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SPRAWOZDANIE
KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

oraz

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 5 listopada 2008 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz niektórych innych ustaw,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej Rodziny i Polityki Społecznej

(-) Tomasz Misiak (-) Mieczysław Augustyn



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek
KRPS, KGN
poparty przez
połączone
komisje

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1) w art. 1:

a) w pkt 2 wyrazy "urodzonej przed dniem 1 stycznia 1949 r."

zastępuje się wyrazami "urodzonej przed dniem 1 stycznia

1969 r.",

b) w pkt 3, w art. 63a w ust. 1 wyrazy "urodzonej po dniu 31 grudnia

1948 r." zastępuje się wyrazami "urodzonej po dniu 31 grudnia

1968 r." oraz wyrazy "60 lat" zastępuje się wyrazami "65 lat",

c) w pkt 9, w art. 183b w ust. 1 wyrazy "urodzonej po dniu 31 grudnia

1948 r." zastępuje się wyrazami "urodzonej po dniu 31 grudnia

1968 r.";

Poprawka sen.
W. Skurkiewicza

Uwaga:

Poprawki nr 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 i 11 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 3 i 6.
Konsekwencją przyjęcia tych poprawek jest wprowadzenie
zmian:
1) w art. 87 ust. 5 i 7, art. 94 ust. 2 pkt 2, art. 127 ust. 1 i 1a, art.

138 ust. 5, art. 144 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) w art. 48 ust. 3a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin,

3) w art. 49 ust. 3a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin.

2) w art. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) w art. 64:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen.
J. Rulewskiego



"3. Renta szkoleniowa nie przysługuje w razie osiągania

przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi

ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby

wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6, bez względu na

wysokość tego przychodu.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia

społecznego, o której mowa w ust. 3 uważa się

zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo

prowadzenie działalności gospodarczej, w tym za

granicą.";";

3) w art. 1:

a) skreśla się pkt 5,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w art. 104 uchyla się ust. 8;";

Poprawka sen.
W. Skurkiewicza

4) w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) art. 103 otrzymuje brzmienie:

"Art. 103. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do

pracy lub renty rodzinnej, do której jest uprawniona

jedna osoba, może ulec zawieszeniu na wniosek

emeryta lub rencisty.";";

Poprawka sen.
J. Rulewskiego

5) w art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) uchyla się art. 104 – 106;";

Poprawka sen.
J. Rulewskiego

6) skreśla się art. 2-7 i art. 12; Poprawka sen.
W. Skurkiewicza

7) w art. 2 po wyrazach "art. 40" dodaje się wyrazy " i 49"; Poprawka sen.
J. Rulewskiego

8) w art. 3 w pkt 2, art. 34 otrzymuje brzmienie: Poprawka sen.
J. Rulewskiego



"Art. 34. Prawo do emerytury, renty rolniczej z tytułu niezdolności do

pracy lub renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna

osoba ulega zawieszeniu na zasadach określonych w

przepisach emerytalnych.";

9) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.

U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) uchyla się art. 40-

40b.";

Poprawka sen.
J. Rulewskiego

10) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży

Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z

2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.) uchyla się art. 41-41b.";

Poprawka sen.
J. Rulewskiego

11) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób

zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późń. zm.)

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności

do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej dla

sieroty zupełnej z tytułu ubezpieczenia

wypadkowego, do ustalenia wysokości tych

świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się odpowiednio

przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, z

wyjątkiem art. 63a-63c, art. 108a i art. 183b, z

Poprawka sen.
J. Rulewskiego



uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.";

2) w art. 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli osoba

uprawniona osiąga przychód, o którym mowa w art.

64 ust. 3 i 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

niezależnie od wysokości tego przychodu.".".

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


