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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

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

niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578) w art. 85 ust. 1 

i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynoszą: 

1) 1250,00 zł miesięcznie – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy; 

2) 937,50 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 1250,00 zł miesięcznie.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 

i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 1790) w art. 11 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„1. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi kwota 2851,27 zł.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1725) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 1260,99 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) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku gdy w wyniku zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3, kwota 

świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 630,50 zł, świadczenie 

                                                 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 

i wojskowych oraz ich rodzin, ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, ustawę 

z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 

z powodów politycznych oraz ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 
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przedemerytalne wynosi 630,50 zł, z zastrzeżeniem ust. 5. Do kwoty świadczenia 

przedemerytalnego w wysokości 630,50 zł art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej 

oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 i 1578) 

w art. 10a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawo do świadczenia wyrównawczego przysługuje osobie pobierającej 

emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwaną dalej 

„rentą”, w kwocie niższej niż 2450 zł miesięcznie.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1936) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 

renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578), 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 1750 zł miesięcznie.”; 

2) w art. 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie 

wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego 

i świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, nie może przekroczyć 1750 zł miesięcznie, 

z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w art. 2 ust. 2. 

2. W razie przyznania, ustania lub ponownego obliczenia wysokości świadczeń, 

o których mowa w art. 2 ust. 2, świadczenie uzupełniające podlega ponownemu 

obliczeniu z urzędu, w taki sposób, aby łączna kwota świadczeń, o których mowa 

w art. 2 ust. 2, wraz ze świadczeniem uzupełniającym, nie przekroczyła kwoty 1750 zł 

miesięcznie, z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w art. 2 ust. 2.”. 
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Art. 6. 1. W 2021 r. waloryzacja od dnia 1 marca polega na podwyższeniu kwoty 

świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2021 r., wskaźnikiem waloryzacji 

ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy zmienianej w art. 1, nie mniej niż o kwotę 50 zł.  

2. Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

polega na pomnożeniu podstawy wymiaru świadczenia przez wskaźnik stanowiący iloraz 

zwaloryzowanej kwoty świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i kwoty tego 

świadczenia ustalonej na dzień poprzedzający termin waloryzacji. 

3. Do waloryzacji podstawy wymiaru świadczeń wypłacanych na podstawie ustaw, 

o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku świadczenia niższego od kwoty najniższego świadczenia, do którego 

nie ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia, o której mowa w art. 85 

ustawy zmienianej w art. 1, waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia 

w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji ustalonym 

zgodnie z art. 89 tej ustawy. 

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

grupy kwota waloryzacji, o której mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 37,50 zł. 

6. W przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji, o której mowa w ust. 1, 

wynosi nie mniej niż 25 zł. 

7. Jeżeli emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje łącznie 

z okresową emeryturą kapitałową, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 7, każde z tych świadczeń 

podwyższa się w sposób określony w ust. 1, przy czym kwotę, o której mowa w ust. 1, ustala 

się proporcjonalnie do wysokości tych świadczeń. 

8. Kwoty maksymalnych zmniejszeń, o których mowa w art. 104 ust. 8 ustawy 

zmienianej w art. 1, oraz kwoty emerytur i rent wolne od egzekucji i potrąceń, o których 

mowa w art. 141 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, podlegają od dnia 1 marca 2021 r. 

podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji ustalonego zgodnie z art. 89 ustawy 

zmienianej w art. 1. 

Art. 7. 1. W przypadku gdy wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w art. 89 ustawy 

zmienianej w art. 1, w 2021 r. jest wyższy niż 104,16%, kwota najniższej renty z tytułu 

niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, kwota najniższej emerytury 

oraz kwota renty rodzinnej, o których mowa w art. 1, kwota świadczenia przedemerytalnego, 

o której mowa w art. 3 pkt 1, wzrasta o kwotę, stanowiącą różnicę między kwotą świadczenia 

w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2021 r. podwyższoną w ramach waloryzacji 
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wskaźnikiem, o którym mowa w art. 89 ustawy zmienianej w art. 1, a kwotą tego świadczenia 

podwyższoną o kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 1. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności 

do pracy dla osób częściowo niezdolnych do pracy, o której mowa w art. 1, i kwoty 

świadczenia przedemerytalnego, o którym mowa w art. 3 pkt 2. 

3. Kwota miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego, 

o którym mowa w art. 4, oraz kwota miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia 

uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o którym mowa w art. 5, 

wzrasta o kwotę, stanowiącą różnicę między kwotą progu w wysokości przysługującej w dniu 

28 lutego 2021 r. podwyższoną w ramach waloryzacji wskaźnikiem, o którym mowa 

w art. 89 ustawy zmienianej w art. 1, a kwotą tego progu podwyższoną o kwotę, o której 

mowa w art. 6 ust. 1. 

4. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej, o której mowa w art. 2, oraz kwoty emerytury 

częściowej, o której mowa w art. 6 ust. 6, w wysokości obowiązującej w dniu 28 lutego 

2021 r. oblicza się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, o którym mowa w art. 6 ust. 1. 

Art. 8. 1. Waloryzacji, o której mowa w art. 6, podlegają: 

1) świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4 

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 174 i 782); 

2) świadczenia, o których 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 2020 r. 

poz. 586); 

3) świadczenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, oraz miesięczne kwoty, 

o których mowa w art. 15c ust. 3, art. 22a ust. 3 i art. 24a ust. 2 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, 

Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723); 

4) emerytury i renty, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 



– 5 – 

5) świadczenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 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); 

6) świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, o których mowa w ustawie 

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych; 

7) okresowe emerytury kapitałowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926); 

8) emerytury, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 

o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924); 

9) świadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. 

o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128); 

10) okresowa emerytura rolnicza, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. 

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

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637 oraz z 2017 r. poz. 38); 

11) rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 

stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303). 

2. Waloryzacji od dnia 1 marca 2021 r., polegającej na pomnożeniu ich kwoty przez 

wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z art. 89 ustawy zmienianej w art. 1, podlegają: 

1) dodatek pieniężny, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 maja 1974 r. 

o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; 

2) dodatek, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215); 

3) dodatek, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517); 

4) świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. 

o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej 

służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, 

zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 619); 

5) świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. 

o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy 

przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1168); 
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6) dodatki, o których mowa w art. 75 ust. 2 i art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

7) świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. 

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 i 1578). 

Art. 9. 1. W 2021 r. emerytura podstawowa, o której mowa w art. 6 pkt 7 ustawy, 

o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika 

waloryzacji ustalonego zgodnie z art. 89 ustawy zmienianej w art. 1. 

2. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosi, w formie komunikatu, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni 

roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, zwaloryzowaną kwotę emerytury 

podstawowej, o której mowa w ust. 1. 

3. Waloryzacja emerytury oraz renty z ubezpieczenia społecznego rolników polega na 

pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez wskaźnik wymiaru 

świadczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, 

z tym że kwota podwyżki świadczenia nie może być niższa niż kwota, o której mowa w art. 6 

ust. 1. 

4. Przepis art. 48 ust. 2a i 2b ustawy, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, stosuje się 

odpowiednio.  

Art. 10. W 2021 r. w zakresie uregulowanym w art. 6 nie stosuje się: 

1) art. 88 ustawy, o której mowa w art. 1; 

2) art. 48a ustawy, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1; 

3) art. 6 ustawy, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2; 

4) art. 6, art. 15c ust. 9, art. 22a ust. 8 i art. 24a ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 8 ust. 1 

pkt 3. 

Art. 11. 1. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosi, w formie komunikatu, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni 

roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, należne od tego terminu miesięczne 

kwoty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, kwoty dodatków i świadczeń, o których mowa 

w art. 8 ust. 2 pkt 2–6, kwoty maksymalnych zmniejszeń oraz kwoty emerytur i rent wolne od 

egzekucji i potrąceń, o których mowa w art. 6 ust. 8. 
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2. W 2021 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wydaje komunikatów, 

o których mowa w: 

1) art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; 

2) art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 

3) art. 15c ust. 10, art. 22a ust. 9 i art. 24a ust. 9 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, 

Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin; 

4) art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym 

w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych; 

5) art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy 

przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich; 

6) art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych; 

7) art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. 

Art. 12. W przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 1, Prezes Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem 

waloryzacji, należne od tego terminu miesięczne kwoty, o których mowa w art. 7 ust. 1–3. 

Art. 13. W 2021 r. do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytur Pomostowych, którymi dysponuje Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, oraz świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych z Funduszu 

Emerytalno-Rentowego, którym dysponuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
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Społecznego, nie stosuje się art. 29 ust. 10 i 12 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.2)). 

Art. 14. W 2021 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek 

właściwego dysponenta części budżetowej, w celu realizacji ustawy, może dokonywać 

przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 

wydatków budżetu państwa oraz między częściami budżetowymi 72 – Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego oraz 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Art. 15. Zmiana wysokości przyznanego świadczenia wyrównawczego, w wyniku 

podwyższenia kwoty, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, następuje 

z urzędu, od dnia 1 marca 2021 r. 

Art. 16. Zmiana wysokości przyznanego świadczenia uzupełniającego, w wyniku 

podwyższenia kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej 

w art. 5, następuje z urzędu, od dnia 1 marca 2021 r. 

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r., z wyjątkiem art. 9 ust. 2, 

art. 11 i art. 12, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

                                                 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 

i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175. 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

o emeryturach i rentach z FUS”, waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych 

przeprowadzana jest co roku, od dnia 1 marca, przy zastosowaniu procentowego wskaźnika 

waloryzacji, który odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonemu o co najmniej 20% 

realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. 

Zwiększenie o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jest 

przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. 

W ostatnich latach, aby chronić poziom najniższych świadczeń emerytalno-rentowych, zasady 

waloryzacji były modyfikowane. W 2012 r. incydentalnie została wprowadzona, w miejsce 

waloryzacji procentowej, waloryzacja kwotowa. Świadczenia emerytalno-rentowe zostały 

podwyższone co do zasady o kwotę 71 zł1). W 2013 r. wskaźnik waloryzacji wyniósł 104,0% 

(przeciętna podwyżka 70,61 zł), natomiast w 2014 r. świadczenia emerytalno-rentowe zostały 

podwyższone wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 101,6% (przeciętna podwyżka 29,87 zł).  

W 2015 r. świadczenia emerytalno-rentowe zostały podwyższone wskaźnikiem waloryzacji 

wynoszącym 100,68%, jednak co do zasady nie mniej niż o kwotę wynoszącą 36 zł2). 

W 2016 r. wsparciem dla szerokiej grupy emerytów i rencistów, z jednoczesnym 

zachowaniem wartości realnej wszystkich emerytur i rent, była wypłata jednorazowego 

dodatku (od 50 zł do 400 zł netto)3). W 2017 r., przy wskaźniku waloryzacji 100,44%, 

zagwarantowana została minimalna podwyżka świadczeń na poziomie 10 zł. Jednocześnie 

w tym samym roku podwyższone zostały najniższe świadczenia emerytalno-rentowe. Dla 

osób spełniających warunki stażowe najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej 

niezdolności do pracy i renta rodzinna wzrosły z kwoty 882,56 zł do kwoty 1000 zł, co 

oznaczało wzrost o 117,44 zł, tj. o 13,3%.  

                                                 
1) Na mocy ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 118). 
2) Na mocy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1682). 
3) Na mocy ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, 

rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe 

albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz. U. poz. 2011).  
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W 2018 r. świadczenia emerytalno-rentowe były podwyższone wskaźnikiem waloryzacji 

102,98%. W 2019 r. świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o ustawowy wskaźnik 

waloryzacji (102,86%), jednak nie mniej niż o 70 zł4). Dodatkowo w maju 2019 r. emeryci 

i renciści otrzymali jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 1100 zł brutto5).  

W 2020 r., analogicznie jak w roku 2019 r., zmodyfikowano obecnie obowiązujące zasady 

waloryzacji. Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o ustawowy wskaźnik waloryzacji 

(103,56%), jednak nie mniej niż o 70 zł. Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej 

niezdolności do pracy oraz renta rodzinna zostały podwyższone do kwoty 1200 zł brutto6). 

Jednocześnie w tym samym roku wprowadzono – na stałe – dodatkowe roczne świadczenie 

uzupełniające (tzw. 13 emeryturę)7). 

W okresie ostatnich lat zasady waloryzacji świadczeń i mechanizm jej przeprowadzania były 

przedmiotem licznych zmian. Pomimo wprowadzenia zmian idących w kierunku poprawy 

sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych 

świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania. 

Stąd też w 2021 r., analogicznie jak w poprzednich latach, proponuje się modyfikację obecnie 

obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na: 

 podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: 

o 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej 

niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, 

o 937,50 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do 

pracy, 

 zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej 

gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 50 zł. 

Zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone 

wskaźnikiem waloryzacji8), z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł (art. 6 ust. 1 

projektowanej ustawy). 

                                                 
4) Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 39) 
5) Na mocy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów 

w 2019 r. (Dz. U. poz. 743). 
6) Ustawą z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 252) 
7) Ustawą z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu uzupełniającym dla emerytów 

i rencistów (Dz. U. poz. 321) 
8) Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,84%. 
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Waloryzacji podlegać będzie również podstawa wymiaru świadczenia z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia polegać będzie na jej 

pomnożeniu przez wskaźnik odpowiadający wyrażonej w procentach kwotowej podwyżce 

emerytury lub renty (art. 6 ust. 2 projektowanej ustawy).  

W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty 

świadczeń najniższych i świadczeń niższych od najniższej emerytury waloryzacja będzie 

polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia wskaźnikiem waloryzacji (art. 6 ust. 4 

projektowanej ustawy). W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty 

inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 37,50 zł (art. 6 ust. 5 

projektowanej ustawy). W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu 

waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 25 zł (art. 6 ust. 6 

projektowanej ustawy). Natomiast w przypadku kobiet pobierających okresowe emerytury 

kapitałowe, regulacje projektowanej ustawy przewidują proporcjonalny podział minimalnej 

gwarantowanej podwyżki świadczenia w stosunku do wysokości emerytury z FUS 

i wysokości okresowej emerytury kapitałowej w łącznej kwocie tych emerytur (art. 6 ust. 7 

projektowanej ustawy).  

Proponowana modyfikacja zasad waloryzacji będzie zastosowana analogicznie również do 

emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych, 

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających 

(art. 8 ust. 1 projektowanej ustawy). 

Zgodnie z art. 9 projektowanej ustawy emerytura podstawowa, stanowiąca podstawę 

obliczania emerytur i rent z ubezpieczenia społecznego rolników, będzie podlegała 

podwyższeniu przy zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji. Jednocześnie kwota 

podwyżki świadczenia z systemu ubezpieczeniowego rolników nie będzie mogła być niższa 

niż gwarantowana kwota podwyżki, określona w art. 6 projektu, wynosząca 50 zł. Należy 

dodać, że emerytury rolnicze są chronione gwarancją najniższego świadczenia określonego 

w systemie powszechnym. Oznacza to, że jeżeli wysokość świadczenia rolniczego jest niższa 

od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, wysokość takiego 

świadczenia podwyższa się z urzędu do tej kwoty. 

Unormowania art. 2 projektu określają nową wysokość podstawy wymiaru renty inwalidzkiej 

określonej w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 

i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 1790), podwyższoną w wyniku 

waloryzacji przeprowadzonej od dnia 1 marca 2021 r.  
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Regulacje art. 3 projektowanej ustawy obejmują waloryzację świadczeń przedemerytalnych. 

Podwyższenie tych świadczeń polegać będzie na dodaniu do kwoty świadczenia 

przedemerytalnego kwoty 50 zł (art. 3 pkt 1 projektowanej ustawy). Kwota świadczenia 

przedemerytalnego gwarantowana do wypłaty, w przypadku gdy osoba uprawniona osiąga 

przychód w wysokości skutkującej zmniejszeniem wysokości świadczenia, została 

podwyższona do kwoty 630,50 zł (art. 3 pkt 2 projektowanej ustawy).  

W art. 4 projektowanej ustawy do kwoty 2450 zł podwyższa się miesięczną kwotę graniczną 

uprawniającą do przyznania świadczenia wyrównawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 

20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 

z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319, z późn.zm.). 

Natomiast w art. 5 projektowanej ustawy podwyższa się do kwoty 1750 zł miesięcznie próg 

wysokości otrzymywanych świadczeń, uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla 

osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 

Dodatki do emerytur i rent, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach z FUS oraz 

w innych ustawach, będą podwyższane przy zastosowaniu ustawowego wskaźnika 

waloryzacji (art. 8 ust. 2 projektowanej ustawy). Wskaźnik ten będzie miał również 

zastosowanie do obliczenia kwot maksymalnych zmniejszeń świadczeń w przypadku 

osiągania przez emeryta lub rencistę dochodu z pracy oraz kwot emerytur i rent wolnych od 

egzekucji i potrąceń (art. 6 ust. 8 projektowanej ustawy). 

W związku ze zmianą formuły podwyższania emerytur i rent w 2021 r. nie stosuje się art. 88 

ustawy o emeryturach i rentach z FUS, art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782), art. 6 ustawy z dnia 

10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 586) oraz art. 6, art. 15c ust. 9, art. 22a ust. 8 i art. 24a ust. 8 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, 

Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723) – art. 10 

projektowanej ustawy. 

Regulacje projektowanej ustawy zawierają unormowanie, że do państwowych funduszy 

celowych: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych 

i Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stosuje się 
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zasadę, że zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego mogą powodować 

zwiększenia dotacji z budżetu państwa lub zwiększenia planowanego stanu zobowiązań 

(art. 13 projektowanej ustawy). Przepisy te stanowią zabezpieczenie wypłat świadczeń, gdyż 

zaproponowany mechanizm waloryzacji będzie wymagać dodatkowych nakładów 

finansowych na wypłaty emerytur i rent. Ewentualne zmiany planów finansowych wyżej 

wskazanych funduszy związane będą ze skutkami finansowymi wynikającymi 

z implementacji obligatoryjnych postanowień przedmiotowego projektu ustawy, w związku 

z tym uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych i opinii 

sejmowej komisji do spraw budżetu na dokonanie zmian kwot przychodów i kosztów 

z powyższego tytułu nie będzie konieczne. 

Art. 14 projektowanej ustawy stanowi zapewnienie elastycznego zarządzania środkami 

budżetu państwa w ramach planów finansowych dysponentów części budżetowych: 72 – Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w trakcie 

całego 2021 r. Regulacja ta pozwoli na dokonanie ewentualnej realokacji środków 

budżetowych w celu uwzględnienia całości skutków finansowych oraz niezakłóconej 

realizacji wszystkich zadań wynikających z przepisów prawa finansowanych w ramach 

przedmiotowych części budżetowych. Przenoszenie wydatków będzie mogło nastąpić 

wyłącznie w celu realizacji projektowanej ustawy. 

Jednocześnie art. 7 projektowanej ustawy wprowadza przepis na wypadek, gdyby okazało się, 

że rzeczywisty wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych (który znany będzie 

dopiero w lutym 2021 r.) będzie wyższy od wskaźnika 104,16% zapewniającego kwotę 

podwyżki waloryzacyjnej na poziomie 50 zł w odniesieniu do najniższych świadczeń. 

W takim przypadku, waloryzacji świadczeń w 2021 r. dokona się z zastosowaniem 

rzeczywistego wskaźnika waloryzacji, określonego w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach 

z FUS, zgodnie z zaproponowanym w art. 7 ust. 1 schematem. 

Na przykładzie kwoty najniższej gwarantowanej emerytury, przy założeniu, że rzeczywisty 

wskaźnik waloryzacji wyniesie np. 105%, schemat zastosowania art. 7 będzie następujący. 

1. Kwotę najniższej emerytury obowiązującą na dzień 28 lutego 2021 r., tj. 1200 zł 

podwyższa się rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji 105% - co daje kwotę 1260 zł. 

2. Do kwoty najniższej emerytury obowiązującej na dzień 28 lutego 2021 r., tj. do 1200 zł 

dodaje się kwotę gwarantowaną 50 zł  (z art. 6 ust. 1) – co daje kwotę 1250 zł. 

3. Ustala się różnicę między kwotą najniższej emerytury wyliczoną w myśl pkt 1 i 2 – co daje 

kwotę 10 zł. 
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4. Kwota najniższej emerytury, o której mowa w ust. 1 projektowanej ustawy, tj. 1250 zł 

wzrasta o kwotę wyliczoną w pkt 3, czyli o 10 zł.  

(1200*105%) – (1200 + 50) = 1260 – 1250 = 10 

1250 + 10 = 1260 

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 marca 2021 r. (art. 17 projektowanej 

ustawy), z wyjątkiem art. 9 ust. 2, art. 11 i art. 12, które proponuje się, aby weszły w życie 

z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wcześniejsze wejście w życie projektowanych 

art. 9 ust. 2, art. 11 i art. 12 wynika z konieczności ogłoszenia co najmniej na 7 dni roboczych 

przed najbliższym terminem waloryzacji stosownych komunikatów.  

Wejście w życie projektowanej ustawy – zdaniem projektodawcy – nie naruszy wartości 

wyrażonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

Przyjęcie w 2021 r. zasady waloryzacji procentowej z gwarantowaną minimalną podwyżką na 

poziomie 50 zł spowoduje, że świadczenia wypłacane w kwocie poniżej 1302,08 zł 

miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym niż gdyby przeprowadzono waloryzację 

według obecnie funkcjonujących zasad.  

Prognozowany koszt waloryzacji ustawowej, przy wskaźniku 103,84%, szacowany jest na 

ok. 9,6 mld zł (łącznie ze skutkiem finansowym waloryzacji rocznego świadczenia 

pieniężnego dla emerytów i rencistów – tzw. 13 emerytury). Szacuje się, że skutki finansowe 

dodatkowych kosztów wynikających z podniesienia najniższej emerytury i renty do 1250 zł 

oraz gwarancji podniesienia wysokości świadczeń o nie mniej niż 50 zł ponad koszty 

waloryzacji ustawowej prognozowanym wskaźnikiem 103,84% wyniosą ok. 0,1 mld zł 

w skali 10 miesięcy. 

Kwota ewentualnego dofinansowania znana będzie po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim 

roku kalendarzowym i realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku 

kalendarzowym. 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt ustawy nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców. 
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Projektowana ustawa nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. 

poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów 

z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, 

z późn. zm.) projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, 

w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny z dniem skierowania do uzgodnień i konsultacji 

publicznych. Nie wpłynęły zgłoszenia lobbingowe w myśl ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

Regulacje przedmiotowej ustawy dotyczą zmian w 2021 r., wobec czego nie ma potrzeby 

zamieszczania w projekcie przepisów przejściowych. 



Nazwa projektu 
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Sekretarz Stanu – Stanisław Szwed 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Departament Ubezpieczeń Społecznych (tel. 22 661-17-38) 

Data sporządzenia 

11.12.2020 r. 

 

Źródło:  

 

 

 

Nr w Wykazie prac legislacyjnych Rady 

Ministrów:  

UD144 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zapewnienie zachowania realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym 

wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W okresie ostatnich lat zasady waloryzacji świadczeń i mechanizm jej przeprowadzania były przedmiotem licznych 

zmian. Pomimo wprowadzonych zmian, idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia 

emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów 

utrzymania. Stąd też w 2021 r., analogicznie jak w poprzednich latach, proponuje się modyfikację obecnie 

obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na: 

 podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: 

o 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty 

socjalnej, 

o 937,50 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 

 zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki 

świadczenia na poziomie 50 zł. 

Zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, z 

gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł. 

Waloryzacji podlegać będzie również podstawa wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń 

niższych od najniższej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia wskaźnikiem 

waloryzacji. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota 

waloryzacji wyniesie nie mniej niż 37,50 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu 

waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 25 zł. Natomiast w przypadku kobiet 

pobierających okresowe emerytury kapitałowe, regulacje projektowanej ustawy przewidują proporcjonalny podział 

minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia w stosunku do wysokości emerytury z FUS i wysokości okresowej 

emerytury kapitałowej w łącznej kwocie tych emerytur.  

Proponowana modyfikacja zasad waloryzacji będzie zastosowana analogicznie również do emerytur i rent rolników 

indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i 

rodzicielskich świadczeń uzupełniających. 

W projekcie została określona wysokość podstawy wymiaru renty inwalidzkiej określonej w ustawie z dnia 29 maja 

1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 1790), podwyższoną w 

wyniku waloryzacji przeprowadzonej od dnia 1 marca 2021 r.  

Podwyższenie świadczeń przedemerytalnych polegać będzie na dodaniu do kwoty świadczenia przedemerytalnego kwoty 

50 zł. Kwota świadczenia przedemerytalnego gwarantowana do wypłaty, w przypadku gdy osoba uprawniona osiąga 

przychód w wysokości skutkującej zmniejszeniem wysokości świadczenia, została podwyższona do kwoty 630,50 zł. 

Do kwoty 2450 zł podwyższa się kwotę graniczną uprawniającą do przyznania świadczenia wyrównawczego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z 

powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319, z późn. zm.). 

Do kwoty 1750 zł podwyższa się miesięcznie próg wysokości otrzymywanych świadczeń, uprawniający do świadczenia 

uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 

Dodatki do emerytur i rent, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm.) oraz w innych ustawach, będą podwyższane przy 

zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji. Wskaźnik ten będzie miał również zastosowanie do obliczenia kwot 
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maksymalnych zmniejszeń świadczeń w przypadku osiągania przez emeryta lub rencistę dochodu z pracy oraz kwot 

emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń. 

Regulacje projektowanej ustawy zawierają unormowanie, że do państwowych funduszy celowych: Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego stosuje się zasadę, że zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego mogą 

powodować zwiększenia dotacji z budżetu państwa lub zwiększenia planowanego stanu zobowiązań. 

Jednocześnie zapewnione jest elastyczne zarządzanie środkami budżetu państwa w ramach planów finansowych 

dysponentów części budżetowych: 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 73 – Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych w trakcie całego 2021 r. 

Dodatkowo wprowadzony został przepis o możliwości podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych rzeczywistym 

wskaźnikiem waloryzacji, gdyby okazało się, że wskaźnik ten (który znany będzie dopiero w lutym 2021 r.) będzie 

wyższy od wskaźnika 104,16%. W takim przypadku waloryzacji świadczeń w 2021 r. dokona się rzeczywistym 

wskaźnikiem waloryzacji, określonym w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Brak jest możliwości osiągnięcia przedmiotowego celu ustawy za pomocą innych środków niż wydanie projektowanej 

ustawy. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Świadczeniobiorcy 

pobierający emerytury i 

renty, świadczenia i zasiłki 

przedemerytalne oraz renty 

socjalne przed dniem 1 

marca 2021 r. 

8215 tys. – emerytury i 

renty z pozarolniczego 

systemu ubezpieczeń 

społecznych ( z tego 

ok. 161 tys. MON, ok. 

210 tys. MSWiA oraz 

ok. 24 tys. Służba 

Więzienna) 

75,4 tys. – zasiłki i 

świadczenia 

przedemerytalne, 

286,5 tys. – renty 

socjalne, 

1088 tys. – emerytury i 

renty z KRUS, 

19 tys. – rodzicielskie 

świadczenia 

uzupełniające 

2287 – świadczenie 

wyrównawcze dla 

działaczy opozycji 

antykomunistycznej i 

osób 

represjonowanych 

ZUS, KRUS, GUS Gwarantowana podwyżka do 

50 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podniesienie progu 

uprawniającego do 

świadczenia 

Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, organy 

emerytalne służb 

mundurowych 

  Wypłata świadczeń po 

waloryzacji emerytur i rent w 

2021 r.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt został przekazany do opinii reprezentatywnym organizacjom związków zawodowych, pracodawców oraz Radzie 

Dialogu Społecznego.  

Projekt został przekazany do zaopiniowania również przez: 

-- Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

-- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  

-- Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  
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-- Przewodniczącego Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 

-- Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

-- Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. 

Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Rodziny i 

Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248). 

Projekt ustawy został udostępniony również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 

dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) z dniem 

przekazania go do konsultacji. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny bieżące) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem  16 20 21 22 22 23 24 25 25 26 225 

budżet państwa  4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 59 

JST  4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 59 

pozostałe jednostki (oddzielnie)  9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 107 

- NFZ  9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 107 

Wydatki ogółem  96 107 110 114 117 121 125 130 134 139 1194 

budżet państwa  12 15 15 15 16 17 17 18 18 19 162 

JST  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)  84 92 95 98 101 105 108 112 116 120 1032 

- ZUS  26 31 32 33 34 35 36 37 38 40 340 

- KRUS  17 19 20 21 21 22 23 23 24 25 216 

- FS  38 39 40 41 43 44 46 47 49 50 437 

- FP  3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 39 

Saldo ogółem  -80 -87 -89 -92 -95 -98 -102 -105 -109 -112 -969 

budżet państwa  -8 -9 -9 -10 -10 -10 -11 -11 -12 -12 -103 

JST  4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 59 

pozostałe jednostki (oddzielnie)  -76 -83 -85 -88 -91 -94 -97 -100 -104 -107 -925 

- NFZ  9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 107 

- ZUS  -26 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -40 -340 

- KRUS  -17 -19 -20 -21 -21 -22 -23 -23 -24 -25 -216 

- FS  -38 -39 -40 -41 -43 -44 -46 -47 -49 -50 -437 

- FP  -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -39 

Źródła finansowania  

 

W ramach środków przeznaczonych na waloryzację, z budżetu państwa, Funduszu Pracy oraz z 

Funduszu Solidarnościowego. Wejście w życie proponowanych zmian zostanie sfinansowane w 

ramach budżetów poszczególnych dysponentów oraz planów finansowych Funduszu Pracy i 

Funduszu Solidarnościowego odpowiednio na 2021 r. i na kolejne lata oraz nie będzie podstawą 

do ubiegania się o dodatkowe środki. 
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Przedstawione skutki finansowe prezentują dodatkowe koszty wynikające z podniesienia 

najniższej emerytury i renty do 1250 zł oraz gwarancji podniesienia wysokości świadczeń o nie 

mniej niż 50 zł ponad koszty waloryzacji ustawowej prognozowanym wskaźnikiem 103,84%.  

Prognozowany koszt waloryzacji przy wskaźniku 103,84% szacuje się na poziomie 9,6 mld zł. 

Gwarantowana podwyżka obejmie ok. 10% świadczeniobiorców.  

Podniesienie progu, uprawniającego do świadczenia wyrównawczego, nie wpłynie na liczbę 

osób, uprawnionych do tego świadczenia, ze względu na równoczesną waloryzację 

podstawowego świadczenia, które otrzymuje osoba uprawniona. 

Szacunki skutków finansowych dokonano na podstawie liczby i struktur świadczeniobiorców 

według wysokości świadczeń uzyskanych z ZUS, KRUS, MON, MSWiA oraz MS.  

Na koszt wprowadzenia gwarancji podniesienia najniższej kwoty waloryzacji do 50 zł składa 

się dodatkowy koszt waloryzacji 54,5 mln zł oraz koszt 13-tej emerytury 42 mln zł, o koszt dla 

Funduszu Pracy tak, aby suma wyszczególnionych skutków odpowiadała sumie tych kwot 

(96,5 mln zł), z tego  

-- dla budżetu państwa 12,2 mln zł; 

-- dla ZUS 25,8 mln zł; 

-- dla Funduszu Solidarnościowego 38 mln, z tego 9,5 mln zł na renty socjalne; 

-- dla KRUS 17,5 mln zł. 

Wpływ na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych 

oraz osób starszych 

Zastosowanie w 2021 r. zmodyfikowanych zasad waloryzacji procentowej, z gwarantowaną 

minimalną podwyżką, zapewni nie tylko ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych 

świadczeń emerytalno-rentowych, lecz wyjdzie również naprzeciw oczekiwaniom wyższych 

podwyżek przez większość emerytów i rencistów. 

Świadczeniobiorcy pobierający najniższe świadczenia – przy prognozowanym wskaźniku 

waloryzacji na poziomie 103,84% – otrzymają wyższe podwyżki świadczeń niż miałoby to 

miejsce przy obecnie obowiązujących zasadach waloryzacji. 

Przy proponowanej w projekcie ustawy zmianie sposobu waloryzacji świadczeń emerytalno-

rentowych, osoby pobierające najniższe emerytury i renty dostałyby kwotę waloryzacji na 

poziomie 50 zł (w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 37,5 zł). Gdyby 

zastosowano dotychczasowe zasady waloryzacji świadczeń, otrzymałyby kwotę 46,08 zł (w 

przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 34,56 zł).  

Gdyby okazało się, że wskaźnik waloryzacji będzie wyższy od wskaźnika 104,16%. 

waloryzacji świadczeń w 2021 r. dokona się rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji, 

określonym w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych 

oraz osób starszych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, a także na sytuację ekonomiczną osób niepełnosprawnych oraz 

osób starszych 

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny bieżące) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

 80  87 89 95 112 969 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Projekt nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorców, a zwłaszcza mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.  

Natomiast będzie miał wpływ na sytuację emerytów i rencistów. Gwarantowana minimalna 

podwyżka świadczeń na poziomie 50 zł spowoduje poprawę ich sytuacji. Świadczeniobiorcy 

pobierający najniższe świadczenia otrzymają wyższe podwyżki świadczeń niż przy obecnie 

obowiązujących zasadach waloryzacji. 

Administratorem danych, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.), jest ZUS, który ustawowo 

odpowiada za bezpieczeństwo i kompletność danych na kontach ubezpieczonych i płatników 

składek. Operacje przetwarzania danych wynikają wprost z przepisów tej ustawy i są 

proporcjonalne i niezbędne. Brak zmian dot. ww. ryzyka w stosunku do obecnego stanu 

prawnego. Brak zmian w projektowanej ustawie w zakresie przetwarzania danych w stosunku 

do obecnego stanu prawnego. 

Natomiast administratorem danych dotyczących rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych 

jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174, z późn. zm.). 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

☒ nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

☐ tak 

☐ nie 

☐ nie dotyczy 

☐ zmniejszenie liczby dokumentów  

☐ zmniejszenie liczby procedur 

☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

☐ zwiększenie liczby dokumentów 

☐ zwiększenie liczby procedur 

☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
☐ tak 

☐ nie 

☐ nie dotyczy 

Komentarz: Nie dotyczy. 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

☐ środowisko naturalne 

☐ sytuacja i rozwój regionalny 

☐ inne: … 

☐ demografia 

☐ mienie państwowe 

☐ informatyzacja 

☐ zdrowie 

Omówienie wpływu Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na ww. obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 marca 2021 r. (art. 17 projektowanej ustawy), z wyjątkiem art. 9 

ust. 2 i art. 11 i art. 12, które proponuje się, aby weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Wcześniejsze wejście w życie projektowanych art. 9 ust. 2, art. 11 i art. 12 wynika z konieczności ogłoszenia co 

najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji stosownych komunikatów.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 



RAPORT Z KONSULTACJI 

projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz niektórych innych ustaw 

Projekt ustawy został przesłany do konsultacji społecznych, przy piśmie z dnia 3 listopada 

2020 r. (Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiemu 

Porozumieniu Związków Zawodowych, Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

Związkowi Pracodawców Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Pracodawcom 

Rzeczypospolitej Polskiej, Związkowi Rzemiosła Polskiego, Związkowi Przedsiębiorców 

i Pracodawców oraz Radzie Dialogu Społecznego).  

 

W ramach procesu opiniowania, stanowisko do projektu zostało przedstawione przez: 

 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” negatywie opiniuje przedmiotowy projekt ustawy. 

NSZZ „Solidarność” wyraża pogląd, że istnieje realna obawa, że z uwagi na postępujący proces 

inflacji wskazanie elementu waloryzacji kwotowej określonym w projekcie będzie tylko 

elementem wizerunkowym bez realnego wpływu na wysokość najniższych świadczeń.  

W ocenie NSZZ „Solidarność” kluczowe jest zagwarantowanie by waloryzacja zapewniła: 

 zabezpieczenie bytu emerytów i rencistów otrzymujących najniższe świadczenia 

uwzględniające całokształt sytuacji wynikający z epidemii covid-19 

 utrzymanie świadczeń w wysokości niezbędnej do uzyskania globalnego popytu 

wewnętrznego, który jest kluczowy dla poprawy sytuacji makroekonomicznej 

w 2021 r. 

NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę, że pandemia w szczególności dotyka osoby starsze, czego 

efektem jest wzrost wydatków gospodarstw emeryckich na leki, materiały medyczne, 

świadczenia zdrowotne, których dostępność jest w obecnej sytuacji bardzo ograniczona.  

NSZZ „Solidarność” postuluje: 

 podniesienie kwoty waloryzacji do co najmniej 100 zł, 

 podniesienie najniższej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 

co najmniej 1300 zł (975 zł z tytułu częściowej niezdolności) 

co wyjdzie naprzecie oczekiwaniom społecznym w okresie epidemii i zapewni bezpieczeństwo 

socjalne gospodarstw emeryckich. 

Dodatkowo NSZZ „Solidarność” po raz kolejny podkreśla konieczność wprowadzenia 

obowiązku odprowadzania składek od całości wynagrodzenia zleceniobiorcy, objęcia 

obowiązkowym ubezpieczeniem wszystkich tytułów wykonywania i świadczenia pracy oraz 

prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, bez względu na charakter umowy.  

 

NSZZ „Solidarność” ponowie przypomina o potrzebie wypracowania i wdrożenia mechanizmu 

waloryzacji najniższych świadczeń, uwzględniającego realny wzrost wydatków najuboższych 
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gospodarstw domowych określony jako dynamikę minimum egzystencji dla 1-o osobowych 

gospodarstw emeryckich. 

Coroczna wypłata dodatkowych świadczeń emerytalnych nie może stanowić 

usprawiedliwienia dla zaniechania poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie ochrony 

dochodów najsłabszych ekonomicznie obywateli. 

Odnosząc się do opinii NSZZ „Solidarność” należy wskazać, że podejmowane przez resort 

rodziny i polityki społecznej działania ukierunkowane są na poprawę sytuacji finansowej 

emerytów i rencistów, w tym w szczególności świadczeniobiorców pobierających niskie 

emerytury i renty. Potwierdzeniem powyższych działań jest wzrost o 36,3% najniższej emerytury, 

wynoszącej od 1 marca 2020 r. 1200 zł, w stosunku do jej poziomu z 2015 r., a  także wprowadzenie 

na stałe do systemu ubezpieczeń społecznych wypłaty tzw. 13. emerytury dla wszystkich 

emerytów i rencistów (także tych, którzy z racji stażu pracy nie są uprawnieni do podniesienia 

wysokości ich świadczeń do poziomu najniższej emerytury).  

Rozwiązania te wyszły naprzeciw oczekiwaniom świadczeniobiorców, stanowiąc realną pomoc 

finansową. 

W roku bieżącym niewątpliwie na kształt podejmowanych decyzji, również w zakresie 

waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, ma pandemia. Podejmowane w związku z tym 

stanem działania, konieczność wprowadzenia lockdownu dla gospodarki i potrzeba 

zastosowania działań osłonowych - niekorzystnie wpływają na sytuację polskich finansów 

publicznych, jednakże są niezbędne zarówno dla ochrony miejsc pracy, jak i dla zapewnienia 

bezpieczeństwa finansowego obywateli (również emerytów i rencistów) i firm. Koszty związane 

z obecną sytuacją gospodarczą Rząd stara się rozkładać w sposób solidarny i adekwatny do 

możliwości. Wykonywane jest to z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia 

społecznego i gospodarczego w Polsce. 

Odnośnie kwestii oskładkowania wynagrodzeń, należy wskazać, że w Ministerstwie Rodziny i 

Polityki Społecznej przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który rozpoczął 

proces legislacyjny i w odpowiednim czasie zostanie przesłany do uzgodnień 

międzyresortowych i opinii społecznej. 

 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

OPZZ nie kwestionuje zaproponowanej metody waloryzacji procentowo-kwotowej, zauważa 

jednak, że wskaźnik 103,84% jest niewystarczający, tak jak gwarantowana kwota podwyżki 

waloryzacyjnej – 50 zł – jest za niska. 

OPZZ stoi na stanowisku, że waloryzacja świadczeń powinna zostać przeprowadzona przy 

zastosowaniu procentowego wskaźnika waloryzacji odpowiadającego średniorocznemu 

wskaźnikowi cen towarów i usług zwiększonemu o co najmniej 50% realnego wzrostu 

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, o co postulowali we 

wspólnym stanowisku pracowników RDS. 
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Jednocześnie OPZZ uważa, że należy zagwarantować minimalną kwotę podwyżki 

waloryzacyjnej na poziomie co najmniej 130 zł. Kwota ta jest uzasadniona wysokością 

minimum socjalnego (wyznaczającego dolną granicę godziwego życia) dla jednoosobowych 

gospodarstw emeryckich, która wynosi 1191,40 zł (netto). W przypadku ustanowienia 

najniższej emerytury na poziomie 1250 zł oraz wprowadzenia minimalnej gwarantowanej 

podwyżki na poziomie 130 zł najniższe świadczenia wzrosną do 1380 zł co będzie stanowiło 

kwotę zbliżoną do minimum socjalnego. 

W ocenie OPZZ zaakceptowanie podwyżki waloryzacyjnej na poziomie 50 zł będzie możliwe 

jedynie w przypadku ustanowienia najniższej emerytury na poziomie 1330 zł (brutto). 

Odnosząc się do opinii OPZZ należy wskazać, że podejmowane przez resort rodziny i polityki 

społecznej działania ukierunkowane są na poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów, 

w tym w szczególności świadczeniobiorców pobierających niskie emerytury i renty. 

Potwierdzeniem powyższych działań jest wzrost o 36,3% najniższej emerytury, wynoszącej od 

1 marca 2020 r. 1200 zł, w stosunku do jej poziomu z 2015 r., a  także wprowadzenie na stałe do 

systemu ubezpieczeń społecznych wypłaty tzw. 13. emerytury dla wszystkich emerytów 

i rencistów (także tych, którzy z racji stażu pracy nie są uprawnieni do podniesienia wysokości 

ich świadczeń do poziomu najniższej emerytury).  

Rozwiązania te wyszły naprzeciw oczekiwaniom świadczeniobiorców, stanowiąc realną pomoc 

finansową. 

W roku bieżącym niewątpliwie na kształt podejmowanych decyzji, również w zakresie 

waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, ma pandemia. Podejmowane w związku z tym 

stanem działania, konieczność wprowadzenia lockdownu dla gospodarki i potrzeba 

zastosowania działań osłonowych - niekorzystnie wpływają na sytuację polskich finansów 

publicznych, jednakże są niezbędne zarówno dla ochrony miejsc pracy, jak i dla zapewnienie 

bezpieczeństwa finansowego obywateli (również emerytów i rencistów) i firm. Koszty związane 

z obecną sytuacją gospodarczą Rząd stara się rozkładać w sposób solidarny i adekwatny do 

możliwości. Wykonywane jest to z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia 

społecznego i gospodarczego w Polsce. 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

 

Zdaniem Przewodniczącej PZERiI propozycje zawarte w opiniowanym projekcie ustawy nie w pełni 

spełniają  oczekiwania. Minimalna gwarantowana podwyżka w wysokości 50 złotych, przy 

prognozowanym wskaźniku procentowym wynoszącym 104,16 oznacza, że z podwyższonej kwoty 

skorzystają tylko świadczeniobiorcy otrzymujący emeryturę/rentę poniżej 1300 złotych, czyli niemal 

na poziomie minimalnym. Co więcej, kwota 50 złotych nieznacznie tylko przewyższa kwotę 

„procentową”. W istocie więc waloryzacja 2021 będzie miała charakter procentowy, nie 

uwzględniający szczególnych potrzeb osób starszych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. 
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Warto dodać, że w tej grupie dominujący udział mają kobiety, których świadczenia są z reguły niższe 

niż świadczenia mężczyzn.  

Przewodnicząca PZERiI uważa, że minimalna gwarantowana wysokość waloryzacji w roku 2021 

powinna być określona co najmniej na poziomie tegorocznej, tj. 70 złotych. Pozwoli to podnieść 

świadczenia znacznie większej grupy emerytów, a zwłaszcza emerytek, adekwatnie do rosnących 

kosztów utrzymania i realnych potrzeb tej grupy społecznej. 

Odnosząc się do opinii Przewodniczącej PZERiI należy wskazać, że podejmowane przez resort 

rodziny i polityki społecznej działania ukierunkowane są na poprawę sytuacji finansowej 

emerytów i rencistów, w tym w szczególności świadczeniobiorców pobierających niskie 

emerytury i renty. Potwierdzeniem powyższych działań jest wzrost o 36,3% najniższej emerytury, 

wynoszącej od 1 marca 2020 r. 1200 zł, w stosunku do jej poziomu z 2015 r., a  także wprowadzenie 

na stałe do systemu ubezpieczeń społecznych wypłaty tzw. 13. emerytury dla wszystkich 

emerytów i rencistów (także tych, którzy z racji stażu pracy nie są uprawnieni do podniesienia 

wysokości ich świadczeń do poziomu najniższej emerytury).  

W roku bieżącym niewątpliwie na kształt podejmowanych decyzji, również w zakresie 

waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, ma pandemia. Podejmowane w związku z tym 

stanem działania, konieczność wprowadzenia lockdownu dla gospodarki i potrzeba 

zastosowania działań osłonowych - niekorzystnie wpływają na sytuację polskich finansów 

publicznych, jednakże są niezbędne zarówno dla ochrony miejsc pracy, jak i dla zapewnienie 

bezpieczeństwa finansowego obywateli (również emerytów i rencistów) i firm. Koszty związane 

z obecną sytuacją gospodarczą Rząd stara się rozkładać w sposób solidarny i adekwatny do 

możliwości. Wykonywane jest to z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia 

społecznego i gospodarczego w Polsce. 

 

Porozumienie Zielonogórskie Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia 

Porozumienie Zielonogórskie” nie zgłosiło uwag do projektu ustawy. 
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