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

KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY 
 
 

o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 101). 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu  – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 5 stycznia 2012 r. powyższy projekt 
ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 
rozpatrzeniu  tego  projektu ustawy na  posiedzeniu  w dniu 10 stycznia 2012 r.  

wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu – przedstawia, na żądanie 

wnioskodawcy, następujące wnioski mniejszości: 
1) w art. 4 w ust. 1 wyrazy „kwoty waloryzacji w wysokości 71 zł” zastąpić wyrazami 

„kwoty waloryzacji w wysokości 84 zł”; 
– poseł S. Szwed 
 
2) w art. 4 w ust. 5 wyrazy „kwota waloryzacji wynosi 75% kwoty, o której mowa w ust. 1” 

zastąpić wyrazami „kwota waloryzacji wynosi 100% kwoty, o której mowa w ust. 1”. 
– poseł S. Szwed 

 
Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r. 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

/-/ Janina Okrągły 

Przewodniczący Komisji 
 

 
/-/ Sławomir Piechota 
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Projekt  
 
 

USTAWA 
z dnia    2012 r. 

 
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz niektórych innych ustaw1) 

 
Art. 1. 

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2)) w art. 85 ust. 1 
i 2 otrzymują brzmienie: 
„1. Kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynoszą: 

1) 799,18 zł miesięcznie – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy; 
2) 613,38 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 799,18 zł miesięcznie.”. 

 
Art. 2. 

W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i Nr 113, poz. 745 oraz z 
2011 r. Nr 112, poz. 654) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej po dniu 29 lutego 2012 r. stanowi kwota 2 

235,48 zł.”. 
 

Art. 3. 
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 
120, poz. 1252, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 79 i Nr 75, poz. 
398) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 938,25 zł miesięcznie, z wy-

jątkiem świadczeń dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, których 
świadczenie nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.”; 

2) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. W przypadku gdy w wyniku zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3, kwota 

świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 469,12 zł, świadczenie 
przedemerytalne wynosi 469,12 zł, z zastrzeżeniem ust. 5. Do kwoty świad-

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wo-

jennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach 
przedemerytalnych. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 
224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 
149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203. 
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czenia przedemerytalnego w wysokości 469,12 zł art. 3 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio.”. 

 
Art. 4. 

1. W 2012 r. waloryzacja od dnia 1 marca polega na dodaniu do kwoty świadcze-
nia, w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2012 r., kwoty waloryzacji w 
wysokości 71 zł. 

2. Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych polega na pomnożeniu podstawy wymiaru świadczenia przez wskaźnik 
stanowiący iloraz zwaloryzowanej kwoty świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych i kwoty tego świadczenia ustalonej na dzień poprzedzający termin 
waloryzacji. 

3. Do waloryzacji podstawy wymiaru świadczeń wypłacanych na podstawie ustaw, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 i 8, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku świadczenia niższego od kwoty najniższego świadczenia, do któ-
rego nie ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia, o któ-
rej mowa w art. 85 ustawy, o której mowa w art. 1, kwota waloryzacji jest usta-
lana przez pomnożenie kwoty, o której mowa w ust. 1, przez iloraz kwoty tego 
świadczenia i kwoty najniższego świadczenia obowiązującej do dnia 29 lutego 
2012 r. 

5. W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rent inwalidzkich 
III grupy kwota waloryzacji wynosi 75% kwoty, o której mowa w ust. 1.  

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do rent inwalidów wojennych i wojskowych, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 i 10. 

7. Jeżeli emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje łącznie z 
okresową emeryturą kapitałową, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, każde z 
tych świadczeń podwyższa się o kwotę, o której mowa w ust. 1, proporcjonalnie 
do wysokości tych świadczeń. 

8. Waloryzacji części okresowej emerytury kapitałowej, o których mowa w art. 24 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, 
poz. 1507, z 2010 r. Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, 
poz. 398), dokonuje się proporcjonalnie do udziału tych części w wysokości 
okresowej emerytury kapitałowej. 

9. Kwoty maksymalnych zmniejszeń, o których mowa w art. 104 ust. 8 ustawy, o 
której mowa w art. 1, podlegają od dnia 1 marca 2012 r. podwyższeniu przy za-
stosowaniu wskaźnika waloryzacji w wysokości 104,8%.  

 
Art. 5. 

1. Waloryzacji, o której mowa w art. 4, podlegają: 
1) emerytury i renty, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 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.3)); 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 

224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 
149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203. 



Liczba stron :  6     Data :   2012-01-11      Nazwa pliku :   198-21.NK.DOC  3 
VII kadencja/druk nr 101  PILNY 

 

2) świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 
18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.4)); 

3) świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, o których mowa w 
ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1252, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 79 i 
Nr 75, poz. 398); 

4) świadczenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 i art. 
52 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z ty-
tułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, 
poz. 1322, z późn. zm.5)); 

5) renty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 
października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawo-
dowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 
1674, z późn. zm.6)); 

6) renty socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie 
socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.7)); 

7) świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy 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.8)); 

8) świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 
18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr-
wywiadu 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.9)); 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 

411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 
1656, z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, 
Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378 i Nr 233, poz. 1382. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 
1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 122, poz. 696 i Nr 138, poz. 808. 

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874 
i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366, 
z 2009 r. Nr 99, poz. 825, Nr 126, poz. 1040 i Nr 127, poz. 1052 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654. 

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 
1252, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 176, 
poz. 1241, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2010 r. Nr 40, poz. 229 i Nr 182, 
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622 i Nr 224, poz. 1338. 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 
1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 
711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 24, poz. 145, Nr 79, poz. 
669, Nr 95, poz. 785 i Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 27, poz. 141, Nr 36, poz. 204, Nr 113, 
poz. 745 i Nr 167, poz. 1130.  

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 
1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 
104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410, z 
2009 r. Nr 24, poz. 145 i Nr 95, poz. 786, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 
1203. 
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9) świadczenia, o których mowa w art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. 
zm.10)); 

10) świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 
29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 
ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 
r. Nr 112, poz. 654); 

11) renta strukturalna, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 
2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 
2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873); 

12) świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 li-
stopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących 
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 
1824, z 2010 r. Nr 225, poz. 1465 oraz z 2011 r. Nr 122, poz. 696);  

13) emerytury, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy 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);  

14) świadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o 
nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800 
oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398); 

15) okresowe emerytury kapitałowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.  

2. Waloryzacji od dnia 1 marca 2012 r., polegającej na pomnożeniu ich kwoty 
przez wskaźnik waloryzacji w wysokości 104,8%, podlegają: 

1) dodatki, o których mowa w art. 75 ust. 2 i art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych; 

2) dodatek, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.11)); 

3) dodatek, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o 
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojen-
nych i okresu powojennego; 

4) świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 wrze-
śnia 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących 
żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w ko-

                                                 
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, 

poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 
163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 99, poz. 658 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. 
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2011 r. Nr 187, poz. 1109. 

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 
1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 
227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, 
poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206. 
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palniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budow-
lanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.12)); 

5) świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 
1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym 
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z 
późn. zm.13)). 

 
Art. 6.  

1. W przypadku zmiany po dniu 29 lutego 2012 r. wysokości rent inwalidów wo-
jennych i wojskowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 i 10, do których 
prawo ustalono przed dniem 1 marca 2012 r., renty te oblicza się przez ich usta-
lenie od podstawy wymiaru, wynoszącej 2 164,48 zł oraz dodanie do tak obli-
czonego świadczenia kwoty waloryzacji, o której mowa w art. 4 ust. 1. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu wysokości rent rodzinnych 
po inwalidach wojennych i wojskowych, zmarłych po dniu 29 lutego 2012 r., 
których świadczenia zostały zwaloryzowane zgodnie z art. 4 ust. 1.  

 
Art. 7. 

W 2012 r. w zakresie uregulowanym w art. 4 nie stosuje się: 
1) art. 88 i art. 89 ustawy, o której mowa w art. 1; 
2) art. 48 ustawy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2; 
3) art. 6 ustawy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7; 
4) art. 6 ustawy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8; 
5) art. 12 ustawy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 11. 

 
Art. 8.  

1. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosi, z uwzględnieniem przepisów 
niniejszej ustawy, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed naj-
bliższym terminem waloryzacji, należne od terminu waloryzacji kwoty dodat-
ków i świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 2, oraz kwoty maksymalnych 
zmniejszeń, o których mowa w art. 4 ust. 9. 

2. W 2012 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wydaje komunikatów, o 
których mowa w:  

1) art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

2) art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; 
3) art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektó-

rych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 

                                                 
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 

968 i Nr 154, poz. 1788, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 725. 
13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 

28, poz. 257, z 2001 r. Nr 154, poz. 1788, z 2003 r. Nr 110, poz. 1060, z 2005 r. Nr 85, poz. 725, z 
2009 r. Nr 219, poz. 1709 i Nr 220, poz. 1734 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 380. 
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4) art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i 
uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej 
przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakła-
dach rud uranu i batalionach budowlanych; 

5) art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przy-
sługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym 
w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich. 

 
Art. 9. 

W 2012 r. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalno-
Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie stosuje się przepisu art. 
29 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.14)).  

 
Art. 10. 

Na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego upoważnia 
się ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonania przeniesienia 
między częściami, działami, rozdziałami i paragrafami, planowanych dotacji i wy-
datków przeznaczonych na waloryzację zawartych w ustawie budżetowej na rok 
2012. 

 
Art. 11. 

1. W 2012 r. decyzje dotyczące waloryzacji emerytur i rent sporządzane z wyko-
rzystaniem systemu teleinformatycznego i doręczane w formie dokumentu pi-
semnego mogą zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze 
stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania. 

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 
98, poz. 1071, z późn. zm.15)). 

 
Art. 12. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r., z wyjątkiem art. 8, który wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 
 

                                                 
14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 

Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, 
poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386.  

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 
509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 
181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 
2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 
6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100. 
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