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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 29 września 2017 r. 

 

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

ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych 

 

(druk nr 605) 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386)
  

 

Art. 57. 

1. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie 

następujące warunki: 

1)   jest niezdolny do pracy; 

2)   ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy; 

3)   niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, 

pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 

14 lit. a i pkt 15-17 oraz art. 7 pkt 1-3, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 

18 miesięcy od ustania tych okresów[.] <;> 

<4) nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnia warunków do 

jej uzyskania.> 

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i 

nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest 

całkowicie niezdolny do pracy. 

 

[Art. 61. 

Prawo do renty, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, podlega 

przywróceniu, jeżeli w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty ubezpieczony ponownie 

stał się niezdolny do pracy.] 
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<Art. 61. 

Prawo do renty, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, podlega 

przywróceniu, jeżeli w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty ubezpieczony 

ponownie stał się niezdolny do pracy, z zastrzeżeniem art. 101a.> 

 

Art. 85. 

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. 

<2a. Jeżeli w wyniku waloryzacji emerytura przyznana na podstawie art. 24a lub art. 

27a, osobie niemającej okresu składkowego i nieskładkowego wymaganego do 

ustalenia tej emerytury w wysokości najniższej emerytury, jest niższa od 

obowiązujących od terminu waloryzacji nowych kwot najniższych rent z tytułu 

niezdolności do pracy, emeryturę tę podwyższa się odpowiednio do: 

1) kwoty, o której mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1, jeżeli emerytura z urzędu została 

przyznana osobie uprzednio uprawnionej do renty z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy; 

2) kwoty, o której mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2, jeżeli emerytura z urzędu została 

przyznana osobie uprzednio uprawnionej do renty z tytułu częściowej niezdolności 

do pracy.> 

[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.] 

<3. Kwoty najniższych świadczeń, o których mowa w ust. 1–2a, 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 2016 r. poz. 

1037 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 715 i 1321) 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 2016 r. poz. 

708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38, 715 i 1321). 

 

[Art. 101a. 

 Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ustaje z dniem, od którego została przyznana 

emerytura zgodnie z art. 24a lub 27a.] 

<Art. 101a. 

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ustaje z dniem, od którego została 

przyznana emerytura z Funduszu.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773) 

 

Art. 17. 

[1. Przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty 

rodzinnej i dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej z tytułu ubezpieczenia 

wypadkowego, do ustalenia wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, z uwzględnieniem przepisów 

niniejszej ustawy.] 
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<1. Przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, 

renty rodzinnej i dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej z tytułu 

ubezpieczenia wypadkowego, do ustalenia wysokości tych świadczeń oraz ich 

wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, z 

wyjątkiem art. 57 ust. 1 pkt 4 oraz art. 101a tej ustawy, z uwzględnieniem przepisów 

niniejszej ustawy.> 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują niezależnie od długości okresu 

ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy 

spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. 

3. Przy ustalaniu podstawy wymiaru renty nie stosuje się ograniczenia wskaźnika wysokości 

podstawy, o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

4. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub 

chorobą zawodową, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, przywraca 

się w razie ponownego powstania tej niezdolności bez względu na okres, jaki upłynął od 

ustania prawa do renty. 

5. Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje uprawnionym członkom 

rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby 

zawodowej. 

6. Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje również w razie śmierci 

wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty uprawnionego do renty z 

tytułu niezdolności do pracy. 

7. Członkom rodziny rencisty uprawnionego do renty z ubezpieczenia wypadkowego, który 

zmarł z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, przysługują 

świadczenia określone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS bez względu na długość 

okresu uprawniającego do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie 

tych przepisów. 

 

 

 


