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SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 VI kadencja 

 
 

D O D A T K O W E    S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ 
I RODZINY  

 
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 627). 
 
 

Sejm na 25 posiedzeniu w dniu 15 października 2008 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1066 do 
Komisji: Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia 
poprawek  zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 

Komisje: Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu 
poprawek na posiedzeniu w dniu 16 października 2008 r. 

wnoszą: 
 

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

1) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) w art. 62 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy, urodzonej przed dniem 1 stycznia 
1969 r., wynosi:”;”; 

- KP PiS 
- odrzucić 

2) w art. 1 w pkt 3 w art. 63a ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy, urodzonej po dniu 31 grudnia 1968 

r., stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia 
renty z tytułu niezdolności do pracy, ustalonej zgodnie z art. 63b i art. 63c, przez 
wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 65 lat.”; 

- KP PiS 
- odrzucić 
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3) w art. 1 pkt 3 nadać brzmienie: 
„3) po art. 63 dodaje się art. 63a-63c w brzmieniu: 

„Art. 63a. 1. Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy, urodzonej po dniu 31 
grudnia 1948 r., stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem 
podzielenia podstawy obliczenia renty z tytułu niezdolności do pracy, 
ustalonej zgodnie z art. 63b i art. 63c, przez wyrażone w miesiącach średnie 
dalsze trwanie życia dla osób w wieku 65 lat. 

2. Renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy wynosi 75% renty dla 
osoby całkowicie niezdolnej do pracy. 

3.  Tablice trwania życia, o których mowa w art. 26 ust. 4, są podstawą 
przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy na wnioski zgłoszone od 
dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego. 

Art. 63b. 1. Podstawę obliczenia renty z tytułu niezdolności do pracy, o której mowa w 
art. 63a, stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z 
uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie 
ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego 
przysługuje wypłata renty, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego 
określonego w art. 173-175. 

2. Waloryzację składek przeprowadza się na zasadach określonych w art. 25 
ust. 3-12 i art. 25a.  

3. Jeżeli ubezpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, 
przy ustalaniu podstawy obliczenia renty składki na ubezpieczenie 
emerytalne zewidencjonowane na jego koncie w niepełnej wysokości 
zwiększa się, mnożąc przez wskaźnik korygujący 19,52/12,22, stanowiący 
stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do 
wysokości zewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego. 

4. Na wniosek ubezpieczonego, w celu ustalenia podstawy obliczania renty w 
sposób określony w ust. 1-3: 

1) kapitał początkowy ustala się bez uwzględnienia wskazanych przez 
ubezpieczonego okresów nieskładkowych, o których mowa w art. 7, 

2) w kwocie składek na ubezpieczenie emerytalne nie uwzględnia się 
wskazanych przez ubezpieczonego składek, o których mowa w art. 16 ust. 
5, 6, 6b, 8, 9, 9a, 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 125, z późn. zm.) 
oraz składek z tytułu ubezpieczenia w okresie, gdy ubezpieczony był 
uczniem lub studentem, jednakże nie dłużej niż do końca miesiąca, w 
którym ukończył 26 lat. 

Art. 63c. 1. Jeżeli przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy 
uwzględniono okresy ubezpieczenia społecznego rolników wymienione w 
art. 10 ust. 1 pkt 1, podstawę obliczenia tej renty, ustaloną zgodnie z art. 
63b, zwiększa się o przeciętną miesięczną kwotę składki, obliczoną 
zgodnie z ust. 5, za każdy pełny miesiąc tych okresów przyjęty do usta-
lenia prawa do renty. 

2. Jeżeli przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy z 
zastosowaniem postanowień umów międzynarodowych uwzględniono 
okresy ubezpieczenia za granicą, o których mowa w art. 8, podstawę 
obliczenia tej renty, ustaloną zgodnie z art. 63b, zwiększa się o przeciętną 
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miesięczną kwotę składki, obliczoną zgodnie z ust. 5, za każdy pełny 
miesiąc okresów ubezpieczenia za granicą. 

3. Jeżeli wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy zgłosiła osoba w 
wieku poniżej 60 lat, która nie posiada pełnych 30 lat okresów 
składkowych i nieskładkowych, podstawę obliczenia renty, ustaloną 
zgodnie z art. 63b, zwiększa się o przeciętną miesięczną kwotę składki, 
obliczoną zgodnie z ust. 5, za każdy pełny miesiąc okresu brakującego do 
pełnych 30 lat, przypadającego od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do 
dnia, w którym rencista ukończyłby 65 lat, z zastrzeżeniem art. 108b.  

4. W celu ustalenia, czy podstawa obliczenia renty z tytułu niezdolności do 
pracy podlega zwiększeniu, o którym mowa w ust. 3, sumuje się okresy: 

1) składkowe, o których mowa w art. 6, z wyłączeniem okresów, o 
których mowa w art. 63b ust. 4 pkt 2; 

2) nieskładkowe, o których mowa w art. 7, z wyłączeniem okresów, o 
których mowa w art. 63b ust. 4 pkt 1, w wymiarze nie większym niż 
określony w art. 5 ust. 2;  

3) ubezpieczenia społecznego rolników wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 
1, uwzględnione przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności 
do pracy; 

4) ubezpieczenia za granicą, o których mowa w art. 8.  
5. Przeciętną miesięczną kwotę składki stanowi kwota uzyskana przez 

podzielenie kwoty podstawy obliczenia renty z tytułu niezdolności do 
pracy, ustalonej zgodnie z art. 63b, przez wyrażony w miesiącach staż 
ubezpieczeniowy rencisty.  

6. Staż ubezpieczeniowy rencisty, o którym mowa w ust. 5, stanowią: 
1) przypadające przed dniem 1 stycznia 1999 r., przyjęte do ustalenia 

kapitału początkowego, okresy: 
a) składkowe, o których mowa w art. 6, 
b) nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5, 
c) nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-4 i 6-12, w 

wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2; 
2) okresy ubezpieczenia przypadające od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 

zgłoszenia wniosku o rentę 
 - z wyłączeniem okresów, o których mowa w art. 63b ust. 4.”;  

- KP Lewica 
- odrzucić 

4) w art. 1 skreślić pkt 5; 
- KP PiS 

- odrzucić 
5) w art. 1 pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) w art. 104 skreślić ust. 8;”; 
- KP PiS 

- odrzucić 
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6) w art. 1 w pkt 9 w art. 183b ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej 

urodzonej po dniu 31 grudnia 1968 r., zgłoszony w roku kalendarzowym 2009, 
wynosi: 

1) 80 % renty obliczonej na podstawie art. 62 oraz 
2) 20 % renty obliczonej na podstawie art. 63a.”; 

- KP PiS 
- odrzucić 

7) skreślić art. 2-7; 
- KP PiS 

- odrzucić 
8) dodać art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako rentę 

stałą, jeżeli całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w 
gospodarstwie rolnym jest trwała i nie orzeczono celowości 
przekwalifikowania zawodowego. W pozostałych przypadkach renta 
rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta 
okresowa przez okres wskazany w decyzji Prezesa Kasy.”; 

2) art. 34 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 34. 1. Prawo do emerytury lub emerytury z ubezpieczenia społecznego 

rolników indywidualnych i członków ich rodzin ulega zawieszeniu na 
zasadach określonych w przepisach emerytalnych. W takim przypadku nie 
zawiesza się jednak wypłaty części składkowej emerytury rolniczej albo 
nadwyżki emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników 
indywidualnych i członków ich rodzin ponad 95 % emerytury 
podstawowej. 

2. Przy stosowaniu zawieszenia prawa do emerytury lub emerytury z 
ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich 
rodzin, zgodnie z ust. 1, nie bierze się pod uwagę dochodów z działalności 
rolniczej.”; 

- KP PSL 
- przyjąć 

 
Warszawa, dnia 16 października 2008 r. 
 
 

Przewodniczący Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny 

i Sprawozdawca 
 
 

/-/  Sławomir Piechota 

Przewodniczący Komisji 
Finansów Publicznych 

 
 
 

/-/  Zbigniew Chlebowski 
 



URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ
KOMITETU NTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz

Min.MD/J 395 oatoP as

Warszaw u, arrJppazdziernika 2008 r.

Pan
Sławomir Piechota
Przewodniczący Komisj i
PoliĘki Społecznej i Rodziny
Sejm RP

opinia o zgodnoŚci z prawem Unii Europejskiej poprawek do rządowego projektu ustawy
o zmiunie ustuwy o emeryturach i rentach z FundilSzu Ubezpiecze Społecznyclt oraz
niekt r1,ch ustaw ujętyclt w dodatkow),m sprflwozdaniu Komisji Finans w Publicznyclt oraz
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1066-A) wyrażona na podstawie art. 9 pkt
3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o
Komitecie [ntegracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106' poz. 494, z p6źn. Zm.) przez
Sekretarza Komitetu Integracj i Europej skiej V[ikołaj a Dowgielewicza

Szanov, łtl.' P anie P rzew odniczącv,

W związku z przedłoŻonvm Sprawozdaniem (pismo nr PSR-0150-75.2008) pozrvalam
sobie i't'1'razic następuj ącą opinię :

Poprawki do projektu ustawy ujęte w sprawozdaniu nie są objęte zakresem prawa Unii
E uropej skiej.

Z powazaniem,

Do uprzeimej wiadomości:
Pani Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Społecznej
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