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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI RODZINY, POLITYKI SENIORALNEJ I SPOŁECZNEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2019 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 31 lipca 2019 r. nad ustawą  

o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 4, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22 i 25. 

 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

   (-) Mieczysław Augustyn 

 

nafouki
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych 

do samodzielnej egzystencji 

 

1)  w art. 2 w ust. 1 skreśla się wyrazy „które ukończyły 18 lat i”; Poprawka 

mniejszości  

KRPSS 

2)  w art. 2 w ust. 1 wyrazy „18 lat” zastępuje się wyrazami „16 lat”. Poprawka 

mniejszości  

KRPSS 

 Uwaga: 

Poprawki nr 3, 7, 13, 15, 18, 20, 23 i 26 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 i 25. 

 

3)  w art. 2 skreśla się ust. 2 i 3;  Poprawka 

senatorów: 

J. Libickiego, 

M. Augustyna, 

T. Grodzkiego 

poparta przez 

mniejszość komisji 

 Uwaga: 

Poprawki nr 4, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22 i 25 należy głosować 

łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 5, 6, 8, 16 

i 24. 

 

4)  w art. 2: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, 

które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze 

środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym 

Poprawka 

KRPSS 

poparta przez 

komisję 
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niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje 

właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty 

rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 

1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 

2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752), zasiłku pielęgnacyjnego oraz 

innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami 

na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, 

potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.”, 

b) skreśla się ust. 3; 

 Uwaga: 

Poprawki nr 5, 8, 16 i 24 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 2 w ust. 3 skreśla się pkt 2, 4 i 5; Poprawka 

senatorów: 

J. Libickiego, 

M. Augustyna, 

T. Grodzkiego 

6)  w art. 2 w ust. 3 skreśla się pkt 3, 6 i 7; Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

7)  w art. 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje na 

wniosek osoby uprawnionej składany do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, zwanego dalej „organem właściwym.”, 

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych 

niezbędnych do jego wypłaty;”, 

c) w ust. 3 skreśla się pkt 3; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Libickiego, 

M. Augustyna, 

T. Grodzkiego 

poparta przez 

mniejszość komisji 

8)  w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje na 

Poprawka 

senatorów: 

J. Libickiego, 

M. Augustyna, 
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wniosek osoby uprawnionej składany do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych albo odpowiednio do: 

1) organu wypłacającego świadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 

3,  

2)  organu wypłacającego świadczenie, o którym mowa w art. 18 pkt 

1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303), 

3) organu wypłacającego świadczenie, o którym 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 

2019 r. poz. 289 i 730), 

4) organu wypłacającego świadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 1 lit. a–c 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, Służby Ochrony Państwa, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288 i 730) 

– zwanych dalej „organem właściwym.”; 

T. Grodzkiego 

9)  w art. 3: 

a) w ust. 1 wyrazy „, o którym mowa w art. 2 ust. 3” zastępuje się 

wyrazami „emerytalno-rentowe albo rentę socjalną”, 

b) w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „art. 2 ust. 3” zastępuje się wyrazami „ust. 

1”; 

Poprawka 

KRPSS 

poparta przez 

komisję 

10)  art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. 1. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie 

uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy 

czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń, o których 

mowa w art. 2 ust. 2, nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie, z 

Poprawka 

KRPSS 

poparta przez 

komisję 
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zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w art. 2 ust. 2. 

2. W razie przyznania, ustania lub ponownego obliczenia 

wysokości świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, świadczenie 

uzupełniające podlega ponownemu obliczeniu z urzędu, w taki sposób, 

aby łączna kwota świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, wraz ze 

świadczeniem uzupełniającym, nie przekroczyła kwoty 1600 zł 

miesięcznie, z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w art. 2 ust. 2. 

3. Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie uprawnionej, 

która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia 

wolności, z wyjątkiem osoby uprawnionej, która odbywa karę 

pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.”; 

11)  po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. 1. Kwota świadczenia uzupełniającego ulega 

podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i 

rent od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. 

2. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie 

komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski” co najmniej na 12 dni roboczych przed najbliższym 

terminem waloryzacji należną od tego terminu kwotę świadczenia 

uzupełniającego, o którym mowa w ust. 1.”; 

 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

12)  w art. 5: 

a) w ust. 1 przed wyrazami „oraz stwierdzenie” dodaje się wyrazy „, 

zmiana wysokości świadczenia uzupełniającego”, 

b) w ust. 3 wyrazy „art. 2 ust. 3” zastępuje się wyrazami „art. 2 ust. 2”; 

Poprawka 

KRPSS 

poparta przez 

komisję 

13)  w art. 5 skreśla się ust. 3; Poprawka 

senatorów: 

J. Libickiego, 

M. Augustyna, 

T. Grodzkiego 

poparta przez 

mniejszość komisji 
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14)  w art. 7: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie, 

dotyczących postępowania w sprawie świadczenia uzupełniającego, 

wypłaty tego świadczenia oraz wydawania orzeczeń, o których mowa w 

art. 2 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy: 

1) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem art. 136 tej 

ustawy; 

2) 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, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288 i 730), z wyjątkiem art. 47 tej 

ustawy; 

3) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289 i 

730), z wyjątkiem art. 46 tej ustawy; 

4) ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303).”, 

b) w ust. 2 po wyrazie „uzupełniającego” dodaje się wyrazy „oraz jego 

wysokość”, 

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „następującego po miesiącu”; 

Poprawka 

KRPSS 

poparta przez 

komisję 

15)  w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie, 

dotyczących postępowania w sprawie świadczenia uzupełniającego, 

wypłaty tego świadczenia oraz wydawania orzeczeń, o których mowa w 

art. 2, stosuje się odpowiednio przepisy: 

Poprawka 

senatorów: 

J. Libickiego, 

M. Augustyna, 

T. Grodzkiego 

poparta przez 

mniejszość komisji 
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1) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem art. 136 tej 

ustawy; 

2) 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, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288 i 730), z wyjątkiem art. 47 tej 

ustawy; 

3) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289 i 

730), z wyjątkiem art. 46 tej ustawy; 

4) ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303).”; 

16)  w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie, 

dotyczących postępowania w sprawie świadczenia uzupełniającego, 

wypłaty tego świadczenia oraz wydawania orzeczeń, o których mowa w 

art. 2 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy: 

1) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem art. 136 tej 

ustawy; 

2) 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, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin, z wyjątkiem art. 47 tej ustawy; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Libickiego, 

M. Augustyna, 

T. Grodzkiego 
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3) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, z wyjątkiem art. 46 tej 

ustawy; 

4) ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników.”; 

17)  w art. 8: 

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

„1a) wypłacone mimo zmiany okoliczności będących podstawą do 

ustalenia jego wysokości, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie 

była pouczona o okolicznościach mających wpływ na zmianę 

wysokości świadczenia;”, 

b) w ust. 5 po wyrazach „ustanie prawa do świadczenia” dodaje się 

wyrazy „lub zmianę jego wysokości”; 

Poprawka 

KRPSS 

poparta przez 

komisję 

18)  w art. 10 skreśla się ust. 2; Poprawka 

senatorów: 

J. Libickiego, 

M. Augustyna, 

T. Grodzkiego 

poparta przez 

mniejszość komisji 

19)  w art. 10: 

a) w ust. 2 wyrazy „art. 2 ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami „art. 2 ust. 

2”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu: 

„2a. Organ właściwy zawiadamia organ wypłacający świadczenie, 

o którym mowa w art. 2 ust. 2, o przyznaniu świadczenia 

uzupełniającego. 

2b. Zawiadomienie określa w szczególności: organ właściwy, 

osobę uprawnioną do świadczenia uzupełniającego, termin płatności 

tego świadczenia, datę, od której przyznano to świadczenie, oraz jego 

wysokość. 

2c. Organ wypłacający świadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 

Poprawka 

KRPSS 

poparta przez 

komisję 
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2, do którego organ właściwy przekazał zawiadomienie, powiadamia 

organ właściwy o każdej zmianie w prawie lub wysokości tego 

świadczenia w terminie 7 dni od dnia powstania tej zmiany.”; 

20)  w art. 11 skreśla się ust. 3; Poprawka 

senatorów: 

J. Libickiego, 

M. Augustyna, 

T. Grodzkiego 

poparta przez 

mniejszość komisji 

21)  w art. 11 w ust. 3 wyrazy „art. 2 ust. 3” zastępuje się wyrazami „art. 2 

ust. 2”; 

Poprawka 

KRPSS 

poparta przez 

komisję 

22)  w art. 23 w pkt 2, w art. 38b wyrazy „w art. 2 w ust. 3 w pkt 5 oraz w 

art. 7 w ust. 1” zastępuje się wyrazami „w art. 7 w ust. 1 w pkt 2”; 

Poprawka 

KRPSS 

poparta przez 

komisję 

23)  w art. 23 w pkt 2, w art. 38b wyrazy „w art. 2 w ust. 3 w pkt 5 oraz w 

art. 7 w ust. 1” zastępuje się wyrazami „w art. 7 w ust. 1 w pkt 2”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Libickiego, 

M. Augustyna, 

T. Grodzkiego 

poparta przez 

mniejszość komisji 

24)  w art. 23 w pkt 2, w art. 38b wyrazy „w art. 2 w ust. 3 w pkt 5 oraz w 

art. 7 w ust. 1” zastępuje się wyrazami „w art. 7 w ust. 1 w pkt 2”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Libickiego, 

M. Augustyna, 

T. Grodzkiego 

25)  w art. 26 w ust. 1 wyrazy „art. 2 ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami „art. 

2 ust. 2”; 

Poprawka 

KRPSS 

poparta przez 

komisję 

26)  w art. 26 w ust. 1  skreśla się wyrazy „, jeżeli jest spełniony warunek, o 

którym mowa w art. 2 ust. 2 i 3”. 

Poprawka 

senatorów: 

J. Libickiego, 

M. Augustyna, 

T. Grodzkiego 

poparta przez 

mniejszość komisji 

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

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 

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


