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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zapewnienie w 2019 r. dodatkowego, elementarnego wsparcia dla emerytów i rencistów - w formie wypłaty 

jednorazowego świadczenia pieniężnego. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Na Konwencji Partii Prawo i Sprawiedliwość, która odbyła się w dniu 23 lutego 2019 r., zapowiedziana została 

dodatkowa pomoc dla emerytów i rencistów w postaci "trzynastej" emerytury dla każdego seniora. Proponuje się 

zrealizowanie tej zapowiedzi przez wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla wszystkich 

świadczeniobiorców.  

Celem jednorazowego świadczenia pieniężnego, obok pomocy dla emerytów i rencistów, ma być w szczególności 

zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie. 

Pomimo tego, że w ostatnich latach, w celu ochrony poziomu świadczeń emerytalnych i rentowych, wprowadzono wiele 

zmian, pomoc ta nadal uznawana jest za niewystarczającą.  

W przedmiotowym projekcie ustawy proponuje się wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego. Świadczenie to 

wypłacone zostałoby wszystkim emerytom i rencistom w maju 2019 r., w kwocie najniższej emerytury, która od 1 marca 

2019 r. wynosi 1100 zł.  

Rozwiązanie to wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, 

szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. 

Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent 

rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, 

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. 

W razie zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. 

Jedno świadczenie przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawnionych jest więcej niż jedna osoba. 

Proponuje się, by jednorazowe świadczenia pieniężne zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie 

wypłaty świadczeń przypadającym w maju.  

Decyzje w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą właściwe 

organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje 

i jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będzie się wliczała do dochodu, o którym mowa w ustawie o 

dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

Z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. 

W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowym projekcie ustawy stosuje się przepisy ustawy o emeryturach i renach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  



Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Świadczeniobiorcy 

pobierający emerytury i renty,  

świadczenia i zasiłki 

przedemerytalne oraz renty 

socjalne przed dniem 1 maja 

2019 r. 

8200 tys. - 

emerytury i renty z 

pozarolniczego 

systemu 

ubezpieczeń 

społecznych, 

101 tys. - zasiłki i 

świadczenia 

przedemerytalne, 

282 tys. - renty 

socjalne, 

1141 tys. -  

emerytury i renty z 

KRUS 

ZUS, KRUS, GUS Wypłata jednorazowego 

świadczenia pieniężnego 

Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, 

organy emerytalne służb 

mundurowych 

  Wypłata jednorazowego 

świadczenia pieniężnego 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt został przekazany do opinii reprezentatywnym organizacjom związków zawodowych, pracodawców, Radzie 

Dialogu Społecznego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

Projekt został przekazany do zaopiniowania również przez: 

- Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,   

- Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  

- Przewodniczącego Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 

- Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

- Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. 

Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 248). 

Projekt ustawy został udostępniony również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) z dniem przekazania go 

do konsultacji. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2019 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Łączni
e (0-

10) 

Dochody ogółem 2037           2037 
budżet państwa 536           536 

JST 536           536 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 965 
          

965 

- NFZ 965           965 

Wydatki ogółem 10721           10721 

budżet państwa 818           818 



JST 0           0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 9903 
          

9903 

- ZUS 8508           8508 

- KRUS 1255           1255 

- FP 111           111 

- FEP 29           29 

Saldo ogółem -8684           -8684 

budżet państwa -282           -282 

JST 535           535 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) -8938 
          

-8938 

- NFZ 965           965 

- ZUS -8508           -8508 

- KRUS -1255           -1255 

- FP -111           -111 

- FEP -29           -29 

Źródła finansowania  

Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach zwiększonych wpływów 

do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych  

i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów 

poszczególnych części budżetowych. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Szacunków skutków finansowych dokonano na podstawie liczby świadczeń uzyskanych z ZUS, 

KRUS, MON, MSWiA oraz MS. 

Wpływ na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz 

osób starszych 

Przyznanie w 2019 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego zapewni emerytom i rencistom 

realną pomoc, w szczególności tym, którzy pobierającym najniższe świadczenia.  

Propozycja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tej grupy społecznej. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, a także wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych i starszych.  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2018 r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

            

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

            

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

8684            

(dodaj/usuń)             

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

            

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

            



rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

            

(dodaj/usuń)             

Niemierzalne (dodaj/usuń)             

(dodaj/usuń)             

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Powyższa zmiana nie będzie oddziaływać na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców. Natomiast będzie miała wpływ na 

sytuację emerytów i rencistów. Spowoduje poprawę ich sytuacji, w szczególności sytuacji 

najuboższych emerytów i rencistów. Jednorazowe świadczenie pieniężne zapewni także 

zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie. 

 

Administratorem danych, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300) jest ZUS, który ustawowo odpowiada za 

bezpieczeństwo i kompletność danych na kontach ubezpieczonych i płatników składek. Operacje 

przetwarzania danych wynikają wprost z przepisów tej ustawy i są proporcjonalne i niezbędne. 

Brak zmian dot. ww. ryzyka w stosunku do obecnego stanu prawnego. Brak zmian w 

projektowanej ustawie w zakresie przetwarzania danych w stosunku do obecnego stanu 

prawnego. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane 

do ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane regulacje nie mają wpływu na sytuację na rynku pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na ww. obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 maja 2019 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak 

 


