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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

Pan
Józef Oleksy
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu społecznym rolników.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy panią poseł Alicję Murynowicz.
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 (-)   Renata Basta;  (-)   Barbara Błońska-Fajfrowska;  (-)   Elżbieta Bolek;
 (-)   Ryszard Chodynicki;  (-)   Jan Chojnacki;  (-)   Danuta Ciborowska;
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Proszowska;  (-)   Zofia Grzebisz-Nowicka;  (-)   Hanna Gucwińska;  (-)   Ryszard
Hayn;  (-)   Krystyna Herman;  (-)   Roman Jagieliński;  (-)   Andrzej Jagiełło;



 (-)   Marian Janicki;  (-)   Ewa Maria Janik;  (-)   Krzysztof Janik;  (-)   Elżbieta
Jankowska;  (-)   Zbigniew Janowski;  (-)   Izabela Jaruga-Nowacka;  (-)   Teresa
Jasztal;  (-)   Mieczysław Jedoń;  (-)   Tadeusz Kaleniecki;  (-)   Bożena Kizińska;
 (-)   Jan Knapik;  (-)   Jan Kochanowski;  (-)   Bronisława Kowalska;  (-)   Ewa
Kralkowska;  (-)   Zbigniew Krutczenko;  (-)   Józef Kubica;  (-)   Mariusz
Łapiński;  (-)   Krystian Łuczak;  (-)   Tomasz Mamiński;  (-)   Ryszard Maraszek;
 (-)   Wacław Martyniuk;  (-)   Czesław Marzec;  (-)   Tadeusz Motowidło; (-
) Alicja Murynowicz;  (-)   Jerzy Müller;  (-)   Tadeusz Myler;  (-)   Andrzej
Namysło;  (-)   Irena Maria Nowacka;  (-)   Józef Nowicki;  (-)   Józef Oleksy;
 (-)   Jan Orkisz;  (-)   Wiktor Osik;  (-)   Małgorzata Ostrowska;  (-)   Andrzej
Otręba;  (-)   Alfred Owoc;  (-)   Jerzy Pękała;  (-)   Elżbieta Piela-Mielczarek;
 (-)   Ryszard Pojda;  (-)   Marek Pol;  (-)   Danuta Polak;  (-)   Stanisława Prządka;
 (-)   Władysław Rak;  (-)   Zygmunt Ratman;  (-)   Andrzej Różański;
 (-)   Kazimierz Sas;  (-)   Jan Sieńko;  (-)   Andrzej Skrzyński;  (-)   Józef
Skutecki;  (-)   Zbigniew Sobotka;  (-)   Adam Sosnowski;  (-)   Edmund
Stachowicz;  (-)   Stanisław Stec;  (-)   Marian Stępień;  (-)   Władysław Stępień;
 (-)   Benedykt Suchecki;  (-)   Elżbieta Szparaga;  (-)   Jan Szwarc;  (-)   Jan
Szymański;  (-)   Zygmunt Jerzy Szymański;  (-)   Halina Talaga;  (-)   Tadeusz
Tomaszewski;  (-)   Ryszard Tomczyk;  (-)   Michał Turkiewicz;  (-)   Marek
Widuch;  (-)   Zofia Wilczyńska;  (-)   Zbigniew Witaszek;  (-)   Marcin Wnuk;
 (-)   Adam Woś;  (-)   Grzegorz Woźny;  (-)   Zbyszek Zaborowski;  (-)   Andrzej
Zając;  (-)   Jan Zaworski;  (-)   Lech Zielonka.



Projekt
USTAWA
z dnia  ...

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o
zmianie ustawy o zaopatrzeniu społecznym rolników

Art. 1.
W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm1) po art. 194 dodaje się art. 194 a i 194 b w
następującym brzmieniu:

„Art. 194 a. 1.Emerytury i renty przysługujące na podstawie ustawy, które zostały obliczone od
kwoty bazowej stanowiącej mniej niż 100% przeciętnego wynagrodzenia,
podlegają przeliczeniu.

 2.Przeliczenie emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy polega na
ponownym obliczeniu świadczenia od kwoty bazowej, określonej w ust. 4 - 9.

3. Przeliczenie emerytur i rent następuje corocznie od 1 marca poczynając od dnia 1
marca 2005 r.

4. Od dnia 1 marca 2005 r. podwyższa się kwotę bazową dla emerytów i rencistów
urodzonych przed 1 stycznia 1919 r. do 100% przeciętnego wynagrodzenia
przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania.

5. Od dnia 1 marca 2005 r. podwyższa się kwotę bazową dla emerytów i rencistów
urodzonych w latach 1919 – 1929 do 94% przeciętnego wynagrodzenia
przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania.

6. Od dnia 1 marca 2006 r. podwyższa się kwotę bazową dla emerytów i rencistów
urodzonych w latach 1919 – 1929 do 96% przeciętnego wynagrodzenia
przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania.

7. Od dnia 1 marca 2007 r. podwyższa się kwotę bazową dla emerytów i rencistów
urodzonych w latach 1919 – 1929 do 98% przeciętnego wynagrodzenia
przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania.

8. Od dnia 1 marca 2008 r. podwyższa się kwotę bazową dla emerytów i rencistów
urodzonych w latach 1919 – 1929 do 100% przeciętnego wynagrodzenia
przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania oraz
podwyższa się kwotę bazową dla emerytów i rencistów urodzonych po 1929 r. do
94% przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia
w dniu jego przyznania.

9. W latach 2009 – 2011, corocznie podwyższa się kwotę bazową o dwa punkty
procentowe dla emerytów i rencistów urodzonych po 1929 roku.

10. Przeliczona emerytura i renta podlega podwyższeniu w ramach waloryzacji
przypadających do dnia, od którego przysługuje prawo do świadczenia w
przeliczonej wysokości, a jeżeli wypłata była wstrzymana - z uwzględnieniem
waloryzacji przypadających w okresie do dnia jej wznowienia.



11. Emerytury i renty przelicza się z urzędu, a jeżeli wypłata świadczenia jest
wstrzymana – po jej wznowieniu.

„Art. 194 b. 1. Osobom pobierającym świadczenia ustalone w kwocie najniższej emerytury lub
renty przysługuje jednorazowa wypłata w wysokości:

1) 100 zł – dla osób pobierających emeryturę, renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy lub rentę rodzinną,

2) 75 zł - dla osób pobierających renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

2. Realizacja wypłaty następuje w marcu 2005 r. i w marcu 2006 r.

3. Jednorazowa wypłata nie przysługuje w tym roku kalendarzowym, w którym
przeprowadzono waloryzację emerytur i rent.

4. Jednorazowa wypłata finansowana jest ze środków budżetu państwa.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o zaopatrzeniu społecznym rolników2 po art. 104 dodaje się
art. 104 a w brzmieniu:

„Art. 104 a. 1.Emerytom lub rencistom uprawnionym do świadczeń nie wyższych niż najniższa
emerytura lub renta określona w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych przysługuje jednorazowa wypłata w wysokości:

1) 100 zł – dla osób pobierających emeryturę, renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy w rolnictwie lub rentę rodzinną,

2) 75 zł - dla osób pobierających renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy
w rolnictwie.

2. Realizacja wypłaty następuje w marcu 2005 r. i w marcu 2006 r.

3. Jednorazowa wypłata nie przysługuje w tym roku kalendarzowym, w którym
przeprowadzono waloryzację emerytur i rent, zgodnie z przepisami ustawy, o
której mowa w art. 1.

4. Jednorazowa wypłata finansowana jest ze środków budżetu państwa.”.

Art. 3.

 Ustawa wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia.
                                                          
1 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr
106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r.
Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr
74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz.
498, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2037 i Nr 228, poz. 2255.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391,
Nr 228 poz. 2255 i Nr 229 poz. 2273.



U z a s a d n i e n i e

W 1993 r. (od 1 marca) obniżony został wymiar kwoty bazowej ze 100% do 91%
przeciętnego wynagrodzenia z kwartału poprzedzającego termin waloryzacji. Ponieważ
zarówno formuła wyliczania świadczeń, jak też i ich waloryzowania były ściśle powiązane z
poziomem kwoty bazowej, świadczenia już wypłacane jak i przyznawane „miały w sobie”
obniżoną do 91% kwotę bazową. W czerwcu 1994 r. podniesiono wymiar kwoty bazowej z
91% do 93%. Od tej daty, aż do września 1996 r. emerytura bądź renta bez względu na to, czy
była świadczeniem już wypłacanym, czy też nowym, wyliczona była z uwzględnieniem 93%
kwoty bazowej. Od września 1996 r. wprowadzony został nowy mechanizm waloryzacji,
który nie był powiązany, tak jak poprzedni, ze wzrostem kwoty bazowej. Natomiast
świadczenia nowe w momencie ich ustalania były nadal powiązane z poziomem tej kwoty.
Od 1 września 1996 r. wymiar kwoty bazowej wzrósł do 94% i przy terminach kolejnych
waloryzacji dla nowych świadczeń podwyższany był o 1 punkt procentowy. Od 1 stycznia
1999 r. wymiar kwoty bazowej wynosi 100%.

Zgodnie z projektem świadczenia przyznawane od kwoty bazowej o wymiarze niższym
niż 100% byłyby przeliczane etapowo, począwszy od 1 marca 2005 roku, według zasady, że
świadczenia ustalano by ponownie, uwzględniając wymiar kwoty bazowej aktualnej na dzień
przyznania świadczenia (lub jego przeliczenia) oraz dokonano by wszystkich podwyżek jakim
dane świadczenie podlegało od dnia przyznania.

Przyjęto, że świadczenia przyznane od kwoty bazowej o wymiarze mniejszym niż
100% byłyby przeliczane etapowo, corocznie od 1 marca, począwszy od 1 marca 2005 r.
według zasady: świadczenia ustalanoby ponownie, uwzględniając wymiar kwoty bazowej
aktualnej na moment przyznania odpowiedni dla danego etapu i dokonanoby wszystkich
podwyżek, jakim dane świadczenie podlegało od momentu przyznania.

Zmiana druga ma charakter epizodyczny. W latach 2005 i 2006 wszyscy emeryci i
renciści, którzy pobierają świadczenia w kwocie najniższej, 1-go marca każdego roku
otrzymaliby 100 zł. (75 zł. renciści pobierający  rentę z tytułu częściowej niezdolności do
pracy) pod warunkiem, że w danym roku nie byłoby waloryzacji.

Odpowiedniej zmiany dokonano również w ustawie o ubezpieczeniu społecznym
rolników: emeryci i renciści otrzymujący świadczenia z tego systemu w kwocie nie wyższej
niż   najniższa emerytura i renta z systemu powszechnego otrzymaliby takie same
jednorazowe wypłaty.

Ocena skutków regulacji

Oszacowano, że  w warunkach finansowych 2004 r., przeliczenie emerytur i rent od 100%
kwoty bazowej spowodowałoby następujące wydatki:

I etap - 2005 r. - podwyższenie świadczeń dla 1 224,3 tys. osób,
wzrost wydatków wyniósłby około 0,23 mld zł

II etap - 2006 r. - podwyższenie świadczeń dla 1 021,1 tys. osób,
wzrost wydatków wyniósłby około 0,23 mld zł,
(plus wydatki poprzedniego etapu w kwocie 0,24 mld zł)
czyli łączny wzrost wydatków – 0,47 mld zł

III etap - 2007 r. - podwyższenie świadczeń dla 954,1 tys. osób,
wzrost wydatków wyniósłby około 0,22 mld zł,



(plus wydatki poprzednich etapów w kwocie 0,47 mld zł)
czyli łączny wzrost wydatków – 0,69 mld zł

IV etap - 2008 r. - podwyższenie świadczeń dla 4 062,8 tys. osób,
wzrost wydatków wyniósłby około 0,54 mld zł,
(plus wydatki poprzednich etapów w kwocie 0,67 mld zł)
czyli łączny wzrost wydatków – 1,21 mld zł

V etap - 2009 r.

-

podwyższenie świadczeń dla 3 255,1 tys. osób,
wzrost wydatków wyniósłby około 0,7 mld zł,
(plus wydatki poprzednich etapów w kwocie 1,23 mld zł)
czyli łączny wzrost wydatków – 1,93 mld zł

VI etap - 2010 r. - podwyższenie świadczeń dla 3 331,3 tys. osób,
wzrost wydatków wyniósłby około 0,71 mld zł,
(plus wydatki poprzednich etapów w kwocie 1,90 mld zł)
czyli łączny wzrost wydatków – 2,61 mld zł

VII etap - 2011 r. - podwyższenie świadczeń dla 3 312 tys. osób,
wzrost wydatków wyniósłby około 0,72 mld zł,
(plus wydatki poprzednich etapów w kwocie 2,56 mld zł)
czyli łączny wzrost wydatków – 3,28 mld zł

Szacunkowe koszty jednorazowych wypłat w dzisiejszych warunkach w roku 2004 wyniosą
150 mln zł.
Źródłem finansowania tych regulacji byłyby środki z budżetu państwa, wygospodarowane m.
in. z oszczędności powstałych w systemie ubezpieczeń społecznych na skutek planowanej
zmiany zasad waloryzacji świadczeń emerytalno - rentowych.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Regulacja nie ma wpływu na:
- rynek pracy,
- sytuację i rozwój regionalny,
- konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Projekt został przesłany do konsultacji związkom zawodowym: Ogólnopolskiemu
Porozumieniu Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków
Zawodowych.


















