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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 29 lipca 2019 r. 

Opinia do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji 

(druk nr 1258) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej ustawy wskazano, że „ustawa ma na celu 

dodatkowe wsparcie finansowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które 

ze względu na zakres swoich ograniczeń funkcjonalnych, będących następstwem istotnego 

naruszenia sprawności organizmu, ponoszą zwiększone koszty funkcjonowania w życiu 

codziennym i społecznym”.  

W celu osiągnięcia powyższego ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb 

przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia dla osób niezdolnych 

do samodzielnej egzystencji, zwanego dalej „świadczeniem uzupełniającym”.  

Świadczenie uzupełniające, w wysokości 500 zł miesięcznie, będzie przysługiwało 

osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została 

stwierdzona: 

1) orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej 

egzystencji albo 

2) orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo  

3) orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności 

do samodzielnej egzystencji, albo 

4) orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, 
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– zwanym dalej „osobami uprawnionymi”. 

Świadczenie to będzie przysługiwało osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa 

do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń 

(z wyłączeniami, potrąceniami i zmniejszeniami określonymi w ustawie) nie będzie 

przekraczała kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 1100 zł. 

Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego będzie następowało na wniosek osoby 

uprawnionej złożony do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, 

a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych 

ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

– do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanych dalej „organem właściwym”. Organ 

właściwy ustali, w drodze decyzji, prawo do świadczenia uzupełniającego albo odmówi jego 

przyznania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności 

niezbędnej do wydania decyzji. Natomiast świadczenie uzupełniające przysługiwać będzie 

od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, 

nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to świadczenie.  

Ponadto przepisy ustawy przewidują, że osoby posiadają orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, a nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

będą mogły ubiegać się o świadczenie uzupełniające po uzyskania takiego orzeczenia 

w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności w dniu wejścia w życie ustawy, w ciągu 6 miesięcy będą mogły wystąpić 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej 

egzystencji. W przypadku uzyskania tego rodzaju orzeczenia świadczenie uzupełniające 

będzie przysługiwać tym osobom od miesiąca, w którym złożony został wniosek. 

Przepisy ustawy zawierają także regulację dotyczącą zwrotu nienależnie pobranego 

świadczenia uzupełniającego. 

Świadczenie uzupełniające będzie wolne od potrąceń i egzekucji. 

W okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy lekarze – członkowie komisji lekarskich 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą mogli wydawać orzeczenia o całkowitej 

niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenia 

o niezdolności do samodzielnej egzystencji jako lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 
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W świetle przepisów ustawy świadczenie uzupełniające, koszty związane z obsługą 

procesu jego przyznawania oraz wypłatą będą finansowane z Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z dotacji celowej z budżetu państwa. W celu zapewnienia 

wystarczających środków na wypłaty świadczenia uzupełniającego ustawa przewiduje 

możliwość udzielenia pożyczki Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych z Funduszu Pracy w kwocie 4000 mln zł. 

Ponadto ustawa wprowadza zmiany w 13 ustawach, które są powiązane z przedmiotową 

regulacją. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem przepisów 

dotyczących dotacji celowej z budżetu państwa dla Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie świadczenia uzupełniającego oraz kosztów 

obsługi i wypłaty tego świadczenia. Przepisy te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu 

ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 

(druk nr 3603). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 17 lipca 2019 r. 

Marszałek Sejmu skierował projekt do dalszych prac do Komisji Polityki Społecznej 

i Rodziny. Efekt tych prac został zawarty w sprawozdaniu wymienionej Komisji 

(druk nr 3676). 

W odniesieniu do przedłożenia rządowego wprowadzono zmiany o charakterze 

legislacyjnym oraz redakcyjnym. 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 18 lipca 2019 r. zostało 

zgłoszonych 20 poprawek i w związku z tym projekt został przekazany do wymienionej 

Komisji w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania (druk numer 3676-A).  

Podczas głosowania w dniu 19 lipca 2019 r. poparcie uzyskały 3 poprawki, które miały 

na celu: 

1) wyłączenie emerytur i rent, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z katalogu świadczeń 

mających wpływ na przyznanie prawa do świadczenia uzupełniającego; 
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2) rozszerzenie wprowadzanych zmian o nowelizację przepisów ustawy z dnia 5 listopada 

2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2386, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730 oraz z 2019 r. 

poz. 303). 

Nie uzyskały poparcia poprawki, które miały na celu między innymi: 

1) usunięcie regulacji uzależniającej przyznanie świadczenia uzupełniającego od kryterium 

dochodowego; 

2) wyłączenie renty, o której mowa w określonych przepisach ustawy z dnia 

30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 

i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205), z katalogu świadczeń mających 

wpływ na przyznanie prawa do świadczenia uzupełniającego; 

3) wprowadzenie regulacji umożliwiającej osobom nieposiadającym orzeczenia 

o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także orzeczenia o całkowitej niezdolności 

do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystąpienie z wnioskiem 

o wydanie tego orzeczenia wraz z wnioskiem o świadczenie uzupełniające; 

4) usunięcie bądź zmodyfikowanie regulacji dotyczącej przekazania środków Funduszu 

Pracy w formie nieoprocentowanej pożyczki Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia 

uzupełniającego oraz kosztów związanych z tym świadczeniem. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 428 posłów, 2 było przeciwko, 

nikt nie wstrzymał się głosu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Zgodnie z art. 1 ust. 2 celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie 

dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 

Należy zauważyć, że przytoczony przepis nie zawiera treści o charakterze 

normatywnym. 

W myśl § 11 Zasad techniki prawodawczej w ustawie nie zamieszcza się wypowiedzi, 

które nie służą wyrażaniu norm prawnych, a w szczególności apeli, postulatów, zaleceń, 

upomnień oraz uzasadnień formułowanych norm. Ponadto zgodnie z wyrażoną w § 5 Zasad 
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techniki prawodawczej regułą zwięzłości tekstu aktu normatywnego powinny się w nim 

znaleźć tylko takie elementy treści, które są niezbędne dla odtworzenia norm prawnych 

ustanawianych przez prawodawcę. Uwzględniając powyższe wydaje się zasadnym przyjęcie 

poprawki w celu usunięcia zbędnego pod względem normatywnym przepisu. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 skreśla się ust. 2; 

 

2. W myśl art. 2 pkt 2 świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, 

które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych 

albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną 

przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem 

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 najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 

Jednocześnie ustawodawca wprowadza zmiany w ustawie z ustawie z dnia 

21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180, z późn. zm.) tak, 

aby świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie było 

wliczane do dochodu, od wysokości którego jest uzależniona możliwość uzyskania dodatku 

mieszkaniowego. 

Należy dodać, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych dodatek 

mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po dniu złożenia wniosku. 

Dodatek mieszkaniowy nie jest świadczeniem jednorazowym i będzie miał wpływ 

na możliwość otrzymania świadczenia uzupełniającego. 

W związku z powyższym pojawia się wątpliwość co do spójności przyjętych rozwiązań 

i zamiarów ustawodawcy w tym zakresie tzn. ustawodawca przewidział regulację, dzięki 

której świadczenie uzupełniające nie będzie wliczane do dochodu, od wysokości którego jest 

uzależnia możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego, a jednocześnie otrzymywanie 

dodatku mieszkaniowego może skutkować tym, że dana osoba nie otrzyma świadczenia 

uzupełniającego. 
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3. W myśl przepisów ustawy w przypadku zbiegu prawa do świadczeń, o których mowa 

w art. 2 ust. 3 pkt 1–13, świadczenie uzupełniające przysługuje, jeżeli suma tych świadczeń, 

z włączeniami określonymi w tym przepisie, nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu 

całkowitej niezdolności do pracy. 

W wyniku przyjęcia poprawki zgłoszonej podczas drugiego czytania z katalogu 

świadczeń wpływających na możliwość uzyskania świadczenia uzupełniającego zostały 

wyłączone emerytury i renty, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie świadczenia 

o analogicznym charakterze otrzymywane  przez rolników, żołnierzy zawodowych 

oraz funkcjonariuszy służb mundurowych to jest:  

1) świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, 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), 

2) świadczenia, 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), 

3) świadczenia, 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), 

– będą miały wpływ na możliwość uzyskania świadczenie uzupełniającego. 

W związku z powyższym pojawia się wątpliwość oraz otwarta kwestia dotycząca 

przestrzegania w przyjętej regulacji konstytucyjnej zasady równego traktowania podmiotów. 

„Równość w prawie odnosi się do procesu stanowienia norm prawa i nakłada 

na prawodawcę obowiązek nadawania prawu takich treści, które czynią zadość nakazowi 

jednakowego traktowania podmiotów (sytuacji) podobnych. Takie rozumienie zasady 

równości orzecznictwo wydobyło z konstytucji jeszcze w latach 80. (np. orzeczenie 

z 24 października 1989 r. K 6/89, w którym mówi się o postulacie, „by prawo w swej treści 
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nie zawierało rozróżnień faworyzujących lub dyskryminujących pewne grupy obywateli”) 

i jest niesporne, że znajduje ono obecnie wyraz w art. 32 konstytucji
1)

”. 

W związku z powyższym należy rozważyć możliwość wprowadzenia rozwiązania, które 

usuwałoby ewentualny zarzut niezgodności przyjętych regulacji z Konstytucją. 

4. W myśl art. 26 ust. 1 w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, osoby 

posiadające w tym dniu orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i nieposiadające 

orzeczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1, czyli między innymi orzeczenia o niezdolności 

do samodzielnej egzystencji, będą mogły wystąpić z wnioskiem o wydanie tego orzeczenia 

wraz z wnioskiem o świadczenie uzupełniające, jeżeli spełniony zostanie warunek, o którym 

mowa w art. 2 ust. 2 i 3.  

Osoby, które po dniu wejścia w życie ustawy uzyskają orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, nie będą mogły ubiegać się o świadczenie uzupełniające. 

Jednocześnie ustawodawca wprowadzając zmianę w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. 

o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340 i 1669) umożliwia osobom, które będą się 

starały o rentę socjalną, aby ustalając całkowitą niezdolność do pracy, lekarz orzecznik, 

za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego, zgłoszoną nie później niż w trakcie 

badania tej osoby, mógł ustalić niezdolność tej osoby do samodzielnej egzystencji, 

na zasadach i w trybie określonym ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, w celu uzyskania świadczenia uzupełniającego. 

W związku z odmiennymi rozwiązaniami w przyjętymi w ustawie pojawia się pytanie 

o przyczyny różnicowania osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania prawa 

do świadczenia uzupełniającego. 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 

 

                                                 

1)
 Leszek Garlicki (red.), Marek Zubik (red.) Komentarz do art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 


