BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz
niektórych innych ustaw
(druk nr 33)

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.)
Art. 85.
[1. Kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynoszą:
1) 415,00 zł miesięcznie - dla osób całkowicie niezdolnych do pracy;
2) 319,23 zł miesięcznie - dla osób częściowo niezdolnych do pracy.
2. Kwota najniższej emerytury, z zastrzeżeniem art. 24a ust. 6, art. 54, 54a ust. 2 oraz art.
87, oraz renty rodzinnej wynosi 415,00 zł miesięcznie.]
<1. Kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynoszą:
1) 799,18 zł miesięcznie – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy;
2) 613,38 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 799,18 zł miesięcznie.>
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.
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
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 2004 r. Nr 8,
poz. 66, z późn. zm.) lub do emerytury policyjnej obliczonej według zasad określonych w
art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
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-2Policji, 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 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn.
zm.).

USTAWA z dnia 29 maja 1974 r. O ZAOPATRZENIU INWALIDÓW WOJENNYCH I
WOJSKOWYCH ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i Nr 113, poz. 745
oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654)
Art. 11.
1. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi kwota 1.775,89 zł, z zastrzeżeniem ust. 4
i 5.
[2. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej po dniu 1 marca 2007 r. stanowi zwaloryzowana
kwota, o której mowa w ust. 1.]
<2. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej po dniu 29 lutego 2012 r. stanowi kwota 2
235,48 zł.>
3. Waloryzacji podstawy wymiaru renty inwalidzkiej dokonuje się po dniu 1 marca 2007 r.
w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
3a. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty podstawy wymiaru przez pełny wskaźnik
waloryzacji emerytur i rent ustalony na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla terminu waloryzacji, o którym mowa w ust. 3.
4. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej przyznanej przed dniem wejścia w życie przepisów
ustawy z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i
wychowawczych (Dz. U. Nr 181, poz. 1515) podwyższa się do kwoty:
1) 1.350,00 zł od dnia 1 marca 2003 r.;
2) 1.424,64 zł od dnia 1 marca 2004 r.;
3) 1.536,39 zł od dnia 1 marca 2005 r.;
4) 1.650,00 zł od dnia 1 marca 2006 r.;
5) 1.775,89 zł od dnia 1 marca 2007 r.
5. Podwyższenia podstawy wymiaru renty inwalidzkiej, o której mowa w ust. 4, dokonuje
się z urzędu, a w przypadku gdy prawo do świadczenia zostało zawieszone - na wniosek
osoby zainteresowanej albo przy wznowieniu wypłaty świadczenia.
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-3USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH PRZEDEMERYTALNYCH
(Dz. U. Nr 120, poz. 1252, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 79 i Nr 75, poz.
398)
Art. 3.
[1. Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 670 zł miesięcznie, z wyjątkiem świadczeń
dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, których świadczenie nie może być wyższe
niż ostatnio otrzymywana renta.]
<1. Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 938,25 zł miesięcznie, z wyjątkiem
świadczeń dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, których świadczenie nie
może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.>
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach
przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.
Art. 5.
1. Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, na zasadach
określonych w ust. 2-5, 7 i 8, w przypadku osiągania przychodu, o którym mowa w art.
104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanego dalej "przychodem".
2. Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza
miesięcznie kwotę 25 % przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym
poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego do celów emerytalnych, zwaną dalej "dopuszczalną kwotą przychodu",
nie przekracza jednak kwoty 70 % tego wynagrodzenia, zwanej dalej "graniczną kwotą
przychodu".
3. Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie
przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
[4. W przypadku, gdy w wyniku zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3, kwota świadczenia
przedemerytalnego byłaby niższa niż 335 zł, świadczenie przedemerytalne wynosi 335 zł,
z zastrzeżeniem ust. 5. Do kwoty świadczenia przedemerytalnego w wysokości 335 zł art.
3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.]
<4. W przypadku gdy w wyniku zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3, kwota
świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 469,12 zł, świadczenie
przedemerytalne wynosi 469,12 zł, z zastrzeżeniem ust. 5. Do kwoty świadczenia
przedemerytalnego w wysokości 469,12 zł art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.>
5. W przypadku gdy kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie
przedemerytalne ulega zawieszeniu.
6. (uchylony).
7. Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.
8. Przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się kwot przychodu należnych za okres przed
dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia przedemerytalnego.
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