
1 

 

projekt 

 

 

USTAWA 

 

z dnia … 2023 roku 

 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty 

wdowiej1 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504, 1504) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) art. 95 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w 

ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez 

zainteresowanego, z zastrzeżeniem art. 95a. 

2. Przepis ust. 1 z zastrzeżeniem art. 95a stosuje się również, z uwzględnieniem 

art. 96, w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty określonych w ustawie z 

prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu 

emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 2, z wyjątkiem przypadku, gdy 

emerytura wojskowa lub policyjna została obliczona według zasad określonych 

w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub w art. 15a lub art. 15d 

lub art. 18e ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

                                                           
1 Niniejszą ustawa zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 

i wojskowych oraz ich rodzin, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

ustawę z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 

chorób zawodowych, ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.  
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funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

3. Przepis art. 95a stosuje się także w razie zbiegu u jednej osoby prawa do renty 

rodzinnej z prawem do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.”; 

2) po art. 95 dodaje się art. 95a w brzmieniu: 

„Art. 95a. 

1. Osobie uprawnionej do renty rodzinnej, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3, 

oraz do emerytury, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury 

policyjnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, 

renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo 

do policyjnej renty inwalidzkiej wypłaca się, zależnie od jej wyboru: 

1) przysługującą rentę rodzinną, powiększoną o 50% emerytury, emerytury 

rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, renty z tytułu 

niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, wojskowej renty 

inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej, albo 

2) przysługującą emeryturę, emeryturę rolniczą, emeryturę wojskową, 

emeryturę policyjną, rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę 

szkoleniową, wojskową rentę inwalidzką albo policyjną rentę inwalidzką, 

powiększoną o 50% renty rodzinnej (renta wdowia). 

2. Kwota 50% emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje 50% łącznej 

kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i emerytury 

kapitałowej wypłacanej na podstawie odrębnych przepisów oraz nie może być 

niższa niż kwota należnej emerytury kapitałowej, przy czym emerytura 

kapitałowa wypłacana jest w pełnej wysokości. 
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 Art. 2. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 

i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1656, z 2022 r. poz. 655), w art. 

54: 

a) uchyla się ust. 1a, 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu: 

„1b. Osobie uprawnionej do renty rodzinnej na podstawie niniejszej ustawy, o 

której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1, oraz do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, 

renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renty 

rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo do 

policyjnej renty inwalidzkiej wypłaca się, zależnie od jej wyboru: 

1) przysługującą rentę rodzinną, powiększoną o 50%, emerytury z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, 

emerytury policyjnej, renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, 

wojskowej renty inwalidzkiej albo do policyjnej renty inwalidzkiej albo 

2) przysługującą emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emeryturę 

rolniczą, emeryturę wojskową, emeryturę policyjną, rentę z tytułu 

niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rentę rolniczą 

z tytułu niezdolności do pracy, wojskową rentę inwalidzką albo policyjną 

rentę inwalidzką, powiększoną o 50% renty rodzinnej (renta wdowia). 

1c. Jeżeli emeryturą, o której mowa w ust. 1 lub 1b jest emerytura z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, to kwota 50% emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 1 

i ust. 1b pkt 1, obejmuje 50% łącznej kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych i emerytury kapitałowej wypłacanej na podstawie odrębnych 

przepisów. Kwota ta nie może być niższa niż kwota należnej emerytury 

kapitałowej, przy czym emerytura kapitałowa wypłacana jest w pełnej wysokości.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadkach niewymienionych w ust. 1, 1b i 2 osobie uprawnionej do renty 

inwalidzkiej lub renty rodzinnej na podstawie niniejszej ustawy oraz do innych 
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świadczeń o charakterze rentowym wypłaca się jedno świadczenie – wyższe lub 

przez nią wybrane.”. 

 

 Art. 3. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, 1155) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 33: 

a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. W razie zbiegu prawa do emerytury z prawem do renty na podstawie 

ustawy, uprawnionemu przyznaje się jedno świadczenie – wyższe lub wybrane 

przez uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 3 i 4 oraz art. 33a. 

2. W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie 

ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, 

uprawnionemu wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez 

zainteresowanego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 33a.”, 

b) ust. 2b otrzymuje brzmienie: 

„2b. Uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i do 

emerytury na podstawie art. 24 lub art. 24a przepisów emerytalnych traci 

prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, chyba że zanim wystąpi 

z wnioskiem o prawo do emerytury na podstawie art. 24 lub art. 24a przepisów 

emerytalnych złoży oświadczenie, że wybiera rentę rolniczą z tytułu 

niezdolności do pracy. W przypadku złożenia tego oświadczenia środki 

zgromadzone na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym są 

przekazywane przez ten fundusz, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, na dochody budżetu państwa. Oświadczenie o wyborze 

świadczenia jest ostateczne i nie przysługuje od niego prawo odstąpienia.”, 

c)  uchyla się ust. 2d; 

2) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu: 

„Art. 33a 

1. Osobie uprawnionej do renty rodzinnej z ubezpieczenia, o której mowa w art. 

29 ust. 2 pkt 3, oraz do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, renty z tytułu 
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niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renty rolniczej z 

tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo do policyjnej 

renty inwalidzkiej wypłaca się, zależnie od jej wyboru: 

1) przysługującą rentę rodzinną z ubezpieczenia, powiększoną o 50%  

emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury rolniczej, 

emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, renty z tytułu niezdolności 

do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renty rolniczej z tytułu 

niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty 

inwalidzkiej,  albo 

2) przysługującą emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

emeryturę rolniczą, emeryturę wojskową, emeryturę policyjną, rentę z 

tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rentę 

rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, wojskową rentę inwalidzką albo 

policyjną rentę inwalidzką,  powiększoną o 50% renty rodzinnej z 

ubezpieczenia (renta wdowia). 

2. W przypadku gdy emeryturą, o której mowa w ust. 1, jest emerytura z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, kwota 50% emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 

1, obejmuje 50% łącznej kwoty emerytury i emerytury kapitałowej wypłacanej 

na podstawie odrębnych przepisów. Kwota ta nie może być niższa niż kwota 

należnej emerytury kapitałowej, przy czym emerytura kapitałowa wypłacana 

jest w pełnej wysokości.”. 

 

 Art. 4. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z 

tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205, z 2021 

r. poz. 1621, 1834, z 2022 r. poz. 755) w art. 25: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Osobie uprawnionej do renty na podstawie ustawy albo na podstawie 

przepisów wymienionych w art. 61, która jest równocześnie uprawniona do 

świadczeń o charakterze rentowym na podstawie odrębnych przepisów albo do 

uposażenia w stanie spoczynku przyznanego z powodu choroby lub utraty sił albo 
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uposażenia rodzinnego, wypłaca się jedno świadczenie – wyższe lub przez nią 

wybrane, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Osobie uprawnionej do renty z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu 

niezdolności do pracy oraz do renty rodzinnej na podstawie odrębnych przepisów 

wypłaca się, jeśli prawo do niej nabyła z tytułu bycia wdową lub wdowcem 

pozostałym po osobie wskazanej w tych przepisach, zależnie od jej wyboru: 

1) przysługującą rentę z tytułu niezdolności do pracy, powiększoną o 50% 

renty rodzinnej,  albo 

2) przysługującą rentę rodzinną powiększoną o 50% renty z tytułu 

niezdolności do pracy (renta wdowia). 

6. Osobie uprawnionej do renty rodzinnej z ubezpieczenia wypadkowego, jeśli 

prawo do niej nabyła z tytułu bycia wdową lub wdowcem pozostałym po osobie 

wskazanej w tych przepisach, oraz do przysługującej na podstawie odrębnych 

przepisów renty z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo 

policyjnej renty inwalidzkiej wypłaca się, zależnie od jej wyboru: 

1) przysługującą rentę rodzinną, powiększoną o 50% przysługującej na 

podstawie odrębnych przepisów renty z tytułu niezdolności do pracy, 

wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej,  albo 

2) przysługującą na podstawie odrębnych przepisów rentę z tytułu 

niezdolności do pracy, wojskową rentę inwalidzką albo policyjną rentę 

inwalidzką, powiększoną o 50% renty rodzinnej (renta wdowia).”. 

 

Art. 5. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach 

przedemerytalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1867) w art. 4:  

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2.  Prawo do świadczenia przedemerytalnego ulega 

zawieszeniu w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, 

renty inwalidzkiej albo podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o 

charakterze rentowym z instytucji zagranicznej, z zastrzeżeniem art. 95a ustawy 

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

Społecznych.”; 
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2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W razie nabycia przez osobę uprawnioną do 

świadczenia przedemerytalnego prawa do renty rodzinnej lub uposażenia 

rodzinnego wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez 

uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 95a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”. 

 

Art. 6. 1. W ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie tego przepisu organy rentowe 

i organy emerytalne informują osoby pobierające świadczenia o obowiązujących od 

dnia wejścia ustawy w życie warunkach pobierania świadczeń przez osoby uprawnione 

do renty rodzinnej oraz innego świadczenia o charakterze emerytalnym lub rentowym. 

 2. Jeżeli osoba uprawniona złoży wniosek do organu rentowego lub 

emerytalnego w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r., dokonując wyboru, o którym 

mowa w art. 1 pkt 2, art. 2 pkt 2, art. 3 pkt 2 i art. 4 pkt 2, świadczenia wypłaca się 

za okres od 1 lipca 2023 r. 

 

Art. 7. Wskaźnik 50%, o którym mowa w art. 95 ustawy zmienianej w art. 1, 

art. 54 ustawy zmienianej w art. 2, art. 33a ustawy zmienianej w art. 3, art. 25 ustawy 

zmienianej w art. 4 oraz art. 4 ustawy zmienianej w art. 5 otrzymuje wielkość: 

1) 15% w okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.; 

2) 20% w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 30 czerwca 2024 r. 

 

Art. 8. 1. Wysokość świadczenia osoby uprawnionej, której ustalono prawo do 

renty rodzinnej i jej wysokość nie wcześniej niż 10 lat przed wejściem niniejszej ustawy 

w życie, ulega ponownemu ustaleniu w sposób określony w ust. 2.  

2. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o ustalenie 

wysokości świadczenia na podstawie art. 95a ustawy zmienianej w art. 1, art. 54 ust. 

1b i 1c ustawy zmienianej w art. 2, art. 33a ustawy zmienianej w art. 3 oraz art. 25 

ust. 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

3. Ponowne ustalenie wysokości świadczenia następuje nie wcześniej niż po 

upływie miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. 
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4. Jeżeli w wyniku ponownego ustalenia jego wysokości świadczenie jest niższe, 

świadczenie przysługuje w dotychczasowej wysokości. 

 

Art. 9. Uprawnienie do ponownego ustalenia wysokości świadczenia, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1, powstaje z chwilą wejścia niniejszej ustawy w życie.  

 

Art. 10. Wysokość renty wdowiej ustalonej na podstawie przepisów ustawy nie 

może przekroczyć czterokrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ostatnio 

ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r., z wyjątkiem art. 6 ust. 

1, który wchodzi w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 

 

1. Aktualny stan prawny, potrzeba i cel uchwalenia ustawy 

W aktualnym stanie prawnym osoba uprawniona do świadczeń o charakterze 

emerytalnym i rentowym z kilku tytułów (zbieg prawa do świadczeń) musi dokonać 

wyboru, które świadczenie chce otrzymywać. Jeżeli samodzielnie nie podejmie decyzji, 

z mocy ustawy organ rentowy lub emerytalny będzie jej wypłacał świadczenie wyższe. 

Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest norma określona w ustawie z dnia 30 

października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 

chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205, z 2021 r. poz. 1621, 1834, z 2022 r. 

poz. 755), przewidująca, że w przypadku prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy 

z ubezpieczenia wypadkowego oraz prawa do emerytury – wypłaca się jedno 

świadczenie w całości a drugie w połowie. W takiej sytuacji osoba pobierająca te 

świadczenia nie ma już jednak prawa osiągania dochodów ze źródeł podlegających 

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. 

Analiza rozwiązań występujących w innych krajach Unii Europejskiej prowadzi 

do wniosku, że w większości z nich dopuszcza się możliwość pobierania „własnego” 

świadczenia (emerytury lub renty) ze świadczeniem o charakterze rodzinnym (często 

zwanym „rentą wdowią”). Przykładowo – takie łączenie świadczeń, bez ograniczeń, 

jest dopuszczalne w systemie litewskim. W Czechach osoba uprawniona ma prawo do 

wyższego świadczenia w całości oraz do 50% drugiego świadczenia. W Niemczech 

prawo dopuszcza możliwość łączenia świadczeń, ale w przypadku gdy ich łączna 

wysokość przekracza ustalony limit – świadczenie obniża się o 40% tego przekroczenia. 

Podobna zasad funkcjonuje także we Włoszech – gdzie obniżka wynosi 50% 

świadczenia, ale kwota limitu do którego nie następuje obniżanie świadczenia jest 

ponad trzy razy wyższa niż w Niemczech. Polskie organy podatkowe oraz sądy od wielu 

lat rozpatrują sprawy związane z rentą wdowią w zakresie obowiązku podatkowego 

powstałego w państwie trzecim oraz zbiegu świadczeń (m.in. wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego (do 2003.12.31) we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 1994 r. SA/Wr 



10 

 

1904/93; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 września 2013 r. III AUa 

830/10; interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej). 

Obecny system stosowany w przypadku zbiegu świadczeń jest uznawany przez 

wielu świadczeniobiorców za niesprawiedliwy. Szczególne zastrzeżenia budzi fakt, że 

osoba, która przez wiele lat płaciła składki na swoje ubezpieczenie i nabyła prawo do 

emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy a następnie, z powodu śmierci 

współmałżonka, uzyskała także prawo do renty rodzinnej – musi wybierać pomiędzy 

dwoma świadczeniami.  

Celem projektowanej ustawy jest, uwzględniając sytuację finansów publicznych, 

wprowadzenie zasady, że w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej z jednej strony 

i prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury rolniczej, 

emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, renty z tytułu niezdolności do pracy z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, 

wojskowej renty inwalidzkiej albo do policyjnej renty inwalidzkiej – wypłacać się będzie 

jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 50% tego świadczenia. 

 

2. Istota projektowanych regulacji 

W art. 1 dokonuje się zmian w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504). W 

art. 95 ust. 1 in fine oraz w dodawanych ust. 2 i 3 dodaje się wyjątek od ogólnej zasady 

stosowanej w przypadku zbiegu świadczeń. Wyjątek opisany został w dodawanym art. 

95a.  

Zgodnie z dodawanym art. 95a, osobie uprawnionej do renty rodzinnej na 

podstawie zmienianej ustawy oraz jednocześnie do emerytury, emerytury rolniczej, 

emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, w 

tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty 

inwalidzkiej albo do policyjnej renty inwalidzkiej będzie się wypłacać jedno świadczenie 

w całości, a drugie w wysokości 50%. 

Ponadto została przyjęta zasada, analogiczna do zasady zapisanej już w ustawie 

z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych, która w praktyce oznacza, że w przypadku gdy osoba 
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zainteresowana ma prawo do emerytury kapitałowej i jej wysokość jest wyższa niż 

50% łącznej emerytury finansowanej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i 

emerytury kapitałowej – to i tak otrzyma całą kwotę emerytury kapitałowej.  

Opisana wyżej reguła została analogicznie zastosowana do zmian ustawy z dnia 

29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy z 

dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych, zawartych w art. 2 - 4 ustawy proponowanej ustawy. 

Projektodawca proponuje zatem powszechne zastosowanie opisanego w sytuacjach 

zbiegu prawa do renty rodzinnej i innych świadczeń. 

W art. 2, zmieniającym ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1656, z 2022 r. poz. 

655) w art. 54 proponuje się uchylenie ust. 1a oraz dodanie ust. 1b i 1c, zgodnie z 

którymi osobie uprawnionej do renty rodzinnej na podstawie tej ustawy oraz do 

emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury rolniczej, emerytury 

wojskowej, emerytury policyjnej, renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej 

renty inwalidzkiej albo do policyjnej renty inwalidzkiej przysługuje jedno świadczenie 

w całości, a drugie w wysokości 50%. W ust. 3 proponuje się uzupełnienie katalogu 

świadczeń do wyboru przez osobę uprawnioną.  

Analogiczna zmiana została zawarta w art. 3, w którym zmienia się art. 33 i 

dodaje nowy art. 33a do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, 1155). W art. 33 dodaje się zastrzeżenie do ogólnej 

zasady stosowanej w przypadku zbiegu świadczeń. Proponuje się uchylenie ust. 2d, 

który obecnie ustala termin złożenia oświadczenia wyboru świadczenia na 3 miesiące 

przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W przypadku rozszerzenia katalogu 

świadczeń do wyboru termin ten traci swoją funkcję.  

Zgodnie z proponowanym art. 33a osobie uprawnionej do renty rodzinnej z 

ubezpieczenia oraz do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury 

rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, renty z tytułu niezdolności do 

pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renty rolniczej z tytułu niezdolności do 
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pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo do policyjnej renty inwalidzkiej przysługuje 

jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 50%. 

W art. 4 projektodawca proponuję zmianę do ustawy z dnia 30 października 

2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych, poprzez dodanie ust. 5 i 6 do art. 25. Zgodnie z tymi przepisami osobie 

uprawnionej do renty z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu niezdolności do pracy 

oraz do renty rodzinnej na podstawie odrębnych przepisów wypłacać się będzie, 

zależnie od wyboru tej osoby, jedno świadczenie w całości, a drugie w 50%. Ponadto 

- osobie uprawnionej do renty rodzinnej z ubezpieczenia wypadkowego oraz do 

przysługującej na podstawie odrębnych przepisów renty z tytułu niezdolności do pracy, 

wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej wypłacać się będzie 

jedno świadczenie w całości a drugie w 50%. 

W art. 5 wprowadza się odpowiednie zmiany w art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. 2021 poz. 1867). W ust. 2 i 4 

przywołanego art. proponuje się dodanie zastrzeżenia w postaci odwołania do 

dodawanego w art. 1 przepisu art. 95a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zastrzeżenia dotyczą zawieszenia 

prawa do świadczenia przedemerytalnego oraz zbiegu świadczeń. 

Ponieważ wszystkie przepisy wprowadzają zasadę, że to świadczeniobiorca musi 

dokonać wyboru, które świadczenie ma otrzymywać w całości a które w 50%, ustawa 

nakłada (w art. 6) na organy rentowe (ZUS i KRUS) oraz emerytalne (obsługujące 

świadczenia dla funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 

Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i 

Służby Więziennej oraz ich rodzin) obowiązek poinformowania wszystkich 

świadczeniobiorców o nowych przepisach i wynikających z nich nowych możliwościach.  

Proponuje się stopniowe wdrażanie proponowanego rozwiązania, mając na 

uwadze stan finansów publicznych i konieczność dostosowania fiskalnego. 

projektodawca proponuje osiągnięcie docelowego wskaźnika 50% w kilku etapach – 

przyjmując w pierwszym półroczu obowiązywania ustawy wskaźnik 15% i zwiększają 
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go w drugim półroczu do 20%. Model docelowy zostałby osiągnięty w połowie roku 

2024. 

W art. 8 projektodawca proponuje wprowadzenie mechanizmu ponownego 

ustalenia świadczenia osobom uprawnionym do renty rodzinne w 10-letnim okresie 

poprzedzającym wejście proponowanej ustawy w życie. Ponowne ustalenie wysokości 

świadczenie przeprowadzane jest na wniosek osoby uprawnionej w terminie nie 

krótszym niż do końca miesiąca następujące po miesiącu złożenia wniosku. Termin ten 

ustalono ze względu na zachowanie płynności wypłacania świadczeń. Jeżeli w wyniku 

ponownego ustalenia świadczenie jest niższe, świadczenie przysługuje w 

dotychczasowej wysokości.  

W art. 9 wskazano, że uprawnienie do ponownego ustalenia świadczenia 

powstaje z chwilą wejścia niniejszej ustawy w życie, z nie z chwilą nabycia uprawnienia 

do renty rodzinnej w okresie przed wejściem ustawy w życie.  

W art. 10 proponowanej ustawy określono termin jej wejścia w życie. Proponuje 

się 1 lipca 2023 roku (z wyjątkiem art. 6 ust. 1, który ma wejść w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia. 

 

3. Przewidywane skutki prawne, społeczne, finansowe i gospodarcze 

projektowanej ustawy 

 Proponowana ustawa przyczyni się do realizacji konstytucyjnej zasady 

sprawiedliwości społecznej. Proponowane zmiany stanowią uzupełnienie konstrukcji 

renty rodzinnej po zmarłej osobie najbliższej.   

Poprawie ulegnie sytuacja materialna osób, które wcześniej utraciły osobę 

najbliższą i część dochodów w gospodarstwie domowym. Z punktu widzenia 

gospodarczego spadek dochodów gospodarstwa domowego szczególnie odczuwalny 

ze względu rosnące koszty utrzymania: ceny żywności rosnące w tempie wyższym niż 

15% w skali roku, koszty energii i utrzymania mieszkania w tempie wyższym niż 50% 

w skali roku. Proponowane rozwiązania stanowią wsparcie w ponoszeniu m.in. stałych 

kosztów utrzymania.  

Proponowana ustawa przyczyni się do ograniczenia poziomu wykluczenia osób 

starszych, zwłaszcza kobiet. Cechą charakterystyczną obecnego systemu 
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emerytalnego jest niższa wysokość świadczeń dla kobiet ze względu na krótszy czas 

odprowadzania składek (w wyniku bezpłatnej opieki nad dziećmi i innymi osobami 

najbliższymi) oraz luki płacowej. Ze względu na wyższy wskaźnik przeciętnej długości 

życia to najczęściej kobiety w ostatnich latach życia znajdują się w wyjątkowo trudnej 

sytuacji finansowej. Proponowana ustawa ograniczy to negatywne zjawisko społeczne.  

Projektodawca szacuje liczę osób uprawnionych do wyższego świadczenia na 

podstawie niniejszej ustawy wynosi 1,3-1,5 mln. Przyjmując jako punkt odniesienia 

przeciętną emeryturę w wysokości 2545 zł miesięcznie, szacunkowe wydatki 

poniesione w wyniku wejścia w życie ustawy wyniosą ok. 5,4 mld zł w 2023 r. oraz 8,2 

mld zł w 2024 r. Poniesione wydatki zostaną częściowo zrekompensowane przez niższe 

wydatki na zasiłki i inne świadczenia.  

 

4. Źródła finansowania  

Dodatkowe wydatki określone w pkt 3 zostaną sfinansowane z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytalno-Rentowego lub właściwych części 

budżetu państwa – proporcjonalnie do udziału liczby uprawnionych, którym 

świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego lub organy emerytalne obsługujące świadczenia dla funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej 

oraz ich rodziny. Szacuje się, że wzrost wydatków z FUS, finansującego świadczenia 

78% wszystkich uprawnionych, wyniesie nie więcej niż 3%.  

 

5. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej 

W ocenie projektodawcy proponowana ustawa nie jest objęta prawem Unii 

Europejskiej.  

 

6. Oświadczenie o notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi 

funkcjonowania krajowego sytemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
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Projekt nie wymaga przedstawienia go organom i instytucjom Unii Europejskiej 

w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie 

konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w 

sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. WE L 189 z 03.07.1998, str. 42; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 1, t. 1, str. 446) projekt nie wymaga 

konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym. 

 

7. Akty wykonawcze do ustawy 

 Ustawa nie wymaga wprowadzenia dodatkowych aktów wykonawczych. 

 

8. Konsultacje społeczne 

 Proponowany projekt nie był dotychczas poddawany konsultacjom społecznym. 


