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Warszawa, 9 grudnia 2016 r.  

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

Społecznych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 358) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa przyjęta przez Sejm 2 grudnia 2016 r. podwyższa do wysokości 1000 zł 

miesięcznie kwoty: najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, najniższej 

emerytury i renty rodzinnej oraz do kwoty 750 zł miesięcznie wysokość najniższej renty 

z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Ponadto wprowadza w roku 2017 odstępstwa od 

zasady procentowej waloryzacji emerytur i rent określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 

1998  r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

887, z późn. zm.). Zamiast podwyższenia świadczeń o ten sam procent dla wszystkich 

świadczeniobiorców, w 2017 r. świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 

2017 r., zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy 

zmienianej, nie mniej niż o kwotę 10 zł. 

Nie jest to pierwsza waloryzacja świadczeń odbiegająca od przyjętych w 1998 r. zasad. 

Dla przypomnienia było tak w roku 2012
1
 – waloryzacja kwotowa (zwiększenie o 71 zł, 

w roku 2015
2
 waloryzacja wskaźnikiem, jednak nie mniej niż 36 zł, natomiast w 2016

3
 

                                                 

1
 ustawa 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) zwiększyła na rok 2012 wszystkie świadczenia 

o jednakową kwotę, a także kwoty najniższej emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy (do 799,18 zł 

miesięcznie - dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, a także do 613,38 zł dla osób częściowo 

niezdolnych do pracy). 

 
2
 ustawa 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) wprowadziła na 2015 r. waloryzację 

wskaźnikiem waloryzacji, ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy, nie mniej niż o kwotę 36 zł. Kwoty najniższej 

emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy podniosła do 880,45 zł miesięcznie - przy całkowitej 

niezdolności do pracy, a do 675,13 zł dla osób częściowo niezdolnych do pracy. 



– 2 – 

ustawodawca wiedząc, że waloryzacja w tym roku będzie na niskim poziomie, przewidział 

jednorazowy dodatek jako wsparcie finansowe dla osób pobierających relatywnie niskie 

świadczenia. Z przewidywanym na rok 2017 niskim wskaźnikiem waloryzacji (100, 73 %) 

łączy się wzrost najniższych świadczeń tj. emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu 

całkowitej niezdolności do pracy, o których mowa w art. 1 w pkt 1 ustawy nowelizującej, 

który nastąpiłby na poziomie niższym niż przyjęty w ustawie z 2 grudnia 2016 r. o zmianie 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 

ustaw.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (sejmowy druk nr 1017) wpłynął do 

Sejmu 3 listopada 2016 r. Pierwsze czytanie odbyło się 29 listopada 2016 r. w Komisji 

Polityki Społecznej i Rodziny. Sprawozdanie Komisji zawiera nieznaczne zmiany w stosunku 

do projektu, mają one charakter porządkujący i nie wprowadzają merytorycznych 

modyfikacji projektu rządowego (druk sejmowy nr 1071).  

Drugie czytanie odbyło się 30 listopada 2016 r. na 31. posiedzeniu Sejmu, ponieważ nie 

zgłoszono poprawek Sejm przystąpił niezwłocznie do trzeciego czytania. 

Za przyjęciem głosowało 389 posłów, przeciw było 8, wstrzymało się od głosu 33 

posłów.  

Ustawa nie budzi wątpliwości legislacyjnych
4
. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 

                                                                                                                                                        

3
 ustawa 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. 188) przyznawała osobom pobierającym 

świadczenia do wysokości 2000 zł, dodatek od 400 zł do 50 zł, w zależności od wysokości świadczenia. 

 
4
 aczkolwiek patrząc w nieco innym aspekcie, warto zwrócić uwagę także na refleksję zawartą w opinii Biura 

Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z  23 listopada 2016 r., która wskazuje na zacieranie związku z pracą 

przy tak dokonywanych zmianach ustalania wysokości świadczeń i ich waloryzacji, co jest cechą systemów 

ubezpieczenia społecznego. 


