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D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E  
KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY 

 
 

o przedstawionym 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

projekcie ustawy o zmianie ustawy  
o emeryturach i rentach  

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz niektórych innych ustaw  

(druk nr 62) 
 
 
Sejm na 30. posiedzeniu w dniu 15 listopada 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 919 do Komisji 

Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 

w dniu 15 listopada 2016 r.  

wnosi: 

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 1 po pkt 5 dodać pkt 5a w brzmieniu: 

„5) po art. 24a dodać art. 24b w brzmieniu: 
„Art. 24b. 1. Ubezpieczeni, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w 

art. 24 ust. 1 pkt. 1, mogą przejść na emeryturę, jeżeli mają okres 
składkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet  i co najmniej 40 lat 
dla mężczyzn. 
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2. Przy obliczaniu okresów składkowych stosuje się przepisy art. 87 ust. 3 i 
4. 

3. Emeryturę oblicza się zgodnie z art. 26. 
4. Emeryturę ustaloną w kwocie niższej niż określona w art. 85 ust. 2, w tym 

także emeryturę ustaloną wraz ze zwiększeniem, o którym mowa w art. 
26a, podwyższa się do tej kwoty z urzędu, a jeżeli jej wypłata była 
wstrzymana – po wznowieniu wypłaty. 

5. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 6, podlega refundacji z budżetu 
państwa.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
 
2) w art. 1 pkt 6 nadać brzmienie: 
„6) w art. 25 ust. 1a i 1b otrzymują brzmienie: 

„1a. Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, dla osoby, 
która miała ustalone prawo do emerytury na podstawie art. 24b lub art. 26b, nie 
uwzględnia się kwot zwiększeń składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału 
początkowego określonego w art. 173-175, uzyskanych w wyniku waloryzacji 
kwartalnej, o której mowa w art. 25a, przeprowadzonej w celu obliczenia tych 
emerytur. 

1b. Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 24b, 26b, 46, 50, 
50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), podstawę obliczenia emerytury, o której 
mowa w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę 
kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
3) w art. 1 pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) w art. 25: 
a) ust. 1a i 1b otrzymują brzmienie: 

„1a. Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, 
dla osoby, która miała ustalone prawo do emerytury częściowej nie 
uwzględnia się kwot zwiększeń składek na emerytalne oraz kapitału 
początkowego określonego w art. 173–175, uzyskanych w wyniku 
waloryzacji kwartalnej, o której mowa w art. 25a, przeprowadzonej w celu 
obliczenia emerytury częściowej. 

1b. Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę częściową lub emeryturę na 
podstawie przepisów art. 46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), 
podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, ustaloną zgodnie 
z ust. 1, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych 
emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy 
od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.”, 
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b) po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu: 
„1ba. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do kobiet urodzonych w 1953 r. i  

mężczyzn urodzonych w 1948 r. pobierających emeryturę na podstawie 
art. 46, 50a, 50e lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela.”; 

– KP Kukiz ’15 

– odrzucić 

 
4) w art. 1 po pkt 10 dodać pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) po art. 26c dodaje się art. 26d w brzmieniu: 
„Art. 26d. 1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego 

w art. 24 przysługuje emerytura, jeżeli mają okres składkowy, o którym 
mowa w art. 6, wynoszący łącznie co najmniej 35 lat dla kobiet  oraz 40 
lat dla mężczyzn. 

2. Przy obliczaniu okresów składkowych stosuje się przepisy art. 87 ust. 3 i 
4. 

3. Wysokość emerytury, o której mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z art. 
26.”;”; 

– KP Kukiz ’15 

– odrzucić 

 
5) w art. 1 po pkt 19 dodać pkt 19a w brzmieniu: 

„19a) w art. 108 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1. Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę określoną w art. 24, 24a lub art. 24b, 

emeryt podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość świadczenia 
ulega ponownemu ustaleniu w sposób określony w ust. 2. 

2. Emerytury obliczone według zasad określonych w art. 26 powiększa się o kwotę 
wynikającą z podzielenia składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego 
po dniu ustalenia prawa do emerytury, o której mowa w art. 24, 24a i 24b, i 
zwaloryzowanych zgodnie z art. 25 przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze 
trwanie życia ustalone dla wieku danego ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o 
przeliczenie wysokości emerytury, z uwzględnieniem ust. 4 i 5.”;”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
6)  w art. 1 po pkt 21 dodać pkt 21a w brzmieniu: 

„21a) art. 183a otrzymuje brzmienie: 
„Przepisów art. 183 nie stosuje się do emerytur przyznanych ubezpieczonym, którzy 

prawa do emerytury nabyli na podstawie art. 24b, 50a lub 50e.”;”;  
– KP PSL 

– odrzucić 
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7) w art. 2 w pkt 3 po lit. b dodać lit. c w brzmieniu: 
„c) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Przepis ust. 2 stosuje się do rolnika, który do dnia 31 grudnia 2022 r. spełnił 
warunki, o których mowa w ust. 2.”;”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
8) w art. 2 po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) po art. 19a dodaje się art.19b w brzmieniu: 
„Art. 19b. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w 

art. 19 ust. 1 pkt 1, przysługuje emerytura rolnicza, jeżeli podlegali 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres wynoszący co najmniej 
35 lat dla kobiet  i co najmniej 40 lat dla mężczyzn.”;”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
9) w art. 2 pkt 7 nadać brzmienie: 

„7) w art. 28: 
a) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. W przypadku, gdy rencista lub emeryt uprawniony do emerytury z art. 
19 ust. 1 lub z art. 19b prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem 
podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, 
wypłata nie ulega zawieszeniu.”, 

b) uchyla się ust. 12; 
– KP PSL 

– odrzucić 

 

10) art. 2 nadać brzmienie: 
„Art. 2.  

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 704, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 pkt 10b otrzymuje brzmienie: 
„10b) emeryturze lub rencie z ubezpieczenia – rozumie się emeryturę lub rentę 

rolniczą z ubezpieczenia, rentę rolniczą szkoleniową i rentę rodzinną;”; 
2) w art. 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy;”; 
3) w art. 19: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a 

mężczyzny 65 lat;”, 
b) uchyla się ust. 1a, 1b i 2a; 
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4) uchyla się art. 19a; 
5) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Osobom pobierającym renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, które osiągnęły 
wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, przyznaje się z urzędu emeryturę 
rolniczą w wysokości nie niższej od dotychczas pobieranej renty z tytułu 
niezdolności do pracy, jeżeli osoba ta spełnia warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt 2 
ustawy.”; 

6) w art. 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Jeżeli rolnik nabywa prawo do emerytury rolniczej w wieku o 5 lat niższym od 

wieku emerytalnego, określoną zgodnie z ust. 1 część uzupełniającą zmniejsza się o 
25% emerytury podstawowej. Tak ustaloną część uzupełniającą zwiększa się o 5% 
emerytury podstawowej po upływie każdego roku dzielącego uprawnionego od 
wieku emerytalnego.”; 

7) w art. 28: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wypłata ulega zawieszeniu w całości, jeżeli emeryt lub rencista nie zaprzestał 
prowadzenia działalności rolniczej, z zastrzeżeniem ust. 5–7, 9 i 10.”, 

b) w ust. 6 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem, który nie ma 

ustalonego prawa do emerytury albo renty i nie spełnia warunków do uzyskania 
emerytury rolniczej albo renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli 
małżonek ten podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy;”, 

c) uchyla się ust. 11 i 12.”; 
– KP PSL 

– odrzucić 

 

11) art. 5 nadać brzmienie: 
„Art. 5. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych (Dz. U. …) wprowadza się następujące zmiany:   
1) w art. 100d ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku złożenia przez członka otwartego funduszu wniosku o 
przyznanie emerytury, o której mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, lub art. 26b tej ustawy, po ustaleniu, że ubezpieczony 
spełnia warunki do przyznania tej emerytury, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zawiadamia otwarty fundusz o złożeniu wniosku i o 
obowiązku przekazania całości środków zgromadzonych na rachunku 
w otwartym funduszu na fundusz emerytalny FUS.”; 

2) art. 111d otrzymuje brzmienie: 
„Art. 111d. Otwarty fundusz, po poinformowaniu przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych o obowiązku przekazania środków 
zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na 
fundusz emerytalny FUS w związku ze złożeniem przez członka 
otwartego funduszu wniosku o przyznanie emerytury, o której 
mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub art. 26b tej 
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ustawy, przekazuje na rachunek wskazany przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych środki zgromadzone na rachunku 
członka otwartego funduszu odpowiadające wartości umorzonych 
jednostek, o których mowa w art. 100d ust. 2.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

12) art. 5 nadać brzmienie: 
„Art. 5. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych (Dz. U. …) wprowadza się następujące zmiany:   
1) w art. 100d ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku złożenia przez członka otwartego funduszu wniosku o 
przyznanie emerytury, o której mowa w art. 26d ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, po ustaleniu, że ubezpieczony spełnia warunki do 
przyznania emerytury, ZUS zawiadamia otwarty fundusz emerytalny 
o złożeniu wniosku i o obowiązku przekazania całości środków 
zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu na rachunek 
emerytalny w FUS.”; 

2) art. 111d otrzymuje brzmienie: 
„Art. 111d. Otwarty fundusz emerytalny po poinformowaniu przez ZUS o 

obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku 
członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny 
FUS w związku ze złożeniem przez członka otwartego funduszu 
wniosku o przyznanie emerytury, o której mowa w art. 26d 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przekazuje na rachunek 
wskazany przez ZUS środki zgromadzone na rachunku członka 
otwartego funduszu emerytalnego odpowiadające wartości 
umorzonych jednostek, o których mowa w art. 100d ust. 2.”; 

– KP Kukiz ’15 

– odrzucić 

 

13) w art. 6 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w art. 22a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„ 1. W przypadku złożenia przez członka otwartego funduszu emerytalnego wniosku o 

przyznanie emerytury, o której mowa w art. 26d ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, po ustaleniu, że 
ubezpieczony spełnia warunki do przyznania tej emerytury, ZUS zawiadamia 
otwarty fundusz emerytalny o złożeniu wniosku i o obowiązku przekazania całości 
środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na 
fundusz emerytalny w FUS. 

2. Kwotę środków, o których mowa w ust. 1, oraz kwotę zewidencjonowaną na 
subkoncie, o którym mowa w art. 40a, ewidencjonuje się na koncie ubezpieczonego 
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na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana 
emerytura, o której mowa w ust. 1.”;”; 

– KP Kukiz ’15 

– odrzucić 

 
14) w art. 6 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w art. 22a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
 „ 1. W przypadku złożenia przez członka otwartego funduszu emerytalnego wniosku o 

przyznanie emerytury, o której mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub art. 26b tej ustawy, 
po ustaleniu, że ubezpieczony spełnia warunki do przyznania tej emerytury, Zakład 
zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o złożeniu wniosku i o obowiązku 
przekazania całości środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu 
emerytalnym na fundusz emerytalny FUS. 

2. Kwotę środków, o której mowa w ust. 1, oraz kwotę zewidencjonowaną na 
subkoncie, o którym mowa w art. 40a, ewidencjonuje się na koncie ubezpieczonego 
na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana 
emerytura, o której mowa w ust. 1.”;”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
15) w art. 6 w pkt 3 lit. a nadać brzmienie: 

„a) w art. 40 ust. 1c otrzymuje brzmienie: 
„1c. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje  

o zwaloryzowanej wysokości składek podlegających odprowadzeniu do otwartego 
funduszu emerytalnego lub zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 
40a: 

1) w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za 
okres do dnia złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24  i 24b ustawy z 
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych lub nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku 
nie jest wymagane - nieopłaconych lub niezidentyfikowanych do tego dnia, 
także wówczas gdy nie uległy one przedawnieniu; 

2) w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, opłaconych lub 
zidentyfikowanych po dniu złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 i 
24b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych lub nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie 
takiego wniosku nie jest wymagane.”;”; 

– KP PSL 
– odrzucić 
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16) w art. 6 w pkt 4, w art. 40e w ust. 4 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) złożenia wniosku o emeryturę, o której mowa w art. 24b lub o emeryturę z 

tytułu osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1b ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”. 

– KP PSL 
– odrzucić 

Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zwarte w pkt: 
– 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15 i 16  
– 4, 12 i 13 

 
 
 
Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. 
 
 

Sprawozdawca 
 

(-) Jan Mosiński 

Przewodnicząca Komisji 
 

(-) Beata Mazurek 
 


