Projekt
U S T AWA
z dnia
o jednorazowym dodatku pieni nym dla niektórych emerytów, rencistów i osób
pobieraj cych wiadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury
pomostowe albo nauczycielskie wiadczenia kompensacyjne w 2016 r.
Art. 1. Ustawa okre la warunki nabywania prawa do jednorazowego dodatku
pieni nego przysługuj cego w 2016 r. oraz zasady wypłaty i finansowania tego dodatku.
Art. 2. 1. Jednorazowy dodatek pieni ny, zwany dalej „dodatkiem”, przysługuje
osobom, które w dniu 29 lutego 2016 r. maj prawo do:
1)

wiadcze , o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r.
poz. 840),

2)

wiadcze z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U.
z 2015 r. poz. 704, z pó n. zm.1)),

3)

wiadcze , o których mowa w art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach b d cych ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),

4)

wiadcze , o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym ołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r.
poz. 330),

5)

wiadcze , o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu

emerytalnym

funkcjonariuszy

Policji,

Agencji

Bezpiecze stwa

Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu by Kontrwywiadu Wojskowego, Słu by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Biura
Ochrony Rz du, Pa stwowej Stra y Po arnej i Słu by Wi ziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2015 r. poz. 900 i 1268),

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, 1217,
1268, 1506 i 1649.
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6)

emerytur i rent, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748,
1240, 1302 i 1311),

7)

wiadcze , o których mowa w art. 100 § 1 i 2 oraz art. 102 § 1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. – Prawo o ustroju s dów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133,
z pó n. zm.2)),

8)

rent, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy z dnia
30 pa dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 i 1442),

9)

rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 pa dziernika
2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w
szczególnych okoliczno ciach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737),

10) renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 982 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1175 i 1682),
11)

wiadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o którym mowa w ustawie
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598 i 1682),

12)

wiadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o wiadczeniu pieni nym i uprawnieniach przysługuj cych cywilnym niewidomym
ofiarom działa wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 1824, z 2010 r. Nr 225, poz. 1465 oraz
z 2011 r. Nr 122, poz. 696),

13) okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1097),
14) emerytury, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 i 1240),
15)

wiadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r.
o nauczycielskich wiadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800, z 2011 r.
Nr 75, poz. 398 oraz z 2012 r. poz. 637),

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, 694, 1066,
1224, 1309, 1311, 1418 i 1595.
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16) okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o
zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637)
– zwanym dalej „osobami uprawnionymi”, je eli wysoko

tych wiadcze nie przekracza, na

dzie 29 lutego 2016 r., kwoty 2000,00 zł miesi cznie.
2. Przy ustalaniu wysoko ci wiadczenia uwzgl dnia si kwot

wiadczenia ł cznie z

dodatkiem piel gnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupełnych oraz innymi dodatkami lub
wiadczeniami pieni nymi przysługuj cymi na podstawie odr bnych przepisów, które s
wypłacane przez organy emerytalno-rentowe – w wysoko ci ustalonej przed dokonaniem
potr ce i egzekucji oraz zmniejszenia na zasadach okre lonych w ustawach, o których mowa
w ust. 1 pkt 4–6 i 11, a tak e zawieszenia na zasadach okre lonych w ustawach, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 10 i 11.
3. W przypadku gdy osoba uprawniona pobiera wi cej ni jedno wiadczenie, o którym
mowa w ust. 1, przy ustalaniu wysoko ci wiadcze na dzie 29 lutego 2016 r., przyjmuje si
sum przysługuj cych wiadcze .
Art. 3. W razie zbiegu prawa do wi cej ni jednego wiadczenia, o którym mowa w
art. 2 ust. 1, osobie uprawnionej przysługuje jeden dodatek.
Art. 4. Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona wi cej ni

jedna osoba,

przysługuje jeden dodatek.
Art. 5. Dodatek przysługuje w wysoko ci:
1)

350,00 zł – je eli wiadczenie lub suma wiadcze przysługuj cych osobie uprawnionej
nie przekracza kwoty 900,00 zł;

2)

300,00 zł – je eli wiadczenie lub suma wiadcze przysługuj cych osobie uprawnionej
wynosi powy ej 900,00 zł, nie wi cej jednak ni 1100,00 zł;

3)

200,00 zł – je eli wiadczenie lub suma wiadcze przysługuj cych osobie uprawnionej
wynosi powy ej 1100,00 zł, nie wi cej jednak ni 1500,00 zł;

4)

100,00 zł – je eli wiadczenie lub suma wiadcze przysługuj cych osobie uprawnionej
wynosi powy ej 1500,00 zł, nie wi cej jednak ni 2000,00 zł.
Art. 6. 1. Dodatek wypłaca si osobie uprawnionej z urz du, wraz ze wiadczeniem, o

którym mowa w art. 2 ust. 1.
2. Dodatek wypłaca si w terminie wypłaty wiadcze , o których mowa w art. 2 ust. 1,
przypadaj cym w marcu, z wyj tkiem dodatku do wiadcze , o których mowa w art. 2 ust. 1

–4–

pkt 11 oraz w art. 49 ust. 3 ustawy powołanej w art. 2 ust. 1 pkt 2, który wypłaca si w
terminie wypłaty wiadcze , przypadaj cym w kwietniu.
Art. 7. 1. Decyzje w sprawie dodatku wydaje i dodatek wypłaca organ wypłacaj cy
wiadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1.
2. W razie zbiegu prawa do

wiadcze , które s

wypłacane przez dwa organy

emerytalno-rentowe, decyzje w sprawie dodatku wydaje i dodatek wypłaca Zakład
Ubezpiecze Społecznych.
3.

Decyzje

w

sprawie

dodatku,

sporz dzone

z

wykorzystaniem

systemu

teleinformatycznego, mog zamiast podpisu zawiera nadruk imienia i nazwiska wraz ze
stanowiskiem słu bowym osoby upowa nionej do ich wydania.
4. Od decyzji organu wypłacaj cego przysługuj

rodki odwoławcze przewidziane w

przepisach, o których mowa w art. 2 ust. 1.
Art. 8. Kwota dodatku nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
zdrowotne.
Art. 9. 1. Dodatek oraz koszty jego obsługi s

finansowane ze rodków bud etu

pa stwa.
2. W roku 2016 maksymalny limit wydatków b d cych skutkiem finansowym ustawy
wynosi 1 410 000 000,00 zł.
3. W przypadku wyczerpania przyj tego na rok 2016 maksymalnego limitu wydatków, o
którym mowa w ust. 2, zostanie zastosowany mechanizm koryguj cy, polegaj cy na odmowie
limitu wydatków na koszty obsługi, o których mowa w ust. 1, a w przypadku gdy oka e si to
niewystarczaj ce, nast pi sfinansowanie brakuj cej kwoty wydatków w ramach limitu
wydatków dla wła ciwych dysponentów cz ci bud etowych, przyj tego w ustawie
bud etowej na rok 2016.
4. Organem wła ciwym do monitorowania wykorzystywania limitu wydatków, o którym
mowa w ust. 2, oraz wdro enia mechanizmu koryguj cego, o którym mowa w ust. 3, jest
minister wła ciwy do spraw finansów publicznych.
Art. 10. Z kwoty dodatku nie dokonuje si potr ce i egzekucji.
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Art. 11. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pó n. zm.3)) po art. 52f dodaje si art. 52g w brzmieniu:
„Art. 52g. Zwalnia si od podatku dochodowego kwoty jednorazowego dodatku
pieni nego, o którym mowa w ustawie z dnia … o jednorazowym dodatku pieni nym
dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobieraj cych wiadczenia przedemerytalne,
zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie

wiadczenia

kompensacyjne w 2016 r. (Dz. U. poz. … ).”.
Art. 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje si odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze
Społecznych, z wył czeniem art. 136.
Art. 13. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 marca 2016 r.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 440, 596,
769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 985, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717,
z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r.
poz. 73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569,
1595 i 1607.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpiecze Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z pó n. zm.) coroczna
waloryzacja jest przeprowadzana od dnia 1 marca przy zastosowaniu procentowego
wska nika waloryzacji, którego główn

podstaw

obliczenia jest

rednioroczny

wska nik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym.
Wska nikiem cen towarów jest albo rednioroczny wska nik cen towarów i usług
konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo rednioroczny
wska nik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, je eli jest on wy szy od
wska nika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów
i rencistów. Wska nik waloryzacji stanowi wi c wy szy wska nik cen towarów i usług
konsumpcyjnych, zwi kszony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeci tnego
wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Z powy szego wynika, e wszystkie wypłacane wiadczenia s podwy szane o ten sam
procent, w zwi zku z tym im ni sze wiadczenie, tym ni sza kwota podwy ki. Równie
minimalne emerytury i renty wzrastaj w tym samym tempie.
W 2009 r. wska nik waloryzacji wynosił 106,1%, co dawało przeci tn podwy k na
poziomie 85,20 zł. W 2010 r. wska nik waloryzacji wynosił 104,62% ( rednia
podwy ka – 70,23 zł), a w 2011 r. – 103,1% ( rednia podwy ka – 50,14 zł). W 2012 r.
incydentalnie została wprowadzona w miejsce waloryzacji procentowej waloryzacja
kwotowa, wiadczenia emerytalno-rentowe zostały podwy szone o kwot 71 zł1). Chc c
chroni

bud ety gospodarstw domowych emerytów i rencistów z ni szymi

wiadczeniami, w marcu 2012 r. wszyscy emeryci i renci ci dostali jednakowe kwotowe
podwy ki wiadcze .
W 2013 r. wska nik waloryzacji wynosił 104,0% (przeci tna podwy ka 70,61 zł),
natomiast

w 2014

r.

wiadczenia

emerytalno-rentowe

zostały podwy szone

wska nikiem waloryzacji wynosz cym 101,6%, a przeci tna podwy ka wyniosła
29,87 zł.

1)

Na mocy ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpiecze Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 118).

W 2015 r.

wiadczenia emerytalno-rentowe zostały podwy szone wska nikiem

waloryzacji wynosz cym 100,68%, jednak nie mniej ni o kwot wynosz c 36 zł2). W
wyniku modyfikacji zasad waloryzacji w 2015 r. najni sza emerytura, renta rodzinna i
renta z tytułu całkowitej niezdolno ci do pracy, wypłacana w gwarantowanej przez
pa stwo wysoko ci, wzrosła nie o 4,30 zł, tj. o 0,68%, lecz o 36 zł, tj. o 4,26%, z kwoty
844,45 zł do kwoty 880,45 zł.
Prognozowany wska nik waloryzacji na 2016 r. wynosi 100,52%. Zarówno prognoza
redniorocznego wska nika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r.,
jak i prognoza redniorocznego wska nika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla
gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2015 r., stanowi ce podstaw
obliczenia wska nika waloryzacji w 2016 r., kształtuj si na poziomie 99,8% (deflacja
na poziomie 0,2%). Z kolei prognozowany realny wzrost przeci tnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w 2015 r. wynosi 3,6%, co oznacza, e prognozowane 20%
realnego wzrostu wynagrodze za 2015 r. wynosi 0,72%. St d te przy zastosowaniu
obecnych zasad waloryzacji wzrost emerytur i rent byłby bardzo niski, postrzegany
przez

wiadczeniobiorców jako niewystarczaj cy i niezauwa alny. W wyniku

podwy szenia prognozowanym wska nikiem waloryzacji najni sza emerytura, renta
rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolno ci do pracy wzro nie w marcu 2016 r. o
0,52%, tj. o 4,57 zł brutto. Natomiast wiadczenie w kwocie 2000 zł wzro nie o 10,4 zł.
St d te

w marcu 2016 r., obok waloryzacji wszystkich

-rentowych

o

prognozowany

wska nik

100,52%,

wiadcze

proponuje

si

emerytalnowypłacenie

jednorazowego dodatku do wiadcze , które nie przekraczaj kwoty 2000 zł (art. 2).
Zaproponowana kwota graniczna, do której przysługiwałby jednorazowy dodatek,
odpowiada wysoko ci przeci tnego wiadczenia emerytalno-rentowego wypłacanego
z Funduszu Ubezpiecze

Społecznych (FUS) (w I kwartale 2015 r. przeci tna

emerytura/renta wynosiła 1946,92 zł, a przeci tna emerytura 2068,50 zł). Wysoko
jednorazowego dodatku dla wiadcze w wysoko ci (art. 5):
1) do 900,00 zł wynosi b dzie 350,00 zł;
2) powy ej 900,00 zł do 1100,00 zł wynosi b dzie 300,00 zł;
3) powy ej 1100,00 zł do 1500,00 zł wynosi b dzie 200,00 zł;
4) powy ej 1500,00 zł do 2000,00 zł wynosi b dzie 100,00 zł.
2)

Na mocy ustawy z dnia 23 pa dziernika 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpiecze Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1682).

2

Podstaw obliczenia dodatku stanowi b dzie kwota wiadczenia ł cznie z dodatkiem
piel gnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupełnych oraz innymi dodatkami lub
wiadczeniami pieni nymi przysługuj cymi na podstawie odr bnych przepisów, które
s

wypłacane przez organy emerytalno-rentowe w wysoko ci ustalonej przed

dokonaniem potr ce i egzekucji oraz zmniejszenia, a tak e zawieszenia wiadcze
(art. 2 ust. 2). W razie zbiegu prawa do wiadcze osobie uprawnionej przysługiwa
b dzie jeden dodatek (art. 3). Podstaw ustalenia prawa i wysoko ci dodatku b dzie
suma przysługuj cych wiadcze (art. 2 ust. 3).
W przypadku gdy do renty rodzinnej uprawnionych b dzie wi cej ni jedna osoba,
przysługiwa b dzie jeden dodatek (art. 4).
Proponowane rozwi zanie b dzie zastosowane analogicznie równie do emerytur i rent
rolników, słu b mundurowych oraz zasiłków i wiadcze przedemerytalnych, emerytur
pomostowych, nauczycielskich wiadcze

kompensacyjnych, rent dla kombatantów

oraz inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent socjalnych (art. 2 ust. 1).
Proponuje si , aby dodatki zostały wypłacone z urz du wraz ze

wiadczeniem

w terminie wypłaty wiadcze , przypadaj cym w marcu (art. 6). Decyzje w sprawie
jednorazowego dodatku b d

wydawa

i dodatek ten wypłaca

wła ciwe organy

emerytalno-rentowe (art. 7 ust. 1). W razie zbiegu prawa do wiadcze , które s
wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i dodatek wypłaca Zakład Ubezpiecze
Społecznych (art. 7 ust. 2). Wypłata jednorazowego dodatku w terminie zbie nym z
terminem waloryzacji wiadcze emerytalno-rentowych ograniczy koszty jego obsługi.
Kwota dodatku b dzie wolna od podatku dochodowego (art. 11) i nie b dzie stanowi
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne (art. 8). Z kwoty tej nie b d
dokonywane potr cenia i egzekucje (art. 10). Dodatek oraz koszty jego obsługi b d
finansowane ze rodków bud etu pa stwa. W przypadku wyczerpania przyj tego limitu
wydatków, zostanie zastosowany mechanizm koryguj cy. Organem wła ciwym do
monitorowania limitu wydatków oraz wdro enia mechanizmu koryguj cego jest
minister wła ciwy do spraw finansów publicznych (art. 9).

3

Proponowane rozwi zanie, polegaj ce na dodatkowej, obok waloryzacji, wypłacie
jednorazowego dodatku powoduje dodatkowe skutki finansowe w stosunku do
obecnego stanu prawnego (ok. 1 410 mln zł3) w 2016 r.).
Proponuje si , aby ustawa weszła w ycie z dniem 1 marca 2016 r. (art. 13).
Wej cie w ycie projektowanej ustawy nie naruszy warto ci wyra onych w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika,
waloryzowanie

wiadcze

emerytalno-rentowych

stanowi

jeden

z

e

elementów

konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego, wyra onego w art. 67 ust. 1
Konstytucji RP, co oznacza konieczno
wiadcze

istnienia mechanizmu utrzymywania

emerytalno-rentowych na odpowiednim poziomie ich warto ci realnej.

Okre lenie zakresu i formy zabezpieczenia społecznego Konstytucja RP powierza
ustawodawcy (art. 67 ust. 1 zdanie 2 Konstytucji RP) i dlatego te ma on znaczn
swobod w kształtowaniu mechanizmu waloryzacji. Do ustawodawcy nale y zatem
wybór rozwi za , które uwa a za optymalne z punktu widzenia potrzeb obywateli oraz
wymogów ekonomicznego rozwoju kraju. W dziedzinie kształtowania praw socjalnych
Konstytucja RP pozostawia ustawodawcy szeroki margines działania, a sposób
wykorzystania tego marginesu nie mo e pozostawa

bez zwi zku z aktualnymi

mo liwo ciami finansowymi pa stwa. Swoboda ustawodawcy nie jest jednak
nieograniczona. Okre laj c zakres prawa do zabezpieczenia społecznego, ustawa nie
mo e naruszy istoty danego prawa, która okre la jego to samo .
W orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny podkre lał, e: „ wiadczenia emerytalne
przysługuj w zamian za składk ubezpieczeniow wnoszon do systemu, jednak suma
wpłaconych składek nie decyduje ostatecznie o wysoko ci emerytury. Formuła
obliczania

wiadcze

wyra a bowiem podstawowe zasady systemu ubezpiecze ,

a w szczególno ci zasad
wiadczenia musz

solidaryzmu społecznego. Oznacza to,

pozostawa

e wypłacane

w pewnej proporcji do wysoko ci zarobku, jakim

ubezpieczony dysponował przed przej ciem na emerytur , ale musz te zaspokaja
podstawowe potrzeby ubezpieczonego”.

3)

Dodatkowe skutki finansowe wynios odpowiednio:
FUS
860 mln zł,
KRUS
390 mln zł,
tzw. słu by mundurowe
8 mln zł,
renty socjalne
95 mln zł,
wiadczenia przedemerytalne
60 mln zł.

4

Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2012 r. (sygn. akt K 9/12) Trybunał Konstytucyjny,
rozpoznaj c poł czone wnioski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rzecznika Praw
Obywatelskich dotycz ce waloryzacji kwotowej

wiadcze

emerytalno-rentowych

w 2012 r. uznał kwestionowane przepisy ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 118) za zgodne z Konstytucj RP, podkre laj c, e mimo
zmiany przepisów dotycz cych waloryzacji „istota instytucji przystosowuj cej warto
wiadcze do spadku siły nabywczej pieni dza, w którym wypłacane s

wiadczenia,

nie została naruszona. Nie doszło bowiem do pozbawienia uprawnienia do waloryzacji
wiadcze , ale jedynie do incydentalnej zmiany metody waloryzowania ich wysoko ci”.
Trybunał stwierdził, e zakwestionowane przepisy ani nie wył czyły waloryzacji, ani
nie dezaktualizuj zasady ubezpieczenia społecznego, wedle której wysoko

wiadcze

emerytalno-rentowych zale na jest od sumy odprowadzonych składek.
„Wobec tego,

e ustawodawca ma znaczn

swobod

kształtowania mechanizmu

waloryzacyjnego, Trybunał zauwa ył, e nie jest kompetentny w zakresie oceny, czy
przyj ł on najbardziej trafne rozwi zania prawne dotycz ce waloryzacji wiadcze
zabezpieczenia społecznego. Ocena ta nale y do wyborców, przed którymi parlament
ponosi odpowiedzialno

polityczn ”.

Po przeanalizowaniu dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego nie
ma w tpliwo ci co do tego, e ustawodawca winien okre la wysoko
emerytalnego w taki sposób, aby nie naruszy

wiadczenia

istoty prawa do zabezpieczenia

społecznego. Wydaje si jednak, e konstytucyjny standard ochrony odnoszonej do
wiadcze emerytalnych wykracza poza sam zakaz naruszania istoty prawa. Bior c pod
uwag rozło enie w czasie procesu uzyskiwania prawa do emerytury oraz mo liwe
długotrwałe korzystanie z owego prawa, podstawowe znaczenie ma problem
zachowania warto ci emerytury, której wysoko

jest okre lana w decyzji organu

emerytalnego. Z punktu widzenia zasady ochrony zaufania obywatela do pa stwa
i stanowionego przez nie prawa zasadne wydaje si bowiem formułowanie oczekiwania,
e pa stwo po ustaleniu wysoko ci wiadczenia emerytalnego zapewni jego realn
warto . Takim wła nie mechanizmem, słu cym zagwarantowaniu obywatelowi
realnej warto ci uzyskiwanej przez niego emerytury, jest mechanizm waloryzacji. Tym
samym, patrz c z perspektywy ukształtowanej w Konstytucji RP zasady ochrony praw
nabytych, instytucja waloryzacji emerytur stanowi istotny element prawa do emerytury
5

(wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 1999 r., sygn. K 4/99, OTK ZU
nr 7/1999, poz. 165). Dodatkowo Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu
z 27 czerwca 2001 r. (sygn. Ts 24/01, OTK ZU nr 5/2001, poz. 154) stwierdził, e
dopóki stosowany przez ustawodawc mechanizm waloryzacji jest ukierunkowany na
zagwarantowanie realnej warto ci przyznanych emerytur, dopóty ustawodawca ma
swobod w zakresie sposobu jej dokonywania, w szczególno ci je li chodzi o wybór i
zmiany jej metody (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 maja 2000 r., sygn. SK
22/99, OTK ZU nr 4/2000, poz. 107).
Projektowana regulacja przewiduje wypłat jednorazowego dodatku w wysoko ci od
100 zł do 350 zł w zale no ci od wysoko ci wiadczenia. Wypłata tego dodatku nie
b dzie miała wpływu na waloryzacj

wiadcze emerytalno-rentowych w 2016 r., która

zostanie przeprowadzona zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie regulacjami. Tak
wi c wszystkie emerytury i renty w 2016 r. zachowaj swoj sił nabywcz oraz realn
warto , a jednorazowy dodatek b dzie znacz cym wsparciem finansowym dla
najubo szych emerytów i rencistów.
Nale y podkre li , e waloryzacja wiadcze
element konstrukcji systemu ubezpiecze
funkcja waloryzacji

wiadcze

emerytalno-rentowych stanowi wa ny

społecznych. Ekonomiczna i społeczna

emerytalno-rentowych polega na przeciwdziałaniu

deprecjacji wiadcze i tym samym przeciwdziałaniu wpadaniu emerytów i rencistów w
sfer

ubóstwa. Sposób waloryzacji

wiadcze

emerytalno-rentowych jest jedn

z najbardziej dra liwych i szeroko komentowanych kwestii. Wynika to mi dzy innymi
z niemo no ci zaspokojenia wszystkich oczekiwa

wiadczeniobiorców zgłaszaj cych

w tej kwestii szereg, cz sto wzajemnie wykluczaj cych si , wniosków. Proponowana
w marcu 2016 r. jednorazowa wypłata dodatków stanowi b dzie realne wsparcie dla
najubo szych grup emerytów i rencistów, z zachowaniem warto ci realnej wszystkich
emerytur i rent.
Przyznanie jednorazowych dodatków

wiadczeniobiorcom otrzymuj cym relatywnie

ni sze wiadczenia oznacza dodatkow pomoc pieni n w 2016 r. obok podwy ki
wynikaj cej z obowi zuj cych zasad waloryzacji.
Jednorazowy dodatek zostałby wypłacony dla ok. 6,5 mln wiadczeniobiorców, w tym
dla ponad 60% emerytów i rencistów z FUS, 100% otrzymuj cych zasiłki i wiadczenia
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przedemerytalne, 100% emerytów i rencistów Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oraz 100% osób pobieraj cych renty socjalne.
Wysoko
Wysoko
675,13
880,45
1000
1200
1400
1800
2000
2300
2400
3000

jednorazowego dodatku w zale no ci od wysoko ci wiadczenia.
wiadczenia

Wysoko
350
350
300
200
200
100
100
0
0
0

jednorazowego dodatku

Wysoko ci wiadcze najni szych w wysoko ci gwarantowanej przez pa stwo, obowi zuj ce
od dnia 1 marca 2015 r.:
675,13 zł – minimalna renta z tytułu cz ciowej niezdolno ci do pracy,
880,45 zł – minimalna emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolno ci do pracy.

ródłem informacji na temat poziomu ycia ró nych grup społecznych s badania
warunków ycia przeprowadzane corocznie przez GUS. Sytuacja przeci tnego emeryta
jest lepsza ni

przeci tnego Polaka, a wska niki zasi gu ubóstwa gospodarstw

emerytów kształtuj si na poziomie o kilka punktów procentowych ni ej ni to ma
miejsce dla gospodarstw ogółem. Prawidłowo

ta dotyczy zarówno mierników

ubóstwa relatywnego, ustawowego oraz minimum socjalnego. Jednak wyst puje du e
zró nicowanie w poszczególnych grupach, w zale no ci od wysoko ci otrzymywanej
emerytury i renty.
Kwoty najni szych gwarantowanych

wiadcze

emerytalno-rentowych od dnia

1 marca 2015 r.:
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolno ci do pracy i
880,45 zł
renta rodzinna
renta z tytułu cz ciowej niezdolno ci do pracy

675,13 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolno ci do pracy w zwi zku z
wypadkiem lub chorob zawodow i renta rodzinna
1056,54 zł
wypadkowa
renta z tytułu cz ciowej niezdolno ci do pracy w zwi zku
z wypadkiem lub chorob zawodow
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810,16 zł

W ocenie projektodawcy przedmiot projektowanej regulacji nie jest obj ty zakresem
prawa Unii Europejskiej i nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów
dotycz cych notyfikacji norm i aktów prawnych.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó n. zm.) oraz § 52 uchwały nr 190
Rady Ministrów z dnia 29 pa dziernika 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów
(M.P. poz. 979), projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie podmiotowej Rz dowego
Centrum Legislacji, w serwisie Rz dowy Proces Legislacyjny.
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Data sporz dzenia
Nazwa projektu
Ustawa o jednorazowym dodatku pieni nym dla niektórych emerytów, 16 pa dziernika 2015 r.
rencistów i osób pobieraj cych wiadczenia przedemerytalne, zasiłki
przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie wiadczenia
ródło
kompensacyjne w 2016 r.

Ministerstwo wiod ce i ministerstwa współpracuj ce
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Marek Bucior – Podsekretarz Stanu

Nr w wykazie prac legislacyjnych Rady
Ministrów
UD 228

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Przemysław Wójcicki, starszy specjalista, tel. 22 661 17 14
Przemyslaw.Wojcicki@mpips.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwi zywany?
Podwy szenie wiadcze o prognozowany wska nik waloryzacji (100,52%) oznaczałoby bardzo niskie i nieodczuwalne
podwy ki dla emerytów i rencistów, szczególnie dla wiadczeniobiorców pobieraj cych niewysokie wiadczenia.

2. Rekomendowane rozwi zanie, w tym planowane narz dzia interwencji, i oczekiwany efekt
St d te proponuje si w 2016 r. wypłat jednorazowego dodatku w wysoko ci od 100 zł do 350 zł do wiadcze
emerytalno-rentowych w wysoko ci do kwoty 2000 zł. Dodatek otrzymałoby ok. 6,5 mln emerytów i rencistów.

3. Jak problem został rozwi zany w innych krajach, w szczególno ci krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy. Regulacja ma charakter unikalny.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielko

ródło
danych

Oddziaływanie

Osoby pobieraj ce
emerytury i renty z
Zakładu Ubezpiecze
Społecznych, Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego, słu b
mundurowych,
wiadczenia i zasiłki
przedemerytalne, renty
socjalne w wysoko ci nie
wi kszej ni 2000 zł
Zakład Ubezpiecze
Społecznych, Kasa
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego, organy
emerytalne Ministerstwa
Obrony Narodowej,
Ministerstwa Spraw
Wewn trznych,
Ministerstwa
Sprawiedliwo ci.

ok. 6,5 mln

ZUS, KRUS,
GUS

Osoby, które uzyskaj jednorazowy dodatek, w tym ponad 60%
emerytów i rencistów z FUS, 100% otrzymuj cych zasiłki i
wiadczenia przedemerytalne, 100% emerytów i rencistów
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 100% osób
pobieraj cych renty socjalne.

Instytucja przeprowadzaj ca wypłat dodatków.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt został przekazany do zaopiniowania, w trybie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi zkach zawodowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 167, z pó n. zm.) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55,
poz. 235, z pó n. zm.), nast puj cym partnerom społecznym:
1) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Zwi zków Zawodowych;
2) NSZZ „Solidarno ”;

3)
4)
5)
6)
7)

Forum Zwi zków Zawodowych;
Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej;
Konfederacji „Lewiatan”;
Zwi zkowi Rzemiosła Polskiego;
Zwi zkowi Pracodawców – Business Centre Club.
Ponadto projekt został przekazany w ramach konsultacji Polskiemu Zwi zkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wej cia w ycie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ł cznie (0–10)

(ceny bie ce)
0

1

Dochody ogółem (1)(2)
bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki:
Wydatki ogółem (3)(4)
bud et pa stwa

1410

14104)

JST
pozostałe jednostki:
Saldo ogółem
bud et pa stwa

-1410

-1410

JST
pozostałe jednostki:
ródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
ródeł danych i
przyj tych do oblicze
zało e

Bud et pa stwa.
Przyznanie jednorazowych dodatków do
skutków przenoszonych na nast pne lata.

wiadcze

emerytalno-rentowych nie powoduje

7. Wpływ na konkurencyjno

gospodarki i przedsi biorczo , w tym funkcjonowanie przedsi biorców oraz na
rodzin , obywateli i gospodarstwa domowe

Czas w latach od wej cia w ycie zmian
W uj ciu
du e przedsi biorstwa
sektor mikro-, małych i
pieni nym
rednich przedsi biorstw
(w mln zł,
rodzina,
obywatele oraz
ceny stałe
gospodarstwa
domowe
z … r.)
W uj ciu
du e przedsi biorstwa
niepieni nym
sektor mikro-, małych i
rednich przedsi biorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

4)

0

Skutki
1

Dodatkowe skutki finansowe wynios odpowiednio:
FUS
860 mln zł,
KRUS
390 mln zł,
tzw. słu by mundurowe
8 mln zł,
renty socjalne
95 mln zł,
wiadczenia przedemerytalne
60 mln zł.

10

2

3

5

10

Ł cznie (0–10)

Niemierzalne

funkcjonowanie
przedsi biorców
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
ródeł danych i
przyj tych do oblicze
zało e

Przyznanie jednorazowych dodatków
wiadczeniobiorcom otrzymuj cym
relatywnie ni sze wiadczenia oznacza wy sz pomoc pieni n w 2016 r., tym
wy sz , im ni sze wiadczenie otrzymuj .

Ustawa nie wpłynie na konkurencyjno
funkcjonowanie przedsi biorców.

gospodarki i przedsi biorczo , w tym

8. Zmiana obci e regulacyjnych (w tym obowi zków informacyjnych) wynikaj cych z projektu
Nie dotyczy
Wprowadzane s obci enia poza bezwzgl dnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodno ci).

tak
nie
nie dotyczy

zmniejszenie liczby dokumentów

zwi kszenie liczby dokumentów
zwi kszenie liczby procedur
wydłu enie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obci enia s przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Brak

9. Wpływ na rynek pracy
Ustawa nie wpłynie na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary
rodowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie pa stwowe

informatyzacja
zdrowie

Zmiana nie ma wpływu na wskazane obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
1 marca 2016 r.

12. W jaki sposób i kiedy nast pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan zastosowane?
Nie dotyczy.

13. Zał czniki (istotne dokumenty ródłowe, badania, analizy itp.)
Brak
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Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy
o jednorazowym dodatku pieni nym dla niektórych emerytów, rencistów i osób
pobieraj cych wiadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury
pomostowe albo nauczycielskie wiadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó n. zm.) z chwil skierowania projektu
ustawy o jednorazowym dodatku pieni nym dla niektórych emerytów, rencistów i osób
pobieraj cych wiadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe
albo nauczycielskie

wiadczenia kompensacyjne w 2016 r. do uzgodnie , konsultacji

publicznych oraz opiniowania, ww. projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Jednocze nie zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 pa dziernika
2013r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r. poz. 979) projekt ustawy został
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rz dowego Centrum Legislacji
w serwisie Rz dowy Proces Legislacyjny.
W trybie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa aden z podmiotów nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem
ustawy.
Projekt ustawy został przekazany do zaopiniowania w trybie ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o zwi zkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167, z pó n. zm.), ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pó n. zm.) do nast puj cych
podmiotów:
1) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Zwi zków Zawodowych;
2) NSZZ „Solidarno ”;
3) Forum Zwi zków Zawodowych;
4) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Konfederacji „Lewiatan”;
6) Zwi zkowi Rzemiosła Polskiego;
7) Zwi zkowi Pracodawców – Business Centre Club.
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Ponadto, projekt został przekazany w ramach konsultacji Polskiemu Zwi zkowi Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.

W trakcie konsultacji wypowiedział si Polski Zwi zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
W opinii Zarz du Głównego Polskiego Zwi zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
proponowany jednorazowy dodatek jest swego rodzaju dora nym wsparciem dla emerytów
i rencistów o ni szych wiadczeniach. Jest to wa ne wobec faktu, e waloryzacja w 2016 r.,
wyliczona w oparciu o wska niki inflacji i przeci tnego wzrostu płac, jest bardzo niska. W tej
sytuacji wprowadzenie dodatkowej, obok waloryzacji, wypłaty jednorazowego dodatku
stanowi niew tpliwie znacz c pomoc dla du ej cz ci gospodarstw emeryckich.
Doceniaj c

inicjatyw

wychodz c

naprzeciw

potrzebom

najubo szych

emerytów

i rencistów, Polski Zwi zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów stwierdził, e jednorazowy
dodatek nie rozwi zuje w sposób trwały problemu najni szych wiadcze . Jest to rozwi zanie
pozasystemowe i dora ne. Nadal pozostaje aktualny postulat Zwi zku o konieczno ci
podniesienia najni szych emerytur i rent, przynajmniej do poziomu minimum socjalnego.
Ogólnopolskie Porozumienie Zwi zków Zawodowych negatywnie ocenia jednorazowe
dodatki dla niektórych emerytów i rencistów, osób pobieraj cych zasiłki i wiadczenia
przedemerytalne czy nauczycielskie wiadczenia kompensacyjne, na które zabezpieczono w
bud ecie 1,41 miliarda złotych. OPZZ uwa a,

e system waloryzacji powinien by tak

zmieniony, aby chroni najbiedniejszych, a najrozs dniejszym rozwi zaniem powinno by
podwy szenie najni szych emerytur i rent. Według OPZZ najni sze wiadczenia wymagaj
podniesienia przynajmniej do wysoko ci minimum socjalnego. W 2014 r. redniorocznie
minimum socjalne dla jednoosobowego gospodarstwa emeryckiego wyniosło 1070,65 zł, co
oznaczałoby podwy k najni szych emerytur, rent z tytułu całkowitej niezdolno ci do pracy
oraz rent rodzinnych o 190,2 zł (ponad 20%), a w skali roku kosztowałoby bud et pa stwa
ok. 9 mld zł.
Zdaniem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno ” propozycja jednorazowego
dodatku nie spełnia funkcji waloryzacyjnej i nie poprawia trudnej sytuacji najubo szych
emerytów i rencistów, stanowi c jedynie jednorazowe, dora ne wsparcie finansowe. St d te
Prezydium KK NSZZ „Solidarno ” postuluje, ponownie, o stworzenie systemowego
rozwi zania waloryzacji wiadcze emerytalnych i rentowych, zapewniaj cego odpowiedni
ochron

wiadcze

najni szych.

NSZZ „Solidarno
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wnosi o rozpocz cie prac nad

zniwelowaniem rozbie no ci pomi dzy najni szymi a przeci tnymi

wiadczeniami,

wynikaj cymi równie z obecnych zasad waloryzacji.
W ocenie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej aktualnie obowi zuj ce zasady
waloryzacji wiadcze emerytalnych i rentowych w odpowiedni sposób zabezpieczaj interes
wiadczeniobiorców. W systemie o zdefiniowanej składce, gdzie na wysoko

wiadczenia

wpływa kwota zewidencjonowanych składek i rednie dalsze trwanie ycia, nie powinno by
miejsca na dora ne decyzje polityczne zniekształcaj ce funkcjonowanie obecnego systemu
i osłabiaj ce zwi zek pomi dzy kwot wpłaconych składek a wysoko ci emerytury. Zdaniem
Pracodawców RP niew tpliw zalet proponowanych dodatków jest ich jednorazowo

oraz

brak wpływu na stałe pogorszenie sytuacji finansowej systemu ubezpiecze społecznych
i bud etu pa stwa, co byłoby skutkiem przykładowo zastosowania wy szego wska nika
waloryzacji

lub

zastosowania

Pracodawcy RP uznaj

waloryzacji

procentowo-kwotowej.

W

konsekwencji

proponowane rozwi zanie w zakresie jednorazowych dodatków

w 2016 r. za dopuszczalne, zwracaj c uwag ,

e uzale nienie wysoko ci dodatku od

wysoko ci pobieranego wiadczenia pozwala na ograniczenie kosztów, przy jednoczesnym
wsparciu finansowym dla najbiedniejszych.
Konfederacja

Lewiatan

jest

przeciwna

wypłacie

jednorazowych

dodatków,

gdy

proponowana regulacja nie spełnia zasady gospodarno ci w dysponowaniu finansami
publicznymi. Z jednej strony proponowana wypłata jednorazowego dodatku stanowi wyłom
w systemie emerytalnym, w którym zasady waloryzacji s

ci le okre lone, a wysoko

wzrostu uzale niona od wysoko ci wiadczenia. Z drugiej za dodatek nie trafi wył cznie do
osób najbardziej potrzebuj cych. Konfederacja Lewiatan zwraca uwag , e ustalenie progu na
poziomie do 2000 zł znacznie przewy sza kryteria dochodowe przyznawania pomocy dla
wiadcze z pomocy społecznej (dla osoby samotnej kryterium wynosi 634 zł) oraz dla
wiadcze rodzinnych (574 zł na osob w rodzinie).
Nale y podkre li ,

e zaproponowana w projekcie ustawy kwota graniczna, do której

przysługiwałby jednorazowy dodatek, odpowiada wysoko ci przeci tnego
emerytalno-rentowego

wypłacanego

z

Funduszu

Ubezpiecze

wiadczenia

Społecznych

(FUS)

(w I półroczu 2015 r. przeci tna emerytura/renta wynosiła 1 962,92 zł, a przeci tna emerytura
2083,17 zł), przy wysoko ci najni szego wiadczenia na poziomie 880,45 zł1.

1

W przypadku emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolno ci do pracy i renty rodzinnej wypłacanej
w gwarantowanej wysoko ci
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Dodatkowo, wysoko

jednorazowego dodatku jest zró nicowana i zale y od wysoko ci

wiadczenia, tak by wi ksze wsparcie otrzymały osoby o ni szych emeryturach i rentach.
Proponowana wysoko

dodatku wynosi 350 zł przy wiadczeniu do 900 zł, 300 zł przy

wiadczeniu w wysoko ci powy ej 900 zł do 1100 zł, 200 zł przy wiadczeniu w wysoko ci
powy ej 1100 zł do 1500 zł i 100 zł przy wiadczeniu w wysoko ci powy ej 1500 zł
do 2000 zł.

Pozostałe z ww. podmiotów nie przekazały uwag b d opinii.
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