
 

 Warszawa, 19 lutego 2009 r.
SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja 

Prezes Rady Ministrów  
DSPA-140 – 36(3)/09  

 
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

poselskiego projektu ustawy: 
 

- o nauczycielskich świadczeniach 
kompensacyjnych (druk nr 1462). 

 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych. 

 

 

 

(-) Donald Tusk 



                            Projekt  
 
 

 

 Stanowisko Rządu 

                       

  wobec  poselskiego projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach  kompensacyjnych 

                                                   (druk nr 1462) 

 

 

I. Stan obowiązujący. 

Do dnia 31 grudnia 2008 r. nauczyciele mogli skorzystać z dwóch możliwości przejścia 

na wcześniejszą emeryturę: 

1) bez względu na wiek na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), przy czym nauczyciele 

urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., mający 

trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym 

charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów 

poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, 

w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie 

specjalnym, mogą przejść na emeryturę po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku 

pracy, jeżeli warunki do uzyskania prawa do emerytury, z wyjątkiem rozwiązania 

stosunku pracy, spełnili do dnia 31 grudnia 2008 r.; 

2) w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn na podstawie art. 46 i art. 32 ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) w związku z § 15 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku 

emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub 

w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z późn. zm.). 

Nauczyciele, którzy nie spełniają ww. warunków, uzyskują prawo do emerytury 

z osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla 

mężczyzn  65 lat. 
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II. Projektowane  regulacje. 

      Projekt ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych przewiduje 

możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej przez niektórych 

nauczycieli, gwarantując im przez okres do uzyskania emerytury świadczenie kompensujące 

im dochód z pracy, zwane w projekcie ustawy „świadczeniem kompensacyjnym”. Zakres 

podmiotowy ustawy określony został w art. 2 pkt 1 projektu. Byliby to przede wszystkim 

nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, bezpośrednio realizujący obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne określone w ramowych planach nauczania. 

Świadczenie to miałoby przysługiwać tym nauczycielom, którzy mają wymagany  

w projekcie staż oraz osiągnęli wiek, o którym mowa w art. 4 ust. 2 projektu.  

Projekt przewiduje coroczne – począwszy od 2009 roku -  wydłużanie wieku 

uprawniającego do świadczenia kompensacyjnego o 3 miesiące dla kobiet i 6 miesięcy dla 

mężczyzn, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia przez nich wieku emerytalnego ( 60 lat przez 

kobiety i 65 lat przez mężczyzn ), co będzie miało miejsce w 2029 roku. 

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne miałoby być równe 80% kwoty będącej 

wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury (art. 25 ustawy o emeryturach i rentach 

z FUS) przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat ustalone według 

obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia tablic trwania życia,  

o których mowa w art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury dla członków otwartych funduszy 

emerytalnych, składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na koncie w ZUS  

w niepełnej wysokości (z uwagi na przekazywanie części składki do OFE) miałyby być 

zwiększone przez przemnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22. 

 Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie mogłoby być niższe niż najniższa 

emerytura.  

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego miałoby ulegać zawieszeniu 

bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia pracy w jednostkach,  

o których mowa w art. 1 Karty Nauczyciela.  

W przypadku skorzystania z prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 

nie przysługiwałoby prawo do rekompensaty, o której mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 

2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656).  
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Świadczenia te byłyby finansowane ze środków budżetu państwa. 

 

Projekt przewiduje ponadto prawo pobierających świadczenia kompensacyjne i prawa 

członków ich rodzin do pełnego katalogu świadczeń społecznych analogicznych, jak prawa 

emerytów i rencistów do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz zawiera wszelkie 

przepisy dotyczące zasad wypłaty świadczeń, a także przepisy proceduralne umożliwiające 

realizację ustawy. 

 

III. Stanowisko Rządu 

W ocenie Rządu: 

1) rozwiązania przyjęte w projekcie mają charakter przejściowy, a uprawnienia 

nauczycieli charakter wygasający; 

2) projekt ustawy jednoznacznie określa charakter prawny świadczenia: 

świadczenie zaopatrzeniowe spoza systemu społecznego ubezpieczenia 

emerytalnego; 

3) zaproponowane rozwiązania złagodzą społeczne skutki zmian zachodzących  

w systemie edukacji sygnalizowane przez środowisko nauczycieli; 

4) projekt ustawy nie rodzi dodatkowych skutków finansowych, bowiem wypłata 

świadczeń kompensacyjnych zostanie zrównoważona przez przepis art. 16 ust. 

2 projektu, który nie przewiduje dla nauczycieli uprawnionych do świadczenia 

kompensacyjnego prawa do rekompensaty, o której mowa  w ustawie  z dnia 

19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.  

Mając na uwadze powyższą argumentację, Rada Ministrów popiera – co do 

zasady - inicjatywę legislacyjną przedstawioną w poselskim projekcie ustawy  

o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk  nr 1462). 

 

Nazwanie projektowanego świadczenia „świadczeniem kompensacyjnym”, a nie 

„emeryturą”,  rodzi poważne  konsekwencje  systemowe. 

Gdyby jednak nazwę „świadczenie kompensacyjne” utrzymano, Rada Ministrów  

wnosi o uwzględnienie podczas prac sejmowych nad projektem uwag natury 

formalnoprawnej do poszczególnych przepisów ustawy. Uwagi te wynikają przede 

wszystkim z konieczności dostosowania regulacji dotyczących świadczenia 

kompensacyjnego do zasad ustalania świadczeń w systemie emerytalnym, zasiłkowym, 
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systemie świadczeń dla bezrobotnych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz do systemu podatkowego i systemu ubezpieczeń zdrowotnych. 

 

Do art. 2 projektu 

W art. 2 projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych w pkt 1 lit. d 

błędnie przywołano jednostkę redakcyjną  ust. 2 pkt.1a ustawy Karta Nauczyciela. 

Należałoby przywołać art. 1 ust. 2 pkt 1a ustawy Karta Nauczyciela. 

W projekcie ustawy nie zdefiniowano pojęcia „obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

określone w ramowych planach nauczania” nawet poprzez odesłanie do innych przepisów. 

ZUS który realizowałby ustawę nie ma możliwości oceny czy wnioskodawca spełnia ten 

warunek. Dlatego należałoby wskazać jaki dokument i przez kogo wydany potwierdzi 

spełnienie tego warunku. Potwierdzenie spełnienia tego warunku wymaga jednak 

ustawowego określenia kryteriów uznania, że nauczyciel w dniu zgłoszenia wniosku lub 

przez jaki okres prowadził „obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w ramowych 

planach nauczania”. 

   Ponadto przepis art. 2 pkt 1 budzi wątpliwości odnośnie jego stosowania w stosunku 

do osób zatrudnionych w szkole na stanowisku nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, 

którym zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

obniżono obowiązkowy wymiar zajęć. Dotyczy to nauczyciela zatrudnionego w pełnym 

wymiarze zajęć, któremu powierzono stanowisko dyrektora, zastępcy dyrektora lub inne 

stanowisko kierownicze w szkole. Należy zauważyć, że z kręgu osób uprawnionych do 

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych wyłączeni zostali bez jednoznacznego 

uzasadnienia nauczyciele religii oraz etyki, ponieważ przedmiotów tych w obowiązującym 

stanie prawnym nie zalicza się do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ponadto, z uwagi na 

utrzymujący się od lat niż demograficzny większość nauczycieli posiada kwalifikacje do 

nauczania różnych przedmiotów i prowadzenia różnego rodzaju zajęć, stąd obowiązujące 

regulacje ustawy – Karta Nauczyciela dopuszczają sytuacje, w których w ramach jednego 

stosunku pracy nauczyciel realizuje różne zajęcia, np. łączy pracę w bibliotece z nauczaniem 

języka polskiego. Z tych samych względów wielu nauczycieli przekwalifikowuje się  

w trakcie pracy zawodowej i zmienia stanowisko, np. wielu nauczycieli kształcenia 

zintegrowanego po uzupełnieniu kwalifikacji podjęło pracę na stanowisku np. pedagoga 

szkolnego, bądź odwrotnie – nauczyciel pedagog szkolny (psycholog, logopeda, doradca 

zawodowy, wychowawca świetlicy) po uzupełnieniu kwalifikacji może pracować obecnie 

jako nauczyciel określonego przedmiotu. Z przepisów projektowanej ustawy nie wynika, czy 
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takie osoby będą uprawnione do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i pod jakim 

warunkiem (wymiar realizowanych zajęć i okres ich realizacji). Nie jest też jasne, czy 

uprawnieni do tego świadczenia będą nauczyciele korzystający ze zniżki tygodniowej liczby 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 42a ust. 1 

ustawy – Karta Nauczyciela. Wątpliwości budzi również objęcie projektowaną ustawą 

nauczycieli przedszkoli niepublicznych, którym nie przysługuje emerytura zarówno na 

podstawie art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak też na podstawie art. 88  Karty 

Nauczyciela, gdyż w art. 91b ust.1 pkt 4 Karty Nauczyciela dotyczącym nauczycieli 

przedszkoli niepublicznych nie zostały powołane przepisy art. 86 Karty Nauczyciela 

gwarantujące zastosowanie art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak też 

zastosowanie art. 88 Karty Nauczyciela.  Należy zatem w pkt 1 lit c skreślić wyrazy  

„i  niepublicznych”.  

 

Do art. 5 projektu 

W art. 5 ust. 1 i 2 projektu proponuje się wyrażenie „o przyznanie emerytury 

nauczycielskiej” zastąpić wyrażeniem „o przyznanie nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego” – w celu sprostowania oczywistej omyłki. 

 

Do art. 4 projektu 

Budzi wątpliwości fakt, iż przepis ten umożliwia przyznanie świadczenia określonego 

ustawą osobie, która nie rozwiązała stosunku pracy ze szkołą. 

 

Do art. 7 projektu 

Osobie, która ma ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 

nie powinien przysługiwać zasiłek chorobowy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia 

chorobowego, świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłek wyrównawczy, analogicznie jak ma to 

miejsce w przypadku osoby uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do 

pracy. W związku z tym odpowiedniej zmiany wymagają przepisy art. 13 ust. 1, art. 18 ust. 7 

oraz art. 25 ustawy z dnia 25 czerwca  1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.) 

Ponadto, nauczycielowi uprawnionemu do nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego nie może przysługiwać jednocześnie prawo do świadczenia 

przedemerytalnego. Stosownej zmiany należy dokonać w art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 
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2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415,  

z późn. zm.). Propozycje zmian są przedstawione w dalszej części stanowiska.  

 

 

Do art. 8 pkt 2 projektu 

        Zdaniem Rządu,  prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego powinno 

ustać z dniem poprzedzającym osiągnięcie wieku  60 lat przez kobietę i 65 lat przez 

mężczyznę. 

 

        Do art. 9 projektu 

        Przepis art. 9 powinien odnosić się do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 

a nie do emerytury.  

 

Do art. 10 projektu 

W związku z charakterem prawnym tego nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego należy zrezygnować z regulacji dotyczącej prawa do renty rodzinnej po 

zmarłym uprawnionym – skreślić zatem należy ust. 1 tego artykułu. W to miejsce należy 

dokonać stosownej regulacji w ustawie o emeryturach i rentach z FUS -  (w art. 66 tej 

ustawy). Propozycja zmiany została zawarta w dalszej części stanowiska.  

 

Do art. 11 i 12 projektu 

W przepisach tych należałoby określić, że źródłem finansowania dodatku 

pielęgnacyjnego i zasiłku pogrzebowego jest budżet państwa. 

 

Do art. 14 projektu 

W art. 14 ust. 1 należałoby skreślić pkt 2, a w pkt 3  należałoby wykreślić wyrazy:  

„w państwie, z którym Rzeczpospolitą Polską nie łączy umowa międzynarodowa  

w dziedzinie ubezpieczeń społecznych”. 

Z uwagi na prawny charakter nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 

(pozaubezpieczeniowe świadczenie finansowane z budżetu państwa) świadczenie to  

nie będzie przedmiotem regulacji wspólnotowych o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego. Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym – w stosunku do tych świadczeń – 

nie jest możliwe stosowanie zasady sumowania polskich i zagranicznych okresów 

ubezpieczenia w celu nabycia prawa do świadczenia. 
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 Do art. 15  ust. 2 w związku z art. 10 ust. 2  projektu  

W obecnym brzmieniu przepis ten oznacza, iż w przypadku, gdy uprawniony umrze  

w trakcie miesiąca, uprawnionym członkom rodziny przysługuje nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne niezrealizowane za część miesiąca przypadającego do dnia śmierci. W 

przypadku świadczeń wypłacanych cyklicznie w każdym przypadku, w którym organ 

rentowy dowie się o śmierci uprawnionego po miesiącu, w którym nastąpił zgon, powstanie 

nadpłata świadczenia wypłaconego po dniu zgonu.  

Zdaniem Rządu, w art. 10 ustawy powinien być wprowadzony dodatkowy przepis  

w brzmieniu: 

„W razie śmierci uprawnionego w trakcie miesiąca wstrzymanie wypłaty 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego następuje od miesiąca przypadającego po 

miesiącu, w którym zmarła osoba uprawniona."  

 

Do art. 17 projektu: 

1) ust. 1 powinien otrzymać brzmienie: 

„1. W zakresie postępowania w sprawach nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 114, art. 116 i art. 117 – 128 ustawy o emeryturach  

i rentach z FUS.” 

2)  po ust. 2 należałoby dodać ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W razie zbiegu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ze 

świadczeniami przewidzianymi w art. 16 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS  stosuje 

się odpowiednio art. 98 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.” 

 

Po art. 18 proponuje się dodać art. 19 - 27 w brzmieniu: 

  

Art. 19.  W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176, z późn. zm.1)) w art. 34 wprowadza się następujące zmiany:  

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od 

wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń 

przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych,  nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent 

strukturalnych oraz rent socjalnych.”; 
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2) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Organy rentowe są obowiązane, w terminie do końca lutego, po upływie roku 

podatkowego, sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego 

wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent 

socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich 

świadczeń kompensacyjnych oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku 

podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych; 

obowiązek ten nie dotyczy podatników:”; 

3) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z 

ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń 

przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru 

zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów 

dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym 

obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje. ”;  

4) ust. 10 b otrzymuje brzmienie: 

„10b.  W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu 

niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia 

społecznego lub renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek 

szkoleniowy, stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez 

pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub 

świadczenie przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości 

uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ 

rentowy odejmuje od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz 

w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie 

informacje.”. 

 

Art. 20. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2)) art. 66 otrzymuje 

brzmienie: 
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„Art. 66. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, 

która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub 

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba 

zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.”. 

 

Art. 21. W ustawie z dnia  z dnia 25 czerwca  1999 r. o świadczeniach pieniężnych  

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 

267, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 13 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, 

świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;”; 

 

2) w art. 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub 

renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku 

przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na postawie 

odrębnych przepisów.”; 

 

3) art. 25 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25. Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje ubezpieczonemu będącemu 

pracownikiem, uprawnionemu do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.”. 

 

Art. 22. W  ustawie z dna 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U.  Nr 

122, poz. 1143, z późn. zm.4)) w art. 1 w  ust. 3  po pkt 7 dodaje się pkt 8 w 

brzmieniu: 

            „ 8) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.”. 
 
 

Art. 23. W ustawie z dnia  27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 

1268, z późn. zm.5)) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 
„ 1. Renta socjalna nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia  

w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub 
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pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty 

strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia 

przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.”. 

 

Art. 24. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 139, poz. 992, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:        

1) w art. 3: 

  a) w pkt 23 lit. d  otrzymuje brzmienie: 

„d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury  

lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych 

rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,”; 

         b) w  pkt 24 lit. d  otrzymuje brzmienie: 

„d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,  

a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem 

rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą 

gospodarstwa rolnego,”; 

  2) w art. 17 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, 

zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku 

przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego:”. 

 

Art. 25. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.7))  w art. 2 w ust. 1 w pkt 2  lit. c 

otrzymuje brzmienie: 

 

 „c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty 

szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, 

świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, 

zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,”. 
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 Art. 26. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej   

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.8)) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 66 w  ust. 1 dodaje się pkt 37 w brzmieniu: 

„ 37) osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.”; 

 

2) w art. 73 dodaje się pkt 19 w brzmieniu: 

„19) osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne obejmuje okres 

od dnia przyznania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego do dnia 

utraty prawa do jego pobierania.”; 

3) w art. 75 po ust. 2 dodaje się ust. 2 a w brzmieniu: 

„2a. Osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne zgłasza do        

ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń  

Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do   15 dnia 

miesiąca  następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub 

zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku. ”; 

 

4) w art. 81 w  ust. 8 po pkt 6  dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) osób, o których mowa w art.  66 ust. 1 pkt 37, jest kwota nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego;”; 

 

5) w art. 85  po ust. 10  dodaje się ust. 10 a w brzmieniu: 

„10a. Za osobę pobierającą nauczycielskie świadczenie kompensacyjne składkę    

 jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty nauczycielskiego świadczenia     

 kompensacyjnego i odprowadza jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń               

 Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.”; 

 

6) w art. 87 w  ust. 2  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od emerytur, rent, 

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków przedemerytalnych  

i świadczeń przedemerytalnych oraz świadczeń pieniężnych dla cywilnych 

niewidomych ofiar działań wojennych jednostka organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych:”; 
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7)   w art. 94 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Od nienależnie pobranej emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia 

przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego albo świadczenia 

pieniężnego dla cywilnych ofiar wojny składka na ubezpieczenie zdrowotne nie 

podlega zwrotowi.”. 

  

Art. 27. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U.  z 2009 r. Nr 1 poz. 7 i  Nr 6 poz. 33)  w art. 2 wprowadza się 

następujące zmiany:  

 1)  w  pkt 17 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 

renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi  

w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,”; 

2)   w pkt 18 lit. d  otrzymuje brzmienie: 

„d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także 

emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty 

przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa 

rolnego,”. 

 

 

Do art. 19 projektu 

Rada Ministrów proponuje oznaczyć ten artykuł jako art. 28 oraz uaktualnić datę 

wejścia w życie projektowanej ustawy. 

 

 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, 
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 
8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 
1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 
199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, 
Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, 
poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,  Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 
1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, 
poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 
116, poz. 1203 i 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 
263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, 
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poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz.852, Nr 143, poz.1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 
1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177 poz.1468, Nr 179, poz.1484, Nr 180, poz. 1495, Nr 183, poz. 1538,  
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 
183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz.219, Nr 
99, poz.658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz.1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, 
poz.1378 i Nr 211, poz. 1549, z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz.894, Nr 209, poz. 1316, 
Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 6, poz. 33.  
 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, 
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135  
i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711  
i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445,  
z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192, poz. 1180 i Nr 228 poz. 1507, Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 8 poz. 38.  
 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1615,  
z 2007 r. Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 582, Nr 119, poz. 771, Nr 234, poz. 1570 
i Nr 237, poz. 1654.  
 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001,  
z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 115, poz. 793 oraz  
z 2009 r. Nr 6 poz. 33.  
 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252,  
z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 176, poz. 1241 oraz  
z 2008 r. Nr 70, poz. 416.  
 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630,  
z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747 i Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz  
z 2008 r.  Nr 70 poz. 416, Nr 138 poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237 poz. 1654.  
 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, 
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.  
 
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367,  
Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.  
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