
                             Druk nr 2692-A
        SEJM

          RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
          IV kadencja

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

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 2272).

Sejm na 72 posiedzeniu w dniu 30 marca 2004 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2692 do Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek  zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w
dniu 30 marca 2004 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji
Europejskiej, że przedmiot projektowanej regulacji do której odnoszą się zawarte w
dodatkowym sprawozdaniu  poprawki nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej

wnosi:

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

w Art. 1:

1) w zmianie 6 dotyczącej art. 14 dodać ust. 7 w brzmieniu:
„7. Osoba ubiegająca się o rentę inwalidzką, a otrzymująca negatywną opinię lekarza

orzecznika ZUS-u, do chwili uzyskania decyzji ostatniej instancji odwoławczej,
winna pobierać dotychczas przysługujące jej świadczenia. Osoba wobec której
zostaje utrzymana decyzja negatywna lekarza orzecznika ZUS otrzymuje rentę
socjalną.”;

- poseł W.Czechowski
- odrzucić
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2) po zmianie 6 dodać zmianę 6a w brzmieniu:
„6a) w art. 15:

a) w ust. 3 skreśla się wyrazy „wypłaconych na podstawie przepisów Kodeksu
pracy” oraz na końcu dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3a”,

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty uwzględnia się

kwoty wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, oraz kwoty zasiłków:
chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, przysługujących
ubezpieczonemu w roku kalendarzowym przypadającym po 2004 r. z tym
że łączna kwota podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe oraz wynagrodzeń i zasiłków nie może przekroczyć maksymalnej
kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe.”;”;

- poseł E.Stachowicz
- przyjąć

3) w zmianie 10 dotyczącej art. 25 ust. 6 nadać brzmienie:
„6. Wskaźnik waloryzacji składek jest równy wskaźnikowi cen towarów i usług

konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin
waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku powiększonemu o wzrost realny
sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym
poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego, z
zastrzeżeniem ust. 7. Wskaźnik waloryzacji składek nie może być niższy niż
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym
poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku.”;

- poseł A.Bańkowska
- przyjąć

4) w zmianie 10 dotyczącej art. 25 po ust. 6 dodać ust. 6a i 6b w brzmieniu:
„6a.Wskaźnik wzrostu realnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne,

o którym mowa w ust. 6, otrzymuje się poprzez podzielenie wskaźnika wzrostu
nominalnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku
kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku
poprzedniego przez wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
ustalony dla analogicznego okresu.

6b. Wskaźnik wzrostu nominalnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie
emerytalne, o którym mowa w ust. 6a, stanowi iloraz sumy przypisu składek na
ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin
waloryzacji i w roku poprzednim.”;

- poseł A.Bańkowska
- przyjąć

5) w zmianie 11 dotyczącej nowo dodawanego art. 25a nadać brzmienie:
„Art. 25a. 1. Przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek na ubezpieczenie

emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu 31
stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację, o której
mowa w art. 25, jest waloryzowana kwartalnie.
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2. W przypadku ustalania wysokości emerytury:
1) w pierwszym kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji

składek dokonuje  się za trzeci kwartał poprzedniego roku,
2) w drugim kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji

składek dokonuje się za czwarty kwartał poprzedniego roku,
3) w trzecim kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji

składek dokonuje się za pierwszy kwartał danego roku,
4) w czwartym kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji

składek dokonuje się za drugi kwartał danego roku.
3. Waloryzacji kwartalnej podlega kwota składek zewidencjonowanych na

ostatni dzień pierwszego miesiąca kwartału, za który przeprowadzana jest
waloryzacja, powiększona o kwoty uzyskane w wyniku poprzednich
waloryzacji kwartalnych.

4. Waloryzacja kwartalna składek polega na pomnożeniu
zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek przez wskaźnik
waloryzacji określony w ust. 5. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji
stan konta nie może ulec obniżeniu.

5. Wskaźnik waloryzacji kwartalnej składek jest równy wskaźnikowi cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w kwartale, za który
przeprowadzana jest waloryzacja w stosunku do poprzedniego kwartału
powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu składek na ubezpieczenie
emerytalne w kwartale, za który przeprowadzana jest waloryzacja w
stosunku do kwartału poprzedniego. Wskaźnik waloryzacji składek nie
może być niższy niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w kwartale, za który przeprowadzana jest  waloryzacja w stosunku
do poprzedniego kwartału.

6. Wskaźnik wzrostu realnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie
emerytalne, o którym mowa w ust. 5, otrzymuje się poprzez podzielenie
wskaźnika wzrostu nominalnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie
emerytalne w kwartale, za który jest przeprowadzana waloryzacja w
stosunku do kwartału poprzedniego przez wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem ustalony dla analogicznego okresu.

7. Wskaźnik wzrostu nominalnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie
emerytalne, o którym mowa w ust. 6, stanowi iloraz sumy przypisu
składek na ubezpieczenie emerytalne w kwartale, za który jest
przeprowadzana waloryzacja i w kwartale poprzednim.

8. Wskaźnik waloryzacji składek ustala się z dokładnością do setnych części
procentu.”;

- poseł A.Bańkowska
- przyjąć

6) w zmianie 17 dotyczącej art. 53 w dodawanym ust. 5 na końcu dodać wyrazy „lub
emerytury wcześniejszej”;
- poseł W.Czechowski

- odrzucić
7) w zmianie 17 dotyczącej art. 53 dodać ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przy ustalaniu wysokości emerytury dla osoby mającej aktualnie prawo do:
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1) renty z tytułu niezdolności do pracy,
2) świadczenia przedemerytalnego,
3) emerytury wcześniejszej,

a która żąda przeliczenia swych obecnych świadczeń obowiązywać winna kwota
bazowa wyliczeń przyjęta i obowiązująca w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę.”;

- poseł W.Czechowski
- odrzucić

8) w zmianie 42 dotyczącej art. 175 lit. a nadać brzmienie:
„a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Płatnicy składek są zobowiązani do skompletowania dokumentacji
umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego dla ubezpieczonych, za których
przekazują do Zakładu imienne raporty miesięczne, a następnie przekazania tej
dokumentacji na żądanie organu rentowego w terminie wyznaczonym przez ten
organ, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. Termin ten
może zostać przedłużony przez organ rentowy jeżeli płatnik składek nie może z
ważnych powodów przekazać w tym terminie dokumentacji.”;

- poseł T.Cymański, M.Nowak
- odrzucić

w Art. 7:
9) dodać nową zmianę w brzmieniu:

„...) dodaje się art. 2b w brzmieniu:
„Art. 2b. 1. Żołnierzom, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, przysługuje

jednorazowy dodatek do świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art.
2, w wysokości sumy świadczeń pieniężnych jakie mogliby otrzymać za
okres od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.

2. Jednorazowy dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie
osobom pobierającym świadczenie pieniężne w dacie 1 czerwca 2004 r.”;

- poseł E.Wycisło
- odrzucić

w Art. 10:
10) w zmianie 24 dotyczącej art. 68 lit a nadać brzmienie:

„a) w ust. 1 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) orzekanie przez lekarzy orzeczników Zakładu oraz komisje lekarskie Zakładu dla

potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,”,”;
- poseł A.Bańkowska

- przyjąć

11) w zmianie 24 dotyczącej art. 68 po lit. a dodać nową lit. w brzmieniu:
„...) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
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   „2a) wystawianie osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeń
społecznych imiennych legitymacji emeryta – rencisty, potwierdzających
status emeryta – rencisty,”,”;

- poseł A.Bańkowska
- przyjąć

12) w zmianie 24 dotyczącej art. 68 po lit. b dodać nową lit. w brzmieniu:
„...) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Przepis ust. 1 pkt 2a stosuje się odpowiednio do osób uprawnionych do emerytur
i rent wypłacanych przez Zakład w ramach zadań zleconych na mocy odrębnych
przepisów.

4. Minister właściwy do spraw  zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, wzór legitymacji emeryta-rencisty, tryb jej wydawania,
wymiany lub zwrotu, a także zakres informacji, jakie legitymacje mogą
zawierać, w tym wpisy o niezdolności do samodzielnej egzystencji.”;”;

- poseł A.Bańkowska
- przyjąć

w Art. 14:
13) zmianie 5 nadać brzmienie:

„5) w art. 9:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek
rolniczych, osobom odbywającym służbę zastępczą oraz osobom, o
których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
– stosuje się zasady określone w rozdziale 9 ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego;”,

b) w ust. 4:
- uchyla się pkt 4,
- po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) kwota otrzymanego za ten miesiąc uposażenia – dla ubezpieczonych
będących funkcjonariuszami celnymi”,

d) uchyla się ust. 5;”;
- poseł A.Bańkowska

- przyjąć
14) art. 17 nadać brzmienie:

„Art. 17. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr
96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1609) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 33:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ulegają

przedawnieniu na zasadach określonych w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych.”,

b) uchyla się ust. 3;
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2) w art. 215 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku emerytów i rencistów dokumentem potwierdzającym

fakt objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym może być legitymacja
emeryta – rencisty wydana na podstawie odrębnych przepisów.”.”;

- poseł A.Bańkowska
- przyjąć

15) po art. 21 dodaje się art. 21 a w brzmieniu:
„Art. 21a. 1. Przepisy ustawy, o której mowa w art. 14 stosuje się do wniosków o

jednorazowe odszkodowanie z tytułu:
1) wypadku przy prowadzeniu pozarolniczej działalności lub współpracy

przy jej prowadzeniu,
2) uszczerbku na zdrowiu z tytułu choroby zawodowej pozostającego w

związku z prowadzeniem pozarolniczej  działalności lub współpracą
przy jej prowadzeniu,

3) śmierci ubezpieczonego lub rencisty pozostającej w związku z
wypadkiem lub chorobą zawodową,

-  o ile zdarzenia te wystąpiły w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia
31 grudnia 2002 r.  a wniosek o jednorazowe odszkodowanie zostanie
złożony do dnia 31 grudnia 2004 r.

2. Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje
osobom, które do dnia 31 grudnia 2004 r. nie uregulują zadłużenia z tytułu
składek na ubezpieczenia społeczne.”;

- poseł A.Bańkowska
- przyjąć

Uwaga: łącznie należy poddać pod głosowanie poprawki zawarte w:
- pkt 3, 4 i 5,
- pkt 6 i 7,
- pkt 10, 11, 12 i 14.

Uwaga: w przypadku przyjęcia niektórych poprawek ulegnie zmianie numeracja
ustawy.

Warszawa, dnia 30 marca 2004 r.

Sprawozdawca

/-/ Anna Filek

Zastępca Przewodniczącej Komisji

/-/ Alicja Murynowicz


