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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r.  

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

niektórych innych ustaw 

 

(druk nr  358) 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU 

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 887) 

 

Art. 85. 

[1. Kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynoszą: 

1)   880,45 zł miesięcznie - dla osób całkowicie niezdolnych do pracy; 

2)   675,13 zł miesięcznie - dla osób częściowo niezdolnych do pracy. 

2. Kwota najniższej emerytury, z zastrzeżeniem art. 24a ust. 6, art. 54, art. 54a ust. 2 i art. 87, 

oraz renty rodzinnej wynosi 880,45 zł miesięcznie.] 

<1. Kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynoszą: 

1) 1000,00 zł miesięcznie – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy; 

2) 750,00 zł miesięcznie – dla osób częściowo niezdolnych do pracy. 

2. Kwota najniższej emerytury, z zastrzeżeniem art. 24a ust. 6, art. 54, art. 54a ust. 2 i 

art. 87, oraz renty rodzinnej wynosi 1000,00 zł miesięcznie.> 

3. Kwoty najniższych świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się przy 

zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, o którym mowa w art. 89-94. 

4. Świadczenia ustalone w kwotach niższych niż określone w ust. 1-3, w tym także 

świadczenia ustalone wraz ze zwiększeniami, o których mowa w art. 56 ust. 3 i 4 oraz w 

art. 73 ust. 3 i 4, podwyższa się do tych kwot z urzędu, a jeżeli ich wypłata była 

wstrzymana - po wznowieniu wypłaty. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się do świadczeń przyznanych zgodnie z postanowieniami umów 

międzynarodowych ubezpieczonym zamieszkałym w Polsce, w taki sposób, aby suma 
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świadczenia przyznanego na podstawie ustawy i świadczenia zagranicznego nie była 

niższa od kwoty świadczeń określonych w ust. 1-3. 

6. Emerytury przysługującej z Funduszu nie podwyższa się do kwoty najniższej emerytury, 

jeżeli przysługuje ona osobie, która ma ustalone prawo do emerytury wojskowej obliczonej 

według zasad określonych w art. 15a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 330 i 1830) lub 

do emerytury policyjnej obliczonej według zasad określonych w art. 15a ustawy 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 2015 r. poz. 900 i 1268). 

 

Art. 88. 

1. Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. 

[2. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez 

wskaźnik waloryzacji.] 

<2. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru 

przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota 

świadczenia nie może ulec obniżeniu.> 

3. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości 

przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się 

waloryzację. 

4. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed terminem waloryzacji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 maja 1974 r. O ZAOPATRZENIU INWALIDÓW WOJENNYCH 

I WOJSKOWYCH ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2016 r. poz. 871) 

 

Art. 11. 

[1. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi kwota 2398,10 zł.] 

<1. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi kwota 2439,79 zł.> 
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2. Waloryzacji podstawy wymiaru renty inwalidzkiej dokonuje się na zasadach i w terminach 

przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

3. Podwyższenia podstawy wymiaru renty inwalidzkiej dokonuje się z urzędu, a w przypadku 

gdy prawo do świadczenia zostało zawieszone - na wniosek osoby zainteresowanej albo 

przy wznowieniu wypłaty świadczenia. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 277) 

 

Art. 6. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   rolniku - rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność 

rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w 

ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty 

prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia; 

2)   domowniku - rozumie się osobę bliską rolnikowi, która: 

a)  ukończyła 16 lat, 

b)  pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na 

terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 

c)  stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem 

pracy; 

3)   działalności rolniczej - rozumie się działalność w zakresie produkcji roślinnej lub 

zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej; 

4)   gospodarstwie rolnym - rozumie się każde gospodarstwo służące prowadzeniu 

działalności rolniczej; 

5)   dziale specjalnym - rozumie się dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w 

załączniku do ustawy; 
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6)   przepisach emerytalnych - rozumie się przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z 

późn. zm.); 

[7)   emeryturze podstawowej - rozumie się kwotę miesięcznej najniższej emerytury, określoną 

w przepisach emerytalnych;] 

<7) emeryturze podstawowej – rozumie się kwotę 882,56 zł miesięcznie, która podlega 

waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy;> 

8)   wskaźniku wymiaru - rozumie się ustaloną dla określonego świadczenia lub określonej 

części świadczenia liczbę, wyrażającą stały stosunek tego świadczenia (tej części 

świadczenia) do emerytury podstawowej, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po 

przecinku; wskaźnik wymiaru służy do obliczania wysokości świadczenia lub jego części 

w myśl art. 48; 

9)   (uchylony) 

10)  emeryturze lub rencie z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków 

ich rodzin - rozumie się odpowiednie świadczenie, przyznane przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy na podstawie ustaw powołanych w art. 99 i 122 albo innych 

przepisów regulujących świadczenia emerytalno-rentowe dla rolników; 

10a)  emeryturze lub rencie rolniczej z ubezpieczenia - rozumie się emeryturę lub rentę 

inwalidzką z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin 

oraz emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; 

10b)  emeryturze lub rencie z ubezpieczenia - rozumie się emeryturę lub rentę rolniczą z 

ubezpieczenia, częściową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą szkoleniową i rentę 

rodzinną; 

10c)  ustalonym prawie do emerytury lub renty - rozumie się ustalone prawo do emerytury lub 

renty z ubezpieczenia albo ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie 

przepisów emerytalnych lub innych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym, albo 

ustalone prawo do emerytury pomostowej na podstawie przepisów o emeryturach 

pomostowych lub do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych na podstawie 

przepisów o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, a także ustalone prawo do 

zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, przyznanego na 

podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz 

świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej; 
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11)  ubezpieczeniu emerytalno-rentowym - rozumie się ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

określone w ustawie; 

11a)  stwierdzeniu niezdolności do samodzielnej egzystencji - rozumie się przez to zaliczenie 

do pierwszej grupy inwalidów
(2)

; 

12)  innym ubezpieczeniu społecznym - rozumie się obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych lub zaopatrzenie 

emerytalne określone w odrębnych przepisach; 

13)  osobie podlegającej innemu ubezpieczeniu społecznemu - rozumie się osobę podlegającą 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie przepisów o 

systemie ubezpieczeń społecznych lub objętą przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym; 

13a)  świadczeniach z ubezpieczeń społecznych - rozumie się zasiłek chorobowy i 

świadczenie rehabilitacyjne, do których przysługuje prawo z tytułu ubezpieczenia 

chorobowego na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

13b)  należnościach z tytułu składek - rozumie się składki, należne od nich odsetki i koszty 

upomnienia; 

14)  okresach podlegania określonemu ubezpieczeniu społecznemu - rozumie się tylko takie 

okresy, za które opłacono przewidziane w odpowiednich przepisach składki na to 

ubezpieczenie, chyba że w myśl tych przepisów nie istniał obowiązek opłacania składek; 

15)  wójcie - rozumie się także burmistrza lub prezydenta miasta; 

16)  ubezpieczeniu zdrowotnym - rozumie się ubezpieczenie określone w odrębnych 

przepisach. 

 

Art. 48. 

1. Wysokość świadczenia lub jego określonej części ustala się za pomocą wskaźnika 

wymiaru, jeżeli przewiduje to ustawa lub jeżeli wysokość ta pozostaje w stałym stosunku 

do wysokości emerytury podstawowej, a świadczenie nie ma charakteru jednorazowego. 

2. Świadczenie, którego wysokość jest ustalona za pomocą wskaźnika wymiaru, wypłaca się 

w kwocie odpowiadającej iloczynowi tego wskaźnika i aktualnej emerytury podstawowej. 

<2a. Jeżeli wysokość świadczenia ustalonego w sposób określony w ust. 1 jest niższa od 

kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, wysokość takiego 

świadczenia podwyższa się z urzędu do tej kwoty.  

2b. Przepisu ust. 2a nie stosuje się do: 

javascript:void(0)
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1) emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia pobieranej w zbiegu z emeryturą 

lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń 

przekracza kwotę najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych; 

2) świadczeń, o których mowa w art. 19a i art. 26 ust. 3; 

3) świadczeń, których wypłata została zawieszona zgodnie z art. 28 lub art. 34.> 

[3. W każdym przypadku zmiany wysokości emerytury podstawowej wypłaca się świadczenie, 

o którym mowa w ust. 1, w odpowiednio zmienionej wysokości, z uwzględnieniem terminów 

waloryzacji emerytur i rent przysługujących na podstawie przepisów emerytalnych - o 

czym zawiadamia się uprawnionego.] 

 

<Art. 48a. 

1. Emerytura podstawowa oraz emerytury i renty z ubezpieczenia podlegają corocznie 

waloryzacji w terminie wskazanym dla waloryzacji emerytur i rent przysługujących 

na podstawie przepisów emerytalnych. 

2. Waloryzacja emerytury podstawowej polega na pomnożeniu kwoty tej emerytury 

przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi. 

3. Waloryzacja emerytury oraz renty z ubezpieczenia polega na pomnożeniu 

zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez wskaźnik wymiaru 

świadczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 1. 

4. Jeżeli zwaloryzowana w sposób określony w ust. 3 kwota emerytury lub renty 

z ubezpieczenia jest niższa od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach 

emerytalnych, przepisy art. 48 ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio.  

5. O wysokości zwaloryzowanej kwoty emerytury lub renty z ubezpieczenia zawiadamia 

się uprawnionego. 

6. Prezes Kasy ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed 

najbliższym terminem waloryzacji, obowiązującą od tego terminu kwotę emerytury 

podstawowej.> 
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USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH PRZEDEMERYTALNYCH 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598 i 1682) 

 

Art. 3. 

[1. Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 1027,39 zł miesięcznie, z wyjątkiem 

świadczeń dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, których świadczenie nie może 

być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.] 

<1. Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 1040,00 zł miesięcznie, z wyjątkiem 

świadczeń dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, których świadczenie nie 

może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.> 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach 

przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. 

 

Art. 5. 

1. Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, na zasadach 

określonych w ust. 2-5, 7 i 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 kwota przychodu przekracza 

miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym 

poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego do celów emerytalnych, zwaną dalej "dopuszczalną kwotą przychodu", nie 

przekracza jednak kwoty 70% tego wynagrodzenia, zwanej dalej "graniczną kwotą 

przychodu". 

3. Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie 

przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę 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 513,70 zł, świadczenie przedemerytalne wynosi 

513,70 zł, z zastrzeżeniem ust. 5. Do kwoty świadczenia przedemerytalnego w wysokości 

513,70 zł art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 

<4. W przypadku gdy w wyniku zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3, kwota 

świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 520,00 zł, świadczenie 

przedemerytalne wynosi 520,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 5. Do kwoty świadczenia 

przedemerytalnego w wysokości 520,00 zł art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 
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5. W przypadku gdy kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie 

przedemerytalne ulega zawieszeniu. 

6. (uchylony). 

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. 

 

 

 


