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Warszawa, 17 grudnia 2018 r. 

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

Społecznych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 1055) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest podwyższenie: 

1) renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy 

do wysokości 1100 zł miesięcznie oraz dla osób częściowo niezdolnych do pracy do 

wysokości 825 zł miesięcznie; 

2) najniższej emerytury oraz renty rodzinnej do wysokości 1100 zł miesięcznie; 

3) podstawy wymiaru renty inwalidzkiej do kwoty 2629,17 zł; 

4) kwoty świadczenia przedemerytalnego do kwoty 1140,99 zł miesięcznie a 

świadczenia przedemerytalnego podlegającego zmniejszeniu do wysokości 570,50; 

Zgodnie z art. 5 ustawy w 2019 r. waloryzacja od dnia 1 marca polega na podwyższeniu 

kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2019 r., wskaźnikiem 

waloryzacji ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

ubezpieczeń społecznych ale gwarantowana kwota podwyżki wyniesie nie mniej niż 70 zł. 

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III 

grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 52,50 zł. 

W przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 35 zł. 

Waloryzacja świadczeń na podobnych zasadach odbyła się do tej pory trzykrotnie. 
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Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy kolejna modyfikacja zasad waloryzacji 

konieczna jest z uwagi na ochronę poziomu najniższych świadczeń. 

Ustawa, co do zasady, ma wejść w życie z dniem 1 marca 2019 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 14 grudnia 2018 r. Projekt ustawy 

stanowił przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3093). Prace nad ustawą prowadziła 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, która przedstawiła sprawozdanie w druku sejmowym 

nr 3098. Komisja dokonała drobnych zmian redakcyjnych. 

W drugim czytaniu zgłoszono dwie poprawki, które zmierzały do tego, aby ustawa 

o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń społecznych zawierała delegację ustawową 

dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do wydania rozporządzenia, 

w którym określi coroczne minimalną kwotę podwyższenia świadczenia waloryzowanego. 

Poprawki nie uzyskały poparcia. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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Główny legislator 

 


