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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

  
 
 
 Panie i Panowie Posłowie 
 na Sejm 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Uprzejmie przekazuję wniesiony, na podstawie art. 118 ust. 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 
r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, a także na 
podstawie art. 32 ust. 1 regulaminu Sejmu, obywatelski projekt ustawy 

 

- o zmianie ustawy o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych 
ustaw. 

Projekt ustawy został wniesiony zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2, 
art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej 
przez obywateli. 

Do reprezentowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej – na podstawie 
art. 14 ust. 1 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli – 
został wskazany Pan Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz, a jako osoba 
uprawniona do jego zastępstwa w pracach nad projektem ustawy wskazana została 
Pani Andżelika Anna Możdżanowska. 

 

 

MARSZAŁEK SEJMU 
 
 

(-) Marek Kuchciński 

 
 





























POSTANOWIENIE NR2. 

MARSZAŁKA SEJMU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia łb lutego 2016 r. 

o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu inicjatywy 

ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. 

o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr 62 

poz. 688 i z 2014 r. poz. 498) postanawiam o przyjęciu zawiadomienia 

o utworzeniu Komitetu inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy o zmianie 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

niektórych innych ustaw. 

MARSZAŁEK SEJMU 



Komitet inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz niektórych innych ustaw 

ul. E. Ciołka 15, 01-445 Warszawa 

SEKRETARIAT .=! 
MARSZAŁKA SEJMU ~ 

WPŁ YNELO . ' 

Warszawa, dnia 13-05-2016 r. 

Marek Kuchciński 

~""""". ~1 3-. ;~ 20;~ : 
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lNr;&:~:~~(zl~~ 
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Wiejska 4/6/8 

00-902 Warszawa 

ZA WIADOMIENIE 

o wniesieniu projektu ustawy 

Działając jako pełnomocnik Komitetu inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy o zmianie 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 

ustaw, wypełniając dyspozycję zawartą wart. 10 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu 

inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U .1999.62.688 z późn. zm) - wnoszę projekt ustawy o 

zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 

ustawi). 

J dn ' . zał k d . 6 b l' . . h . k.t . 1111~ c..q6 e oczesrue ączam wy az po pts w o ywate 1 popterającyc proje ustawy, tj.· ..... •.t% ........ 

podpisów złożonych na ~.~.~g~Q.. kartach - obywateli mających prawo wybierania, popierających 
projekt ustawy, zawierający ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne 

PESEL, a także ich własnoręcznie złożone podpisy. 

Do zawiadomienia dołączam niżej wymienione załączniki: 

m projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, 

1v1 w k Alł'5Gań"' d 'só ł h 112~08/k h b 1· · h b" · · · h · ~ y az ......... -:.1: l .. po p! w, z ożonyc na .. . . . .. .. artac - o ywate 1 mającyc prawo wy 1eran1a, popierającyc projekt 
ustawy, zawierający ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL, a także ich własnoręcznie 
złożone podpisy. 

P.inik Komitetu Inicjatywy ustawodawt:zł/ 
ustawy' zmianił ustawy o emerytUrach i tenlach 

z f, ru~lń Spolrznydl~niłłl~illych-

'Lo\,.\ ~ ~ '"'Yl~ 11\t~l/\._ 
WFadysfaw Marcin Kosiniaic-Karrgsz 

1 
) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych. 



SZEF 
KANCELARII SEJMU 

BPSP-020-2( "1)116 

Warszawa,~S.maja 2016 r. 

Pan 
Marek KUCHCIŃSKI 
Marszałek Sejmu 

~~ IJP~ /1aJ~ 
Uprzejmie informuję, iż po wniesieniu w dniu 13 maja 2016 r. do Marszałka Sejmu, przez 

Pernornocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, 

projektu ww. ustawy wraz z załączonym wykazem podpisów obywateli udzielających 

poparcia przedłożonemu projektowi, Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych sprawdziło czy 

projekt jest tożsamy z projektem przyjętym przez Marszałka Sejmu postanowieniem z dnia 

16 lutego 2016 r. oraz czy została złożona wymagana liczba podpisów. 

Na podstawie § 8 ust. l i 2 zarządzenia Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 25 września 2000 r. 

w sprawie określenia trybu postępowania w Kancelarii Sejmu dotyczącego inicjatywy 

ustawodawczej obywateli powołano zespół liczący do sprawdzenia prawidłowości złożonych 

podpisów. Zespół w dniach od 16 do 20 maja br. ustalił, że wykaz podpisów obywateli 

zawiera 12 287 stron znajdujących się w 25 teczkach, ogółem zweryfikowano 103 020 

podpisów znajdujących się na pierwszych 11 000 stron (22 teczki), z których l 02 193 uznano 

za złożone prawidłowo, natomiast 827 podpisów złożono wadliwie. Wobec powyższego 

uznać należy, że spełniony został wymóg złożenia co najmniej 100 000 podpisów osób 

udzielających poparcia projektowi ustawy. 

Na podstawie przeprowadzonych czynności ustalono, iż projekt wraz z załączonymi 

wykazami podpisów został złożony w przeWidzianym ustawą terminie, treść przedłożonego 

projektu nie została zmieniona w stosunku do projektu przyjętego przez Marszałka Sejmu 

w dniu 16 lutego 2016 r., a do projektu załączono wymaganą liczbę prawidłowo złożonych 

podpisów osób udzielających poparcia projektowi ustawy. 

Przy sprawdzaniu prawidłowości udzielenia poparcia projektowi ustawy badano czy 

dostarczone wykazy podpisów spełniają wymogi zawarte w art. 9 ust. 2 ustawy 

o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688 

z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", tj. czy zawierają: imię (imiona), nazwisko, adres 

zamieszkania (ze wskazaniem nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu oraz numeru 
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mieszkania), a także numer ewidencyjny PESEL i podpis osoby udzielającej poparcia 

projektowi ustawy. Ponadto sprawdzano, czy każda strona wykazu zawiera nazwę Komitetu 

oraz tytuł projektu ustawy, której obywatel udziela poparcia. Wobec powyższego, zgodnie 

z art. l O ust. 3 ustawy, istnieje podstawa do skierowania projektu ustawy do pierwszego 

czytania w Sejmie i zawiadomienia o tym Pełnomocnika Komitetu. 

d~ 
Lech Czapla 



Komitet inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz niektórych innych ustaw 

ul. E. Ciołka 15, 01-445 Warszawa 

--~---· .. -~<··~~~~--. 
. SEKRETARIAT 
! f\~AR~>ZAŁKA SEJMU RP 
!i '1./PJ-. YNĘLO 

Warszawa, dnia 06-06-2016 r. 

Marek Kuchciński ! r===-==:1 . 
i l o o. os. z-;~ l 
~~~~~ . 

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Wiejska 4/6/8 

00-902 Warszawa 

Wypełniając dyspozycję zawartą wart. 14 ust. l ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu 

inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U.l999 r. Nr 62, poz. 688 z późn. zm.) Komitet 

inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie informuje, iż komitet w pracach 

Sejmu i Senatu RP nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustawi), reprezentować będzie: 

l. Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz - pełnomocnik komitetu, 

a w jego zastępstwie: 

2. Andżelika Anna Możdżanowska- zastępca pełnomocnika komitetu, 

Pelnomocnik Komitetu Inicjatywy ustawodawczeJ 
{ttfektu ~o zmi~i1 ustar; o emeryturach i rentath 

zF~ńfu ~~ S~l~ch oraz,~dlitychu 
"VV t~,v~,._IM,,~ ..~vu.lł\1\~'

W?adyslaw Marcin Kosiniak-Kamy81 

1 
l Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych. 
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