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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 9 kwietnia 2019 r. 

Opinia do ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów 

w 2019 r 

(druk nr 1140) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów 

i rencistów w 2019 r określa warunki nabycia przez osoby uprawnione prawa 

do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 1100 zł brutto. 

Osobami uprawnionymi do jednorazowego świadczenia będą osoby mające w dniu 

30 kwietnia 2019 r. prawo do emerytur i rent w systemie powszechnym, emerytur i rent 

rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków 

przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, 

rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych 

(art. 2 ust. 2).  

Jednorazowe świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwać osobom, którym prawo do 

świadczeń zostało zawieszone na dzień 30 kwietnia 2019 r. Prawo do jednorazowego 

świadczenia pieniężnego będzie podlegać ponownemu ustaleniu, jeżeli prawo do 

świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy nie istniało, podlegało zawieszeniu lub 

przysługiwała wypłata świadczenia. 

W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, osobie uprawnionej będzie 

przysługiwać jedno jednorazowe świadczenie pieniężne.  
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Jednorazowe świadczenia pieniężne ma być wypłacone z urzędu, w terminie wypłaty 

świadczeń przypadającym w maju, z wyjątkami przewidzianymi do wypłaty w czerwcu 

i lipcu (art. 6 ust. 2). Decyzje w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego będą 

wydawane i świadczenia te będą wypłacane przez właściwe organy emerytalno-rentowe. 

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, ZUS będzie 

odpowiedzialny za wydanie decyzji oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 

(art. 2 ust. 3 i 4, art. 3, art. 4). 

Kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będzie miała wpływu na 

uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie. 

Z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będą mogły być dokonywane 

potrącenia i egzekucje (art. 8 – art. 10).  

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma na celu 

umożliwienie sfinansowania ze środków Funduszu Pracy jednorazowego świadczenia 

pieniężnego dla osób, które w dniu 30 kwietnia 2019 r. będą miały prawo do świadczenia 

przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego.  

Zmiany kwot przychodów i kosztów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu 

Emerytur Pomostowych oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego zgodnie z art. 14 ustawy nie 

będą wymagały zgody Ministra Finansów i opinii sejmowej komisji do spraw budżetu. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 4 kwietnia 2019 r. Projekt ustawy 

stanowił przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3311). Prace nad ustawą prowadziła 

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

nr 3342. Komisja wprowadziła zmiany o charakterze redakcyjnym.  

W drugim czytaniu zgłoszono 50 poprawek. Poprawki w większości miały na celu 

nadanie dodatkowemu świadczeniu pieniężnemu charakteru wielorazowego, corocznego lub 

comiesięcznego albo jednorazowego świadczenia w latach 2019 i 2020.  

Komisja wniosła o odrzucenie wszystkich poprawek. 
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Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedstawionym przez Komisję Polityki Społecznej 

i Rodziny. 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.  

 

 

Aldona Figura 

Główny legislator 

 


