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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 rządowym projekcie ustawy  
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych oraz niektórych innych ustaw  
(druk nr 1974) 

  
 

Sejm na 52. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 
Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2004 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 23 listopada 2017 r.  

wnosi: 

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

1) w art. 6:  
a) w pkt 2: 

– w lit. a, ust. 3a nadać brzmienie: 
,,3a. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty uwzględnia się 

kwoty wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, oraz kwoty zasiłków: 
chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, przysługujących 
ubezpieczonemu w roku kalendarzowym przypadającym po 2004 r. a 
przed 2018 r., z tym że łączna kwota podstaw wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wynagrodzeń i zasiłków nie 
może przekroczyć maksymalnej kwoty rocznej podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.”, 

– skreślić literę b, 
b) dodać pkt 3–7 w brzmieniu: 

„3) po art. 15 dodaje się art. 15a i art. 15b w brzmieniu: 
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„Art. 15a. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury i renty, o której mowa w 
art. 15, do obliczenia której wskazano podstawę wymiaru składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa 
polskiego, przypadającą w całości po dniu 31 grudnia 2017 r. oraz 
kwoty, o których mowa w art. 15 ust. 3, przysługujące w całości po 
dniu 31 grudnia 2017 r., nie stosuje się art. 15 ust. 5. 

Art. 15b. 1. W celu ustalenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru emerytury 
i renty, o którym mowa w art. 15, do  obliczenia której wskazano 
podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe przypadającą w części przed 
dniem 1 stycznia 2018 r. i po dniu 31 grudnia 2017 r. oraz kwoty, o 
których mowa w art. 15 ust. 3 przysługujące w części przed dniem 1 
stycznia 2018 r. i po dniu 31 grudnia 2017 r. ustala się cząstkowe 
wskaźniki wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty. 

2. Cząstkowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub 
renty za lata kalendarzowe przypadające przed dniem 1 stycznia 2018 
r. ustala się zgodnie z art. 15. 

3. Cząstkowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub 
renty za lata kalendarzowe przypadające po dniu 31 grudnia 2017 r. 
ustala się zgodnie z art. 15 z wyłączeniem ust. 5 tego artykułu. 

4. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty stanowi 
sumę cząstkowych wskaźników podstaw wymiaru ważonych 
udziałem liczby lat kalendarzowych przyjętych do jego obliczenia w 
liczbie lat przyjętych do obliczenia obu wskaźników. 

5. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty ustalony 
zgodnie z ust. 4 nie podlega ograniczeniu do 250%.”; 

4) w art. 21w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1) podstawa wymiaru renty – w wysokości uwzględniającej rewaloryzację 

oraz wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w okresie następującym 
po ustaleniu prawa do renty, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 5 w przypadku 
podstawy wymiaru renty, do której obliczenia nie stosuje się art. 15a i art. 
15b , albo 

2) podstawa wymiaru ustalona na nowo odpowiednio w myśl art. 15–15b.”; 
5) w art.109 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na wniosek emeryta lub rencisty wysokość emerytury określonej w art. 53 
oraz renty ulega ponownemu ustaleniu na zasadach określonych w art. 111–
113.”; 

6) uchyla się art. 110 i art. 110a; 
7) w art. 112 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się literę b.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

2) po art. 9 dodać art. 9a w brzmieniu: 
 „Art. 9a. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z 

tytułu wypadków i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773) w art. 
17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 



– 3 – 
	  

	  

„3. Przy ustalaniu podstawy wymiaru renty nie stosuje się ograniczenia 
wskaźnika wysokości podstawy wymiaru do 250%.”;”;  

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

3) w art. 19  skreślić ust. 2; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

 

4) po art. 19 dodać art. 19a w brzmieniu: 
„Art. 19a. Do spraw o ponowne ustalenie wysokości emerytury zgodnie z art. 110 lub 

art. 110a ustawy zmienianej w ar. 6, wszczętych i niezakończonych przed 
dniem 1 marca 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

5) po art. 19a dodać art. 19b w brzmieniu: 
„Art. 19b. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 21 ustawy 

zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ustawy zmienianej w art. 
1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 12 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 
6) art. 20 nadać brzmienie: 

„Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2 
lit. c, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 
oraz art. 6 pkt 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2018 r.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

7) art. 20 nadać brzmienie: 
„Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.”. 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 
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Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w pkt 1-4 i 6. 
Uwaga: w przypadku przyjęcia niektórych poprawek zmianie ulegnie numeracja ustawy.   
 
 
Warszawa, dnia 23 listopada 2017 r. 
 
 
 
 

Sprawozdawca 
 

(-) Barbara Bartuś 

Przewodnicząca Komisji 
 

(-) Beata Mazurek 
 


