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VIII kadencja  
 
 
 
 
 Pan 
 Marek Kuchciński 
 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 jednorazowym 

dodatku pieniężnym dla niektórych 
emerytów, rencistów i osób pobierających 
świadczenia przedemerytalne, zasiłki 
przedemerytalne, emerytury pomostowe 
albo nauczycielskie świadczenia 
kompensacyjne w 2016 r. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy panią poseł Beatę Mazurek. 
 

 (-)   Waldemar Andzel;  (-)   Dorota Arciszewska-Mielewczyk;  (-)   Jan 
Krzysztof Ardanowski;  (-)   Dariusz Bąk;  (-)   Włodzimierz 
Bernacki;  (-)   Joanna Borowiak;  (-)   Wojciech Buczak;  (-)   Lidia 
Burzyńska;  (-)   Krzysztof Czabański;  (-)   Anna Czech;  (-)   Katarzyna 
Czochara;  (-)   Zbigniew Dolata;  (-)   Tadeusz Dziuba;  (-)   Barbara 
Dziuk;  (-)   Szymon Giżyński;  (-)   Małgorzata Golińska;  (-)   Jarosław 
Gonciarz;  (-)   Jerzy Gosiewski;  (-)   Marcin Horała;  (-)   Alicja 

 
 



Kaczorowska;  (-)   Piotr Kaleta;  (-)   Jan Kilian;  (-)   Joanna 
Kopcińska;  (-)   Henryk Kowalczyk;  (-)   Jarosław Krajewski;  (-)   Wiesław 
Krajewski;  (-)   Leonard Krasulski;  (-)   Andrzej Kryj;  (-)   Krzysztof 
Kubów;  (-)   Jacek Kurzępa;  (-)   Józef Leśniak;  (-)   Joanna 
Lichocka;  (-)   Marzena Machałek;  (-)   Ewa Malik;  (-)   Gabriela 
Masłowska;  (-)   Beata Mateusiak-Pielucha;  (-)   Andrzej Matusiewicz; (-) Beata 
Mazurek;  (-)   Iwona Michałek;  (-)   Jan Mosiński;  (-)   Kazimierz 
Moskal;  (-)   Aleksander Mrówczyński;  (-)   Wojciech Murdzek;  (-)   Adam 
Ołdakowski;  (-)   Grzegorz Puda;  (-)   Piotr Pyzik;  (-)   Elżbieta 
Rafalska;  (-)   Jacek Sasin;  (-)   Wojciech Skurkiewicz;  (-)   Andrzej 
Smirnow;  (-)   Kazimierz Smoliński;  (-)   Czesław Sobierajski;  (-)   Mirosława 
Stachowiak-Różecka;  (-)   Dariusz Starzycki;  (-)   Józefa Szczurek-
Żelazko;  (-)   Jolanta Szczypińska;  (-)   Andrzej Szlachta;  (-)   Krzysztof 
Szulowski;  (-)   Robert Telus;  (-)   Ewa Tomaszewska;  (-)   Sylwester 
Tułajew;  (-)   Piotr Uruski;  (-)   Piotr Uściński;  (-)   Robert Warwas;  (-)   Jan 
Warzecha;  (-)   Rafał Weber;  (-)   Grzegorz Wojciechowski;  (-)   Grzegorz 
Adam Woźniak;  (-)   Maria Zuba;  (-)   Wojciech Zubowski. 



Projekt  

  

U S T AWA  

z dnia …………………  

o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, 

rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, 

emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla 

niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki 

przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne  

w 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 188 ) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. Kwoty dodatku nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w: 

1) art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 966 i 984 oraz z 2015 r. poz. 693); 

2) art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 163, z późn. zm.1)).”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 

dnia 1 marca 2016 r. 

 

 

                                                           
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1045, 1058, 

1240, 1310, 1359, 1607, 1616, 1830 i 1893. 



UZASADNIENIE 

Przedkładany projekt stanowi nowelizację ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r.  

o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób 

pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe 

albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Zaproponowana w projekcie 

zmiana przewiduje, że kwota jednorazowego dodatku nie będzie miała wpływu na kryteria 

dochodowe określone ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Proponowany 

przepis pozwala również na pomniejszenie o kwotę jednorazowego dodatku kryterium 

dochodowego uzasadniającego przyznanie dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy z 

dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. W ocenie projektodawców dodatek 

pieniężny stanowi jednorazowy instrument wsparcia osób pobierających niskie świadczenia 

emerytalne i rentowe, dlatego też nie powinien mieć wpływu na kryterium dochodowe od 

którego uzależnione jest prawo do wyżej wskazanych świadczeń. Z uwagi na jednorazowy 

charakter dodatku uzasadnione jest dokonanie zmiany w ustawie ustanawiającej ten dodatek 

bez potrzeby nowelizacji przepisów o pomocy społecznej i dodatkach mieszkaniowych. 

Projekt ustawy wywołuje pozytywne skutki społeczne i nie rodzi dodatkowych 

skutków dla budżetu państwa i budżetów samorządu terytorialnego w stosunku do stanu, w 

którym nie doszłoby do dodatkowego jednorazowego wsparcia uprawnionych. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 



BAS-WAPEiM-392/16 
TRYBPILNY 

Pan 

BIURO ANAU7 SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 23 lutego 2016 r. 

Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla 
niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia 
przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo 
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Beata Mazurek) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze 
zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy przewiduje dodanie art. 8a w ustawie z dnia 15 stycznia 

2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów 
i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, 
emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. 
(Dz. U. poz. 188). Zgodnie z projektem kwota jednorazowego dodatku 
pieniężnego przysługującego w 2016 r. nie będzie wliczana do dochodu, o którym 
mowa w: art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 200 l r. o dodatkach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, ze zmianami) oraz art. 8 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze 
zmianami). Kwota jednorazowego dodatku nie będzie więc miała wpływu na 
kryteria dochodowe, od których uzależnione jest prawo do dodatku 
mieszkaniowego oraz prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia, z mocą od dnia l marca 2016 r. 



2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
W prawie Unii Europejskiej w dziedzinie świadczeń emerytalnych należy 

wskazać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady {WE) nr 883/2004 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.4.2004, s. l, ze zmianami; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne rozdz. 5, t. 5, s. 72) oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, s. l, ze 
zmianami). Rozporządzenia nie regulują zagadnienia będącego przedmiotem 
proponowanej ustawy. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Kwestie, o których mowa w projekcie ustawy, nie stanowią materii 
regulacji prawa UE. 

4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku 

pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających 
świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe 
albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. nie jest objęty prawem 
Unii Europejskiej. 
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Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
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Michał W arciński 
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Opinia 

Pan 

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 23 lutego 2016 r. 

Marek Kuchemski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie stwierdzenia - w trybie art. 9Sa ust. 3 regulaminu Sejmu -
czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku 
pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających 
świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury 
pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Beata Mazurek) jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

Projekt ustawy przewiduje dodanie art. 8a w ustawie z dnia 15 stycznia 
2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów 
i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, 
emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. 
(Dz. U. poz. 188). Zgodnie z projektem kwota jednorazowego dodatku 
pieniężnego przysługującego w 2016 r. nie będzie wliczana do dochodu, o którym 
mowa w: art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, ze zmianami) oraz art. 8 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze 
zmianami). Kwota jednorazowego dodatku nie będzie więc miała wpływu na 
kryteria dochodowe, od których uzależnione jest prawo do dodatku 
mieszkaniowego oraz prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym 

dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia 
przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo 
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nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. nie jest projektem ustawy 
wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
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Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
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