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Opinia  

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

Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 

i chorób zawodowych 

(druk nr 605) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Podstawowym celem ustawy jest objęcie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty 

z tytułu niezdolności do pracy, przysługujących osobom, które nie posiadają odpowiedniego 

stażu pracy (20 lat kobiety i 25 lat mężczyźni), gwarancją wysokości kwoty najniższego 

świadczenia. Emerytury te są bowiem objęte jedynie gwarancją wysokości dotychczas 

pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość najniższej renty z tytułu 

całkowitej niezdolności do pracy – 1000 zł i renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 

750 zł określiła ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2) 

w art. 1 pkt 1. Nowelizacja powoduje, że gwarancją kwoty najniższego świadczenia zostają 

objęte emerytury przyznane z urzędu zamiast rent z tytułu niezdolności do pracy, do 

wysokości odpowiednio – 1000 zł albo 750 zł (w zależności od tego czy pobierano rentę 

z tytułu całkowitej, czy częściowej niezdolności do pracy). Ustawa przewiduje podwyższenie 

emerytur przyznanych z urzędu do w/w kwot wraz z wyrównaniem od dnia 1 marca 2017 r.  

Ustawa wprowadza ponadto regulację dotyczącą zasad przyznawania emerytur i rent 

z tytułu niezdolności do pracy – nie jest możliwe uzyskanie prawa do renty z tytułu 

niezdolności do pracy przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny lub ustalono jej prawo do 
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emerytur (wyjątkiem są renty rent z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia 

wypadkowego).  

Warto dodać, że proponowane zmiany łącza się z przeglądem funkcjonowania systemu 

emerytalnego dokonanym w 2016 r.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Podstawą prac był rządowy projekt ustawy (druk nr 1788), który wpłynął do Sejmu 

9 sierpnia 2017 r.  

Pierwsze czytanie odbyło się w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, jej sprawozdanie 

jest zawarte w druku sejmowym nr 1817. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny nie wniosła 

poprawek do przedłożenia. 

Drugie czytanie projektu odbyło się na 48. posiedzeniu Sejmu. Ponieważ nie wniesiono 

poprawek, Sejm przystąpił niezwłocznie do trzeciego czytania. 

Ustawa została przyjęta 29 września 2017 r., większością 434 głosów za, przy jednym 

przeciw i jednym wstrzymującym się. 

Ustawa nie budzi wątpliwości legislacyjnych. 

 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


