgłoszenia wniosku o zasiłek
przedemerytalny i nie może być niższa od 120% kwoty zasiłku dla
bezrobotnych.
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6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5,
wypłacone za okres przypadający po dniu 31 grudnia 1998 r.  pomniejsza
się o naliczone i potrącone od tego wynagrodzenia składki na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.”;

- klub poselski PiS
- odrzucić

4) dodać art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. 1. Prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługuje osobie, która spełnia
warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i do zasiłku dla bezrobotnych,
a także posiadającej okres ubezpieczenia uprawniający do emerytury,
jeżeli:

1) posiada okres uprawniający do zasiłku wynoszący 30 lat dla kobiet i
35 lat dla mężczyzn lub

2) posiada okres uprawniający do zasiłku wynoszący 25 lat dla kobiet i
30 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat wykonywania prac
uznanych w przepisach emerytalnych za zatrudnienie w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze.

2. Okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze, o których mowa w ust. 1, są uwzględniane po
przedłożeniu odpowiedniej dokumentacji, zgodnie z wymogami
określonymi w odrębnych przepisach bądź na podstawie prawomocnego
orzeczenia sądu.

3. Wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosi 120% kwoty zasiłku dla
bezrobotnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6.

4. Wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosi 160% kwoty zasiłku dla
bezrobotnych dla osoby zamieszkałej w dniu nabycia prawa do zasiłku
przedemerytalnego oraz w okresie jego pobierania w powiatach (gminach)
uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,
jeżeli stosunek pracy lub stosunek służby został rozwiązany z przyczyn
dotyczących zakładu pracy. Zasiłek ten przysługuje również w przypadku,
gdy w okresie pobierania zasiłku przedemerytalnego powiat (gmina) został
wykreślony z wykazu powiatów (gmin) uznanych za zagrożone
szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

5. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć 90% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w okresie 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających miesiąc zgłoszenia wniosku o zasiłek
przedemerytalny i nie może być niższa od 120% kwoty zasiłku dla
bezrobotnych.

6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5,
wypłacone za okres przypadający po dniu 31 grudnia 1998 r.  pomniejsza
się o naliczone i potrącone od tego wynagrodzenia składki na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.”;

- Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
- odrzucić
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5) dodać art. 1b w brzmieniu:

„Art. 1b. 1. Prawo do zasiłku przedemerytalnego ustaje:

1) na wniosek osoby pobierającej zasiłek;

2) w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest
ustalona decyzją terenowej jednostki organizacyjnej ZUS zwanej dalej
„organem rentowym”, lub innego organu emerytalno-rentowego
określonego w odrębnych przepisach;

3) z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez
mężczyznę;

4) z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne
lub zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności
nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe;

5) wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

2. Prawo do zasiłku przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku
nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej
albo podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze
rentowym z instytucji zagranicznej.

3. Wstrzymanie wypłaty zasiłku przedemerytalnego następuje poczynając od:

1) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym złożono wniosek, o
którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) dnia nabycia prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

3) dnia osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;

4) dnia nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub
zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych
przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności
nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe;

5) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarła osoba
uprawniona;

6) dnia nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty
inwalidzkiej albo podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia
o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej;

7) najbliższego możliwego technicznie terminu płatności, jeżeli
wstrzymanie wypłaty zasiłku przedemerytalnego nie było możliwe w
terminie, o którym mowa w pkt 2, 4 i 6.

4. W razie nabycia przez osobę uprawnioną do zasiłku przedemerytalnego
prawa do renty rodzinnej lub uposażenia rodzinnego wypłaca się jedno z
tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez uprawnionego.

5. Osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny jest obowiązana zawiadomić
organ rentowy wypłacający ten zasiłek o okolicznościach powodujących
ustanie lub zawieszenie prawa do tego zasiłku.”;

- klub poselski PiS
- Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

- odrzucić
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6) w art. 2 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „(Dz.U. Nr ..., poz. ...)” dodać wyrazy „ , zwanej
dalej „ustawą o promocji zatrudnienia””;

- klub poselski SLD
- przyjąć

7) w art. 2 w ust. 1 pkt 4 nadać brzmienie:

„4) złożyła we właściwym oddziale ZUS wniosek w ciągu 30 dni od dnia ustania
prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez
okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła
co najmniej 55 lat - kobieta i 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający
do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
lub”;

- poseł E.Wycisło wraz z grupą posłów
- odrzucić

8) w art. 2 w ust. 1 w pkt 5 skreślić wyrazy „z dnia ........” oraz wyrazy „i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. Nr......, poz. ....), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia””;

- klub poselski SLD
- przyjąć

9) w art. 2 w ust. 1 pkt 6 nadać brzmienie:

„6) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub
stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności
pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w
razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała
w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres
uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla
mężczyzn.”;

- klub poselski SLD
- przyjąć

10) w art. 2 skreślić ust. 3;
- poseł E.Wycisło wraz z grupą posłów

- odrzucić

11) w art. 2 skreślić ust. 4;
- poseł E.Wycisło wraz z grupą posłów

- odrzucić
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12) art. 3 nadać brzmienie:

„Art. 3. Wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 90% kwoty emerytury
określonej w decyzji organu rentowego ustalającej wysokość emerytury w
celu ustalenia świadczenia przedemerytalnego, nie mniej jednak niż 200%
zasiłku dla bezrobotnych i nie więcej niż 300% jego wysokości.”;

- klub poselski PiS
- odrzucić

13) art. 3 nadać brzmienie:

„Art. 3. Wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 90% kwoty emerytury
określonej w decyzji organu rentowego ustalającej wysokość emerytury w
celu ustalenia świadczenia przedemerytalnego, nie mniej jednak niż 200%
zasiłku dla bezrobotnych.”;

- Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
- odrzucić

14) art. 5 nadać brzmienie:

„Art. 5. 1. Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, na
zasadach określonych w ust. 2-8  w przypadku osiągania przychodu, o
którym mowa w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanego
dalej „przychodem”.

2. Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli łączna kwota
świadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza miesięcznie kwotę
50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym
poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, zwaną dalej
„dopuszczalną kwotą przychodu”, a przychód nie jest jednak wyższy niż
kwota 70% tego wynagrodzenia, zwana dalej „graniczną kwotą
przychodu”.

3. Jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu,
przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne
ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia pomniejszoną o
obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne należne od
ubezpieczonego, ustalone od kwoty tego przekroczenia, z zastrzeżeniem
ust. 4.

4. W przypadku, gdy w wyniku zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3,
kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 335 zł,
świadczenie przedemerytalne wynosi 335 zł, z zastrzeżeniem ust. 5. Do
kwoty świadczenia  przedemerytalnego w wysokości 335 zł postanowienia
art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku, gdy kwota przychodu, przekracza graniczną kwotę
przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.

6. Jeżeli wysokość świadczenia przedemerytalnego jest wyższa od
dopuszczalnej kwoty przychodu, świadczenie to podlega zawieszeniu,
niezależnie od kwoty uzyskiwanego przychodu.
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7. Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.

8. Przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się kwot przychodu należnych za
okres przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia
przedemerytalnego.”;

- klub poselski SLD
- przyjąć

15) dodać art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. Rozliczenie przychodu następuje w formie rozliczenia rocznego, po
zakończeniu roku rozliczeniowego, ustalonego od 1 marca każdego roku
do ostatniego dnia lutego następnego roku.

2. W celu ustaleniu, czy zaistniały okoliczności powodujące zmniejszenie lub
zawieszenie świadczenia przedemerytalnego, organ rentowy porównuje:

1) łączną kwotę świadczenia przedemerytalnego i przychodu uzyskaną w
roku rozliczeniowym z roczną dopuszczalną kwotą przychodu,

2) kwotę przychodu, uzyskanego w roku rozliczeniowym z roczną
graniczną kwotą przychodu,

z tym, że okres, z którego ustala się kwoty roczne, ulega odpowiedniemu
skróceniu w roku rozliczeniowym, w którym prawo do świadczenia
przedemerytalnego powstało, ustało lub wypłata tego świadczenia była
wstrzymana z przyczyn określonych w art. 4 ust. 2 lub 4.

3. Jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu uzyskana
w roku rozliczeniowym, przekroczyła roczną dopuszczalną kwotę
przychodu, a kwota przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym nie
przekroczyła rocznej granicznej kwoty przychodu, organ rentowy ustala
łączną kwotę zmniejszenia w roku rozliczeniowym, zgodnie z art. 5 ust. 3,
z uwzględnieniem art. 5 ust. 4.

4. Jeżeli kwota przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym przekroczyła
roczną graniczną kwotę przychodu, organ rentowy ustala, że w roku
rozliczeniowym świadczenie przedemerytalne podlegało zawieszeniu.

5. Jeżeli w roku rozliczeniowym suma kwot świadczenia przedemerytalnego,
o które świadczenie przedemerytalne zostało zmniejszone lub kwot
zawieszonych była niższa niż suma kwot wynikających z przepisów art. 5
ust. 3-5 organ rentowy ustala kwotę nienależnie pobranych świadczeń i
dochodzi ich zwrotu na zasadach przewidzianych w ustawie o emeryturach
i rentach z FUS.

6. Jeżeli kwota przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym nie
powodowała zmniejszenia świadczenia przedemerytalnego lub
zawieszenia tego świadczenia, a w okresie tego roku świadczenie
przedemerytalne było zawieszone lub zmniejszone - organ rentowy
dokonuje zwrotu kwoty świadczenia, wynikającej z rozliczenia.

7. Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne jest obowiązana
niezwłocznie powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu oraz o
wysokości tego przychodu, a po zakończeniu roku rozliczeniowego, w
terminie do dnia 31 maja następnego roku, o wysokości przychodu
uzyskanego w roku rozliczeniowym.
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8. Obowiązek powiadomienia, o którym mowa w ust. 7, spoczywa
odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby
pełniącej służbę na właściwej jednostce organizacyjnej.

9. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w formie komunikatu,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” co
najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji,
przewidzianej w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, obowiązujące na
okres od dnia 1 marca, rozpoczynającego rok rozliczeniowy, w którym
przeprowadzana jest waloryzacja emerytur i rent do końca lutego roku, w
którym zostanie przeprowadzona kolejna waloryzacja:

1) dopuszczalne kwoty przychodu oraz graniczne kwoty przychodu,
ustalone na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji,
ogłoszonego do celów emerytalnych przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, z zaokrągleniem do 10 groszy w górę,

2) roczną dopuszczalną kwotę przychodu oraz roczną graniczną kwotę
przychodu - dla każdego, w tym okresie, roku rozliczeniowego,
stanowiące - odpowiednio - dwunastokrotność kwot, o których mowa
w pkt 1,

z zastrzeżeniem ust. 10 i art. 27.

10. W latach rozliczeniowych przypadających między terminami
waloryzacji, obowiązują kwoty ogłoszone w komunikacie, o którym mowa
w ust. 9, ustalone dla roku rozliczeniowego, w którym przeprowadzono
ostatnią waloryzację emerytur i rent.”;

- klub poselski SLD
- przyjąć

16) w art. 6 w ust. 2 na końcu dodać wyrazy „właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania”;

- klub poselski SLD
- przyjąć

17) art. 6 nadać brzmienie:

„Art. 6. 1. Prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
ustala się na wniosek osoby zainteresowanej, od następnego dnia po dniu
złożenia wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3.

2. Wniosek składa się do organu rentowego.

3. Do wniosku dołącza się dowody uzasadniające prawo do zasiłku
przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego, w tym decyzję
o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub informację o upływie 6
miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 2 ust.
3, a także dowody wymagane do ustalenia prawa do emerytury oraz jej
wysokości, określone przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS.”;

- klub poselski PiS
- Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

- odrzucić
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18) w art. 7 ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Decyzję w sprawie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
wydaje i zasiłek ten lub świadczenie to wypłaca organ rentowy właściwy ze względu
na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego lub
do świadczenia przedemerytalnego.”;

- klub poselski PiS
- Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

- odrzucić

19) art. 8 nadać brzmienie:

 „Art. 8. 1. Zasiłek przedemerytalny i świadczenie przedemerytalne wypłaca się za
miesiąc kalendarzowy w terminie płatności wskazanym w decyzji organu
rentowego.

2. Zasiłek przedemerytalny za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę
zasiłku przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a otrzymaną kwotę
mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które zasiłek przysługuje.

3. Świadczenie przedemerytalne za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę
świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a otrzymaną
kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie
przysługuje.”;

- klub poselski PiS
- Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

- odrzucić

20) w art. 9 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie:

„1) osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny i świadczenie przedemerytalne;”;
- klub poselski PiS
- Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

- odrzucić

21) w art. 10 w pkt 1 wyrazy „art. 116 ust. 1a, 1b i 2” zastąpić wyrazami „art. 116 ust. 1b i
2”;

- klub poselski SLD
- przyjąć

22) w art. 10 w pkt 2 wyrazy „art. 82 oraz art. 84 ust. 4a, 6-8 i 11 ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych” zastąpić wyrazami „art. 82, art. 84 ust. 1, 4a, 6-8e i 11 oraz art.
85 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych”;

- klub poselski SLD
- przyjąć
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23) w art. 15 zmianie 2 nadać brzmienie:
„2) w art. 116:

a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a -1c w brzmieniu:

„1a. Postępowanie o emeryturę wszczyna się z urzędu, jeżeli wiek
emerytalny dla uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego lub
zasiłku przedemerytalnego wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

1b. Postępowanie w sprawie świadczenia podlega umorzeniu, jeżeli osoba
ubiegająca się o świadczenie zmarła przed wydaniem decyzji w sprawie
tego świadczenia.

1c. Przepisu ust. 1b nie stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 136.”,
b) w ust. 2 na końcu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W razie wycofania wniosku postępowanie w sprawie świadczeń podlega
umorzeniu.”;”;

- klub poselski SLD
- przyjąć

24) w art. 23 w ust. 3 skreślić pkt 3;
- klub poselski SLD

- przyjąć

25) w art. 23 w ust. 3 w pkt 5 skreślić wyrazy „i 3”;
- klub poselski SLD

- przyjąć

26) art. 27 nadać brzmienie:

„Art. 27. 1. Przepisy art. 5 i 5a stosuje się od dnia przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych, z tym
że za rok rozliczeniowy, o którym mowa w art. 5a ust. 1, uważa się okres
od dnia tego przejęcia do dnia 28 lutego 2005 r.

2. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosi, w formie komunikatu, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w
ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy:

1) dopuszczalne kwoty przychodu oraz graniczne kwoty przychodu
obowiązujące począwszy od dnia przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych,
ustalone na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
2003 r., ogłoszonego do celów emerytalnych przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, z zaokrągleniem do 10 groszy w górę,

2) roczną dopuszczalną kwotę przychodu oraz roczną graniczną kwotę
przychodu dla okresu, o którym mowa w ust. 1, stanowiące iloczyny
kwot, o których mowa w pkt 1 i liczby miesięcy, stanowiących rok
rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1.
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3. W okresie od 1 marca 2005 r. do końca lutego roku, w którym jest
przeprowadzana kolejna waloryzacja emerytur i rent, dopuszczalne kwoty
przychodu, graniczne kwoty przychodu oraz roczna dopuszczalna kwota
przychodu i roczna graniczna kwota przychodu, dla każdego roku
rozliczeniowego, obowiązują w wysokości ustalonej na podstawie
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2004 r., ogłoszonego do
celów emerytalnych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosi wysokość tych kwot, w
formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” co najmniej na 7 dni roboczych przed dniem 1 marca
2005 r.”;

- klub poselski SLD
- przyjąć

27) art. 28 nadać brzmienie:

„Art. 28. 1. Osoby, które do dnia przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
wypłaty zasiłków przedemerytalnych spełniały warunki do nabycia prawa
do zasiłku przedemerytalnego zachowują to prawo na zasadach
określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwianiu zatrudnienia
absolwentom szkół (Dz.U. Nr 154, poz. 1793).

2. Osoby, które do dnia przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych zarejestrowały się
w urzędzie pracy i spełniały warunki do nabycia prawa do świadczenia
przedemerytalnego nabywają to prawo na zasadach określonych w ustawie
z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
(Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn.zm.1)) w brzmieniu
obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej
ustawy.

3. Powiatowe urzędy pracy do dnia przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych
ustalają i wypłacają świadczenia przedemerytalne osobom
zarejestrowanym w powiatowych urzędach pracy do dnia przejęcia na
zasadach określonych w przepisach ustawy, o której mowa w ust. 2.”;

- klub poselski SLD
- przyjąć

                                             
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122,

poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr
203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.
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28) w art. 29 w ust. 6 i 7 wyrazy „ust. 1” zastąpić wyrazami „ust. 5”;
- klub poselski SLD

- przyjąć

29) art. 31 nadać brzmienie:

„Art. 31. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
ogłoszenia ustawy, z tym że przepisy art. 2-11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24
ust. 1-4 i 6 oraz art. 25-27, stosuje się od pierwszego dnia miesiąca
następującego po upływie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy. ”;

- klub poselski SLD

- przyjąć

Uwaga: łącznie należy poddać pod głosowanie poprawki zawarte w:
- pkt 1, 2, 5, 17, 18, 19 i 20,
- pkt 6 i 8,
- pkt 7, 10 i 11
- pkt 14 i 15,
- pkt 21 i 22,
- pkt 24 i 25.

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2004 r.

Sprawozdawca

( - )   Elżbieta Szparaga

Przewodniczący
Komisji Nadzwyczajnej

( - )  Wiesław Kaczmarek




