
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-94-01, fax 22 694-91-06, e-mail: Bozena.Langner@senat.gov.pl 

Warszawa, 29 października 2014 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz niektórych innych ustaw  

(druk nr 753) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy przyjętej przez Sejm 23 października 2014 r. oraz zmianą podstawową 

jest wprowadzenie w roku 2015 modyfikacji mechanizmu waloryzacji świadczeń 

z powszechnego ubezpieczenia społecznego, z ubezpieczenia społecznego rolników oraz 

zaopatrzeniowych (w tym tzw. mundurowych) i dodatków do świadczeń. Zmiana ma 

charakter incydentalny – w zasadach waloryzacji jest zachowana dotychczasowa reguła 

procentowego podwyższania świadczeń, z jednoczesnym ustanowieniem progu minimalnego 

wzrostu świadczenia o kwotę 36 zł.  

Sama waloryzacja stanowi mechanizm zmiany (zwiększenia) nominalnej wysokości 

świadczeń, mający przeciwdziałać spadkowi ich realnej wartości. W obecnym stanie 

prawnym system ubezpieczeń społecznych przewiduje waloryzację procentową 

tj. z wykorzystaniem określonego wskaźnika, mnożąc przez wskaźnik waloryzacji kwotę 

świadczenia i podstawę jego wymiaru. Waloryzacja jest przeprowadzana od 1 marca, 

corocznie, w stosunku do świadczeń przyznanych przed jej terminem. Wskaźnik waloryzacji 

ma charakter mieszany: odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20% 

realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. 

Zwiększenie jest negocjowane w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, 

a w razie nieuzgodnienia stanowiska w terminie zakreślonym ustawą, zostaje określone 

w rozporządzeniu Rady Ministrów. Zasady waloryzacji, o których tutaj  mowa, są zawarte 

w art. 88 – 93 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
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Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), ale stosuje się je także 

do innych świadczeń (jak emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe, nauczycielskie 

świadczenia kompensacyjne, emerytury i renty wojskowe oraz emerytury i renty służb 

mundurowych), przyznawanych na podstawie innych ustaw.  

Stosowanie zasad waloryzacji procentowej powoduje podwyższenie świadczeń o ten 

sam procent dla wszystkich świadczeniobiorców. W celu zapewnienia poprawy sytuacji 

emerytów i rencistów z niższymi świadczeniami, dla których kwota podwyższenia jest tym 

samym niższa, epizodyczna ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy 

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

(Dz. U. poz. 118) na rok 2012 wprowadziła waloryzację kwotową – wszystkie świadczenia 

wzrosły o jednakową kwotę (71 zł).  

Obecnie, na podstawie ustawy z dnia 23 października 2014 r., przyjęto jednorazową 

zmianę reguł waloryzacji, polegającą na połączeniu zasady procentowej z wprowadzeniem 

minimalnej kwoty podwyżki (36 zł).  

Ponadto nowelizacja wprowadza w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.) zmianę w celu eliminowania zróżnicowanej 

wysokości  świadczenia, uzależnionej od terminu jego przyznania. 

Druga istotna zmiana obejmuje ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych i ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.), rozszerzając krąg osób uprawnionych do zasiłku 

pogrzebowego (w stosunku do osób uprawnionych do renty rodzinnej), a także dodając nową 

kategorię osoby, nad którą została ustanowiona opieka prawna. 

Ustawa wchodzi w życie co do zasady z dniem 1 marca 2015 r.  

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt rządowy wpłynął do Sejmu 1 października 2014 r. (druk sejmowy nr 2782).  

Pierwsze czytanie odbyło się 9 października br. podczas 77. posiedzenia Sejmu, który 

skierował projekt do rozpatrzenia przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja 

przyjęła sprawozdanie 21 października br. Przyjęty tekst nieznacznie różni się od wersji 

rządowej – w przepisie dotyczącym wejścia w życie ustawy wprowadzono wyjątek dla art. 10 

(wejście w życie z dniem ogłoszenia), na podstawie którego Prezes ZUS wydaje  komunikat 

o kwotach dodatków i świadczeń oraz maksymalnych zmniejszeń, a także który stanowi 
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o niewydawaniu w roku 2015 komunikatów w sprawie dodatków objętych niniejszą ustawą, 

podlegających przyjętym w niej zasadom. Wprowadzono także modyfikację 

w powoływanych przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, stosowanych w ustawie o rencie socjalnej.  

Sprawozdanie zawiera ponadto dwa wnioski mniejszości, zwiększające kwoty najniższej 

renty z tytułu niezdolności do pracy oraz najniższej emerytury, wprowadzając też do 

przepisów ustawy kwotę renty rodzinnej, i podwyższając, w stosunku do zawartej 

w projekcie, wysokość świadczenia przedemerytalnego. 

Drugie czytanie projektu przeprowadzono na 78. posiedzeniu Sejmu, 22 października br. 

Zgłoszono w nim 6 poprawek, które dotyczyły podwyższenia wszystkich kwot zawartych 

w projekcie, łącznie z kwotą minimalną waloryzacji. Komisja wniosła o odrzucenie 

poprawek. 

Sejm przyjął ustawę na 78. posiedzeniu, odrzucając wnioski mniejszości i poprawki.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 427 posłów, 3 było przeciwnych, jeden wstrzymał się 

od głosu. 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W art. 7, który określa w katalogu zamkniętym świadczenia podlegające waloryzacji, 

w ust. 1 w pkt 13, dotyczącym nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, bardziej 

prawidłowe jest wskazanie art. 3, niż art. 5. Art. 5 mówi bowiem o wysokości świadczenia, 

natomiast art. 3 i 4 mają charakter materialnoprawny. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 7 w ust. 1 w pkt 13 wyrazy „art. 5 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 3”; 

2. w art. 7 w ust. 2 pkt 3, 4 i 5 dotyczącym świadczeń pieniężnych i dodatku, 

podlegających waloryzacji na zasadach przewidzianych w roku 2015, wskazano odesłanie do 

przepisów mówiących o ich wysokości, nie zaś stanowiących ich podstawę 

materialnoprawną. Dotyczy to:  

a)  świadczeń pieniężnych, przysługujących na podstawie ustawy z dnia 2 września 

1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej 

służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, 
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zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. Nr 60, poz. 1373) – w art. 7 

w  ust. 2 pkt 3, w którym wskazano art. 2 ust. 1, podczas gdy właściwy jest art. 1, 

b) świadczeń pieniężnych, przysługujących na podstawie 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. z 2014 r. poz. 1001) -– art. 7 ust. 2 pkt 4, wskazano tam art. 3 ust. 1, 

podczas gdy właściwszy jest art. 1 tej ustawy, 

c) dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, przysługujących na 

podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych – art. 7 ust. 2 pkt 5, w którym wymieniono art. 75 ust. 2 i art. 76 ust. 2 tej 

ustawy, podczas gdy właściwszy jest art. 75 ust. 1 i art. 76 ust. 1, 

3. Ponadto w art. 7 ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia zawiera błąd stylistyczny:  

 „Waloryzacji od dnia 1 marca 2015 r., polegającej na pomnożeniu ich kwoty przez 

wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z art. 89 ustawy, o której mowa podlegają” – najpierw 

występuje zaimek, który powinien się do określenia już użytego w zdaniu, tymczasem 

pojawia się ono  dopiero  później (dodatki i świadczenia), wymieniane w pięciu punktach 

poniżej. 

Propozycja poprawek (dla pkt 2 i 3): 

– w art. 7 w ust. 2: 

1) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ich kwoty” zastępuje się wyrazami „kwoty 

dodatku lub świadczenia”; 

2) w pkt 3 wyrazy „art. 2 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 1”; 

3) w pkt 4 „art. 3 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 1”; 

4) w pkt 5 wyrazy „art. 75 ust. 2 i art. 76 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 75 ust. 1 

i art. 76 ust. 1”. 

 

  

Bożena Langner 

Główny legislator 


