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SPRAWOZDANIE

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2007 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 21 lutego 2007 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów,
rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek
przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej

(-) Antoni Szymański



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym

dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny

oraz niektórych innych ustaw

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek
KRPS
poparty przez
komisję

II. Wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1) w art. 1 w pkt 3 skreśla się lit. b; Poprawka sen.
W. Mańkuta

Uwaga:

Poprawki nr 2 i 3 należy głosować łącznie.

2) dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Art. 4a. 1. Osoby, którym w 2007 r. przysługiwałby, na podstawie

dotychczasowych przepisów, dodatek pieniężny wyższy

niż kwota zapomogi określona w art. 7 ustawy

wymienionej w art. 1, mają prawo do wyrównania

pieniężnego.

2. Kwota wyrównania pieniężnego jest ustalana jako różnica

kwoty dodatku pieniężnego, jaki przysługiwałby w 2007

r. na podstawie dotychczasowych przepisów i kwoty

zapomogi wypłaconej w 2007 r.

3. Organy wypłacające, o których mowa w art. 10 ustawy

wymienionej w art. 1, informują osoby pobierające

świadczenia o warunkach nabycia prawa do wyrównania

pieniężnego w terminie do dnia 30 kwietnia 2007 r.

4. Wyrównanie pieniężne wypłaca się na wniosek osoby

uprawnionej, złożony w terminie do dnia 15 lipca 2007 r.

5. Wyrównanie pieniężne wypłaca się w sierpniowym

Poprawka sen.
W. Mańkuta



terminie wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 2

ustawy wymienionej w art. 1.

6. Do postępowania w sprawie wypłaty wyrównania

pieniężnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, art.

7 ust. 2, art. 8-10, art. 12 i art. 15-22 ustawy wymienionej

w art. 1 w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w

życie niniejszej ustawy.

7. Roszczenie o nabycie prawa do wyrównania pieniężnego

przedawnia się z dniem 31 sierpnia 2007 r.

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,

wzór wniosku o przyznanie wyrównania pieniężnego, a

także instrukcję jego wypełnienia, wykaz dokumentów,

które należy dołączyć do tego wniosku oraz szczegółowy

tryb postępowania w sprawach o przyznanie tego

wyrównania, kierując się koniecznością zapewnienia

stosownej dokumentacji niezbędnej do sprawnej

realizacji wypłat wyrównania pieniężnego.";

3) w art. 5 po wyrazach "niniejszej ustawy," dodaje się wyrazy "oraz

wyrównania pieniężnego, o którym mowa w art. 4a niniejszej

ustawy,".

Poprawka sen.
W. Mańkuta
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