
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 24 maja 2012 r. Druk nr 114 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

oraz 

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 24 maja 2012 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 23 maja 2012 r. nad ustawą  

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

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt II. 
 
 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Rodziny i Polityki Społecznej 
 (-) Jerzy Chróścikowski  (-) Mieczysław Augustyn 
 

michnie
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 

 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. 

 

Wniosek  
KRRW 

II. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek 
KRPS, 
mniejszości 
KRRW, 
poparty przez 
połączone komisje 
 

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

1)  tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o skróceniu okresu pobierania emerytury i zmianie niektórych 

ustaw”; 

 

Poprawka 
mniejszości 
KRRW 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2, 11, 13, 14, 15, 16 i 24 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 12 i 21. 

 

2)  w art. 1 w pkt 5: 

a) w lit. a, w ust. 1 po wyrazach „z zastrzeżeniem” dodaje się 

wyrazy „ust. 1c,”, 

b) w lit. b: 

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 1a i 1b” 

zastępuje się wyrazami „ust. 1a–1c”, 

- po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu: 

„1c. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 

1948 r., jeżeli mają okres składkowy wynoszący: 

1) kobieta - 40 lat, 

2) mężczyzna - 45 lat  

- emerytura przysługuje w wieku niższym, niż określony 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 
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w ust. 1a i 1b.”; 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawek nr 4, 5, 6, 

7 i 8. 

 

3)  w art. 1 w pkt 7, w art. 26b: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku 

emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b 

pkt 2–20, przysługuje emerytura częściowa, jeżeli mają okres 

składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla 

kobiet i 40 lat dla mężczyzn.”, 

b) w ust. 2 skreśla się wyraz „nie”, 

c) w ust. 4 wyrazy „na wniosek ubezpieczonego” zastępuje się 

wyrazami „z urzędu”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawek nr 5, 6 i 7. 

 

4)  w art. 1 w pkt 7, w art. 26b: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku 

emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b 

pkt 2–20, przysługuje emerytura częściowa, jeżeli mają okres 

składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla 

kobiet i 40 lat dla mężczyzn.”, 

b) w ust. 4 wyrazy „na wniosek ubezpieczonego” zastępuje się 

wyrazami „z urzędu”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawek nr 6, 7 i 8. 

 

5)  w art. 1 w pkt 7, w art. 26b: 

a) ust. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 
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emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 

2–20, przysługuje emerytura częściowa, jeżeli mają okres 

składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla 

kobiet i 40 lat dla mężczyzn.”, 

b) w ust. 2 skreśla się wyraz „nie”; 

 

6)  w art. 1 w pkt 7, w art. 26b ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego 

określonego w art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–20, 

przysługuje emerytura częściowa, jeżeli mają okres składkowy 

i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla 

mężczyzn.”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie poprawki nr 8. 

 

7)  w art. 1 w pkt 7, w art. 26b: 

a) w ust. 2 skreśla się wyraz „nie”, 

b) w ust. 4 wyrazy „na wniosek ubezpieczonego” zastępuje się 

wyrazami „z urzędu”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

8)  w art. 1 w pkt 7, w art. 26b w ust. 2 skreśla się wyraz „nie”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

 Uwaga: 

Poprawki nr 9 i 19 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 17, 18 

i 20. 

 

9)  w art. 1 w pkt 7, w art. 26b w ust. 2 po wyrazach „zgodnie z art. 26” 

dodaje się wyrazy „- nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za 

pracę, ustalone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 

Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 

157, poz. 1314)”; 

 

Poprawka sen. 
J. Jackowskiego 
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10)  w art. 1 skreśla się pkt 8–12; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 
 

11)  w art. 1 w pkt 14 w lit. a: 

a) w pkt 1 wyrazy „osiągnął wiek emerytalny” zastępuje się 

wyrazami „ma okres  składkowy wynoszący co najmniej 45 lat 

albo osiągnął wiek emerytalny”, 

b) w pkt 2 wyrazy „osiągnęła wiek emerytalny” zastępuje się 

wyrazami „ma okres składkowy wynoszący co najmniej 40 lat 

albo osiągnęła wiek emerytalny”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

 Uwaga: 

Poprawki nr 12 i 21 należy głosować łącznie. 

 

12)  w art. 1 w pkt 14: 

a) w lit. a, w pkt 2 wyrazy „25 lat , z uwzględnieniem ust. 1b” 

zastępuje się wyrazami „20 lat”, 

b) skreśla się lit. b; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

13)  w art. 1 w pkt 15, w ust. 2 po wyrazach „nie stosuje się” dodaje się 

wyrazy „do emerytów, którzy otrzymali emeryturę na podstawie 

art. 24 ust. 1c i,”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

14)  w art. 1 w pkt 17, w ust. 1a po wyrazie „emerytów,” dodaje się 

wyrazy „którzy przeszli na emeryturę na podstawie art. 24 ust. 1c 

lub”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

15)  w art. 1 w pkt 18, w ust. 3 po wyrazach „o emeryturach 

kapitałowych,” dodaje się wyrazy „a także podjęcia wypłaty 

emerytury, o której mowa w art. 24 ust. 1c,”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

16)  w art. 1 w pkt 19, w ust. 5 po wyrazach „w ust. 1,” dodaje się wyrazy 

„której przysługuje prawo do emerytury na podstawie art. 24 ust 1c 

albo”;  

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 
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 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 17 wyklucza głosowanie poprawek nr 18 

i 20. 

 

17)  skreśla się art. 3, art. 15 i art. 16; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRRW 
 

18)  w art. 3 w pkt 4, art. 19a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19a. 1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku 

emerytalnego określonego w art. 19 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–

25, przysługuje częściowa emerytura rolnicza, jeżeli spełnili łącznie 

następujące warunki: 

1) podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres 

wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, z 

uwzględnieniem art. 20 ust. 1 i 2; 

2) osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i co 

najmniej 65 lat dla mężczyzn. 

2. Do okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 1 zalicza się okresy wymienione w art. 

20 ust. 1 pkt 3, jeżeli okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-

rentowemu uzupełniony okresami wymienionymi art. 20 ust. 1 i 2 

wynosi co najmniej 25 lat. 

3. Wysokość częściowej emerytury rolniczej wynosi 50% 

kwoty emerytury rolniczej ustalonej zgodnie z art. 24 i nie podlega 

podwyższeniu do kwoty emerytury podstawowej. 

4. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do częściowej 

emerytury rolniczej wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 19 

ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–25, częściowa emerytura rolnicza 

podlega z urzędu zamianie na emeryturę, o której mowa w art. 19 

ust. 1.”; 

 

Poprawka sen. 
A.Możdżanowskiej 
 

19)  w art. 3 w pkt 4, w art. 19a w ust. 2 po wyrazach „zgodnie z art. 24” 

dodaje się wyrazy „- nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za 

Poprawka sen. 
J. Jackowskiego 
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pracę, ustalone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 

Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 

157, poz. 1314)”; 

 

20)  w art. 3: 

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) w art. 20 uchyla się ust. 3;”, 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) w art. 25 uchyla się ust. 2b;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Chróścikowskiego 

21)  w art. 6 w pkt 1 i w art. 19 w ust. 2 skreśla się wyrazy „, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.)”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

22)  w art. 6: 

a) w pkt 1 w zdaniu wstępnym po wyrazach „w art. 6” dodaje się 

dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b i dodaje się 

lit. a w brzmieniu: 

„a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o 

dzieło, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz 

osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem 

ust. 4;”;”, 

b) dodaje się pkt 2a w brzmieniu:  

„2a) w art. 8 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się 

także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy o dzieło, 

na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 
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umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 

cywilnym stosuje się przepisy o umowie zlecenia.”;”, 

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) uchyla się art. 10;”; 

 

23)  po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej 

Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich 

komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. 

zm.) w art. 3: 

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Strony pracowników i pracodawców w terminie, o 

którym mowa w ust. 2 z uwzględnieniem art. 37 ust. 1 ustawy z 

dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z 

tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 

2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.) przedstawiają wspólną 

propozycję dotyczącą wysokości kwoty wydatków 

przeznaczonych na prewencję wypadkową.”; 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3.  W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 

2, strony pracowników i pracodawców nie przedstawią wspólnej 

propozycji, każda z tych stron może, w terminie do dnia 25 

maja, przedstawić swoją propozycję w każdej ze spraw, 

o których mowa w ust. 2 i 2a.”; 

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 3, 

strona nie przedstawi propozycji w sprawach, o których mowa 

w ust. 2 i 2a, propozycję w każdej ze spraw może przedstawić, 

w terminie do dnia 30 maja, każda z organizacji, której 

przedstawiciele reprezentują stronę w Komisji.”.”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

24)  w art. 12 w pkt 2, w pkt 1 po wyrazach „Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych,” dodaje się wyrazy „albo ma okres składkowy, o 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 
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którym mowa w art. 24 ust. 1c pkt 2 tej ustawy,”; 

 

25)  art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach 

pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 

398, Nr 138, poz. 808 i Nr 171, poz. 1016) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w 

szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 

ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach 

z FUS”; 

2) w art. 16 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) osiągnięcia przez uprawnionego wieku emerytalnego, o 

którym mowa w art. 24 ust.1a i 1b ustawy o emeryturach i 

rentach z FUS, jeżeli uprawniony nie ma prawa do 

emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub 

innego organu emerytalno-rentowego, określonego w 

odrębnych przepisach;”.”. 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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 

…………………………………………………………………………………………............................ 


