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w∏aÊciwym do spraw zdrowia a jednostkà lotniczego
pogotowia ratunkowego.
6. Do umowy, o której mowa w ust. 5, nie stosuje
si´ przepisów o zamówieniach publicznych.
Art. 6. W ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113,
poz. 1207 i Nr 154, poz. 1801) po art. 44a dodaje si´
art. 44b w brzmieniu:
„Art. 44b. Do dnia 31 grudnia 2004 r. nie stosuje si´
przepisów ustawy, z wyjàtkiem art. 3,
art. 22 i 23, art. 24 ust. 1—5 i 9—13, art. 35,
art. 39 pkt 2, art. 41 i art. 44 ust. 1—3.”.

Poz. 2073 i 2074

Art. 7. Wydatki pozap∏acowe w centrach powiadamiania ratunkowego, które spe∏niajà wymagania ustawy oraz zosta∏y dofinansowane od roku 2002 w ramach programu „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne”, finansowane sà z rezerwy celowej bud˝etu paƒstwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rzàdowej dla w∏aÊciwej jednostki samorzàdu terytorialnego.
Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.
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USTAWA
z dnia 18 grudnia 2002 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.1)
Art. 1. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 4 w pkt 2:
a) w lit. g wyrazy „ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
obrony narodowej” zast´puje si´ wyrazami „Ministrowi Obrony Narodowej” oraz po wyrazach
„˝o∏nierzy zawodowych” skreÊla si´ przecinek
i dodaje wyrazy „pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednostkach
organizacyjnych resortu obrony narodowej,”,
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym, ustaw´ z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustaw´ z dnia 14 grudnia 1995 r. o spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊciowo-kredytowych, ustaw´ z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
ustaw´ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych,
ustaw´ z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustaw´ z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe, ustaw´ z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie
choroby i macierzyƒstwa, ustaw´ z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o u∏atwieniu zatrudnienia absolwentom szkó∏ oraz ustaw´
z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym
z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
2) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636,
Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r.
Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119,
poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39,
poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154,
poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365,
Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679.

b) po lit. s dodaje si´ lit. t i u w brzmieniu:
„t) jednostka obs∏ugi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego — je˝eli rozlicza i op∏aca
sk∏adki za ubezpieczonych wykonujàcych
prac´ w podlegajàcych jej szko∏ach, przedszkolach i innych jednostkach organizacyjnych systemu oÊwiaty,
u) podmiot, w którym jest pe∏niona s∏u˝ba —
w odniesieniu do ˝o∏nierzy zawodowych
i funkcjonariuszy oddelegowanych do pe∏nienia w nim s∏u˝by, je˝eli podmiot ten wyp∏aca im uposa˝enie,”;
2) w art. 8 w ust. 6:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) osob´ prowadzàcà dzia∏alnoÊç w zakresie
wolnego zawodu:
a) w rozumieniu przepisów o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne,
b) z której przychody sà przychodami z dzia∏alnoÊci gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.”,
b) po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) wspólnika jednoosobowej spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià oraz wspólników
spó∏ki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.”;
3) w art. 9:
a) w ust. 1 wyrazy „12—18b i 20” zast´puje si´ wyrazami „13—18b i 20”,
b) w ust. 1a wyrazy „art. 18 ust. 4 pkt 5” zast´puje
si´ wyrazami „art. 18 ust. 4 pkt 5a”,
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c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 11
i 12, obowiàzkowo podlegajà ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, je˝eli nie
majà innych tytu∏ów rodzàcych obowiàzek
ubezpieczeƒ spo∏ecznych.”;
4) w art. 14:
a) w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 1a.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Obj´cie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym nast´puje od dnia wskazanego
we wniosku tylko wówczas, gdy zg∏oszenie
do ubezpieczeƒ emerytalnego i rentowych
zostanie dokonane w terminie okreÊlonym
w art. 36 ust. 4.”;
5) w art. 18:
a) w ust. 4c wyrazy „kwotà najni˝szego wynagrodzenia” zast´puje si´ wyrazami „kwotà minimalnego wynagrodzenia”,
b) w ust. 7 wyrazy „kwota najni˝szego wynagrodzenia” zast´puje si´ wyrazami „kwota minimalnego wynagrodzenia”,
c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Na wniosek ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10, podstawa wymiaru mo˝e byç wy˝sza ni˝ okreÊlona w ust. 4
pkt 5a i ust. 4c. Sk∏adk´ od podstawy wymiaru w cz´Êci przewy˝szajàcej kwot´ minimalnego wynagrodzenia finansujà duchowni, instytucje diecezjalne lub zakonne.”;
6) w art. 19:
a) ust. 5—6a otrzymujà brzmienie:
„5. P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany zaprzestaç
obliczaç i przekazywaç sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznej
podstawy wymiaru sk∏adek, o której mowa
w ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 6.
6. Je˝eli do op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe jest zobowiàzany wi´cej ni˝ jeden p∏atnik sk∏adek, ubezpieczony
jest zobowiàzany zawiadomiç wszystkich
p∏atników sk∏adek o przekroczeniu kwoty
rocznej podstawy wymiaru sk∏adek. Za skutki b∏´dnego zawiadomienia powodujàcego
nieop∏acenie nale˝nych sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada
ubezpieczony.
6a. Do sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe op∏aconych po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru sk∏adek stosuje si´
art. 24 ust. 6a—8. Za dat´ stwierdzenia nienale˝nie op∏aconych sk∏adek uwa˝a si´ dat´
otrzymania przez Zak∏ad imiennego raportu
miesi´cznego korygujàcego i deklaracji rozliczeniowej korygujàcej.”,
b) w ust. 7 wyrazy „przepisów o emeryturach i rentach z FUS” zast´puje si´ wyrazami „przepisów
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych

Poz. 2074
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z póên. zm.3)), zwanych
dalej „przepisami o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych” ”;

7) w art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W okresie do dnia 31 grudnia 2008 r. cz´Êç
sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne, w wysokoÊci okreÊlonej w art. 112 ust. 2 i 3, jest odprowadzana przez Zak∏ad do FRD.”;
8) w art. 23:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Odsetek za zw∏ok´ nie nalicza si´, je˝eli ich
wysokoÊç nie przekracza∏aby 2,00 z∏.”,
b) uchyla si´ ust. 3;
9) w art. 24:
a) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek ulegajà przedawnieniu po up∏ywie 10 lat, liczàc od dnia,
w którym sta∏y si´ wymagalne, z zastrze˝eniem ust. 5—5d.
5. Nie ulegajà przedawnieniu nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek zabezpieczone hipotekà lub zastawem, jednak˝e po up∏ywie terminu przedawnienia nale˝noÊci te mogà byç egzekwowane
tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do
wysokoÊci zaleg∏ych sk∏adek i odsetek za
zw∏ok´ liczonych do dnia przedawnienia.”,
b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a—5d w brzmieniu:
„5a. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna si´, a rozpocz´ty ulega zawieszeniu od
dnia zawarcia umowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1a, do dnia terminu p∏atnoÊci
odroczonej nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek lub
ostatniej raty.
5b. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia wszcz´cia do dnia zakoƒczenia post´powania egzekucyjnego oraz post´powania przed sàdem.
5c. Bieg terminu przedawnienia przerywa
og∏oszenie upad∏oÊci. Po przerwaniu bieg
terminu przedawnienia rozpoczyna si´ na
nowo od dnia nast´pujàcego po dniu uprawomocnienia si´ postanowienia o ukoƒczeniu post´powania upad∏oÊciowego lub jego umorzeniu.
5d. Przedawnienie nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek
wynikajàcych z decyzji o odpowiedzialnoÊci
osoby trzeciej lub nast´pcy prawnego nast´puje po up∏ywie 5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym decyzja zosta∏a wydana.”,
c) w ust. 6 wyrazy „terminów okreÊlonych w ust. 4
i 5” zast´puje si´ wyrazami „terminu, o którym
mowa w ust. 4,”,
———————
3)

Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106,
poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19,
poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968,
Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240,
poz. 2054.
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d) w ust. 6a wyrazy „ust. 6c i 8d” zast´puje si´ wyrazami „ust. 6c, 8 i 8d”,
e) w ust. 8 skreÊla si´ wyrazy „, chyba ˝e ubezpieczony z∏o˝y wniosek o zaliczenie ich na poczet
przysz∏ych sk∏adek, z zastrze˝eniem ust. 8a i 8d”,
f) uchyla si´ ust. 8a—8c;
10) w art. 26:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dla zabezpieczenia nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek Zak∏adowi przys∏uguje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomoÊciach d∏u˝nika, z uwzgl´dnieniem ust. 3a i 3b. Podstawà ustanowienia hipoteki przymusowej jest
dor´czona decyzja o okreÊleniu wysokoÊci
nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek, o odpowiedzialnoÊci osoby trzeciej lub o odpowiedzialnoÊci
nast´pcy prawnego.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3c w brzmieniu:
„3a. Przedmiotem hipoteki przymusowej mo˝e
byç:
1) cz´Êç u∏amkowa nieruchomoÊci, je˝eli
stanowi udzia∏ d∏u˝nika,
2) nieruchomoÊç stanowiàca przedmiot
wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej d∏u˝nika i jego
ma∏˝onka,
3) nieruchomoÊç stanowiàca w∏asnoÊç
wspólnika spó∏ki cywilnej — w przypadku gdy d∏u˝nikiem jest spó∏ka.
3b. Przedmiotem hipoteki przymusowej jest
równie˝:
1) u˝ytkowanie wieczyste, w tym budynki
i inne urzàdzenia znajdujàce si´ na u˝ytkowanym terenie, stanowiàce w∏asnoÊç
u˝ytkownika wieczystego,
2) spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu mieszkalnego,
3) spó∏dzielcze prawo do lokalu u˝ytkowego,
4) prawo do domu jednorodzinnego
w spó∏dzielni mieszkaniowej (prawo do
lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spó∏dzielni´ mieszkaniowà
w celu przeniesienia jego w∏asnoÊci na
cz∏onka spó∏dzielni),
5) wierzytelnoÊç zabezpieczona hipotekà.
3c. Do hipoteki przymusowej okreÊlonej
w ust. 3a i 3b stosuje si´ odpowiednio przepisy o hipotece na nieruchomoÊci.”,
c) w ust. 4 wyrazy „w ust. 3” zast´puje si´ wyrazami „w ust. 3—3c, z uwzgl´dnieniem ust. 5,”,
d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Na ˝àdanie Zak∏adu lub kierownika terenowej jednostki organizacyjnej Zak∏adu b´dàcego jednoczeÊnie organem egzekucyjnym
d∏u˝nik obowiàzany jest do wyjawienia nieruchomoÊci oraz przys∏ugujàcych mu praw
majàtkowych, które mogà byç przedmiotem
hipoteki przymusowej lub zastawu, je˝eli
z dowodów zgromadzonych w post´powa-

Poz. 2074
niu wynika, ˝e nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek
mogà zostaç nieop∏acone.
6. ˚àdanie wyjawienia, o którym mowa
w ust. 5, stosuje si´ tak˝e do:
1) nast´pców prawnych i osób trzecich odpowiadajàcych za zad∏u˝enie p∏atnika
sk∏adek,
2) osób, które pobra∏y nienale˝ne Êwiadczenia, p∏atników sk∏adek lub innych podmiotów zobowiàzanych do zwrotu nienale˝nych Êwiadczeƒ, o których mowa
w art. 84, z wyjàtkiem przypadku gdy nienale˝ne Êwiadczenia podlegajà potràceniu z bie˝àco wyp∏acanych Êwiadczeƒ.”;

11) w art. 28:
a) w ust. 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 3a.”,
b) w ust. 3:
— w pkt 1 wyrazy „nie ma mo˝liwoÊci przeniesienia odpowiedzialnoÊci na osoby trzecie”
zast´puje si´ wyrazami „brak jest nast´pców
prawnych oraz nie ma mo˝liwoÊci przeniesienia odpowiedzialnoÊci na osoby trzecie”,
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nastàpi∏o zaprzestanie prowadzenia dzia∏alnoÊci przy jednoczesnym braku majàtku, z którego mo˝na egzekwowaç nale˝noÊci, nast´pców prawnych, mo˝liwoÊci
przeniesienia odpowiedzialnoÊci na osoby trzecie w rozumieniu przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa,”,
— po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) wysokoÊç nieop∏aconej sk∏adki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w post´powaniu egzekucyjnym,”,
— pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:
„5) naczelnik urz´du skarbowego stwierdzi∏
brak majàtku, z którego mo˝na prowadziç
egzekucj´,
6) jest oczywiste, ˝e w post´powaniu egzekucyjnym nie uzyska si´ kwot przekraczajàcych wydatki egzekucyjne.”,
c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne ubezpieczonych b´dàcych
równoczeÊnie p∏atnikami sk∏adek na te
ubezpieczenia mogà byç umorzone, pomimo braku ich ca∏kowitej nieÊciàgalnoÊci, je˝eli przemawia za tym wa˝ny interes osoby
zobowiàzanej do ich op∏acenia. ”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Umorzenie sk∏adek powoduje tak˝e umorzenie odsetek za zw∏ok´, kosztów upomnienia
i dodatkowej op∏aty.”,
e) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1,
decyzj´ umarzajàcà nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek pozostawia si´ w aktach sprawy.”;
12) w art. 29 w ust. 2 wyraz „daty” zast´puje si´ wyrazami „nast´pnego dnia po dniu”;
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13) w art. 33 w ust. 5 wyrazy „uwzgl´dniajàc w nich
równie˝ dane dotyczàce wykszta∏cenia oraz wykonywanego zawodu” zast´puje si´ wyrazami
„uwzgl´dniajàc w nich równie˝ dane dotyczàce zawodu wykonywanego przez ubezpieczonych wykonujàcych prac´ w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze”;
14) w art. 35:
a) w ust. 1 w pkt 1 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 1a,”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W imiennych raportach miesi´cznych,
o których mowa w art. 41, nale˝y podaç numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu
nie nadano tego numeru — numer NIP. Je˝eli ubezpieczonemu nie nadano równie˝
numeru NIP, nale˝y podaç seri´ i numer dowodu osobistego lub paszportu.”;
15) w art. 36:
a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Zg∏oszenie do ubezpieczeƒ spo∏ecznych zawiera w szczególnoÊci nast´pujàce dane
dotyczàce osoby zg∏aszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko,
imi´ pierwsze i drugie, dat´ urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i p∏eç, tytu∏
ubezpieczenia, stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci, wykonywanie pracy w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze,
posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, adres zameldowania na sta∏e
miejsce pobytu, adres zamieszkania, je˝eli
jest inny ni˝ adres zameldowania na sta∏e
miejsce pobytu, adres do korespondencji,
je˝eli jest inny ni˝ adres zameldowania na
sta∏e miejsce pobytu i adres zamieszkania.”,
b) w ust. 11 wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 12” zast´puje si´ wyrazami „z zastrze˝eniem ust. 12 i 14”,
c) po ust. 12 dodaje si´ ust. 13 i 14 w brzmieniu:
„13. O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zg∏oszeniach, o których
mowa w ust. 10—12, p∏atnik sk∏adek zawiadamia Zak∏ad w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
we w∏asnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawid∏owoÊci
przez Zak∏ad.
14. O zmianach w stosunku do danych wykazanych w zg∏oszeniu, o którym mowa
w ust. 10, dotyczàcych tytu∏u ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeƒ i terminów
ich powstania, p∏atnik sk∏adek zawiadamia
Zak∏ad poprzez z∏o˝enie zg∏oszenia wyrejestrowania i ponownego zg∏oszenia do
ubezpieczeƒ spo∏ecznych zawierajàcego
prawid∏owe dane.”;
16) w art. 37 uchyla si´ ust. 1;
17) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od uprawomocnienia si´ decyzji, o której mowa w ust. 1, p∏at-
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nik sk∏adek jest zobowiàzany przekazaç do Zak∏adu dokumenty zwiàzane z ubezpieczeniami
spo∏ecznymi okreÊlone w ustawie za okres obj´ty decyzjà.”;

18) w art. 40:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje
si´ informacje o zwaloryzowanej wysokoÊci
sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne za dany miesiàc kalendarzowy, z wy∏àczeniem
sk∏adek na otwarte fundusze emerytalne:
1) nale˝nych — w przypadku ubezpieczonych nieb´dàcych p∏atnikami tych sk∏adek,
2) wp∏aconych — w przypadku ubezpieczonych b´dàcych p∏atnikami tych sk∏adek.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Je˝eli ubezpieczony nieb´dàcy p∏atnikiem
sk∏adek w ciàgu 3 miesi´cy od up∏ywu terminu op∏acenia sk∏adki, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, stwierdzi, ˝e sk∏adka ta nie zosta∏a op∏acona, mo˝e zwróciç si´ do Zak∏adu o udzielenie informacji, czy Zak∏ad podjà∏ dzia∏ania zmierzajàce do jej Êciàgni´cia.”,
c) w ust. 2 w zdaniu wst´pnym po wyrazach „ewidencjonuje si´” dodaje si´ wyraz „tak˝e”,
d) uchyla si´ ust. 3—7,
e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Zak∏ad mo˝e odmówiç zewidencjonowania
na koncie ubezpieczonego nieop∏aconej
sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a zewidencjonowanà anulowaç, w razie wspó∏dzia∏ania ubezpieczonego z p∏atnikiem sk∏adek w celu unikni´cia obowiàzku op∏acania sk∏adek.”,
f) uchyla si´ ust. 9;
19) w art. 41:
a) w ust. 3:
— w pkt 1 wyrazy „art. 35 pkt 1” zast´puje si´
wyrazami „art. 35 ust. 1 pkt 1”,
— uchyla si´ pkt 6,
b) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„6. P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany z∏o˝yç, z zastrze˝eniem art. 47a ust. 3a, imienny raport
miesi´czny korygujàcy, w formie nowego
dokumentu, zawierajàcego wszystkie prawid∏owe informacje okreÊlone w ust. 3—5, je˝eli zachodzi koniecznoÊç korekty danych podanych w imiennym raporcie miesi´cznym
w przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci:
1) przez p∏atnika sk∏adek we w∏asnym zakresie,
2) przez Zak∏ad.
7. P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany dokonaç
sprawdzenia prawid∏owoÊci danych przekazanych do Zak∏adu w imiennym raporcie
miesi´cznym dotyczàcym danego roku kalendarzowego nie póêniej ni˝ do dnia
30 kwietnia nast´pnego roku kalendarzowe-
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go. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci p∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany postàpiç w sposób okreÊlony w ust. 6 i 7a.”,
c) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a i 7b w brzmieniu:
„7a. P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany z∏o˝yç
imienny raport miesi´czny korygujàcy,
o którym mowa w ust. 6, w terminie 7 dni
od stwierdzenia nieprawid∏owoÊci we w∏asnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawid∏owoÊci przez
Zak∏ad, z zastrze˝eniem ust. 7b.
7b. Je˝eli koniecznoÊç korekty danych podanych w imiennym raporcie miesi´cznym
jest wynikiem stwierdzenia nieprawid∏owoÊci przez Zak∏ad w drodze:
1) decyzji — imienny raport miesi´czny korygujàcy powinien byç z∏o˝ony nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od uprawomocnienia si´ decyzji,
2) kontroli — imienny raport miesi´czny korygujàcy powinien byç z∏o˝ony nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni od dnia otrzymania protoko∏u kontroli.”,
d) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Informacja, o której mowa w ust. 8, powinna zawieraç tak˝e dat´ jej sporzàdzenia oraz
podpis p∏atnika sk∏adek lub osoby przez
niego upowa˝nionej.”,
e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. P∏atnik sk∏adek jest zwolniony z przekazywania informacji wynikajàcej z ust. 9
w przypadku pobierania sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent.”;
20) uchyla si´ art. 42;
21) w art. 43:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany z∏o˝yç druk
— zg∏oszenie p∏atnika sk∏adek, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu pisemnego wed∏ug ustalonego wzoru albo w formie
wydruku z aktualnego programu informatycznego udost´pnionego przez Zak∏ad, we
wskazanej przez Zak∏ad jednostce organizacyjnej Zak∏adu.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 3,
p∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany do∏àczyç
kopie decyzji urz´du skarbowego o nadaniu
numeru NIP i zaÊwiadczenia urz´du statystycznego o nadaniu aktualnego numeru
REGON.”,
c) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Zg∏oszenie p∏atnika sk∏adek — osoby fizycznej zawiera w szczególnoÊci nast´pujàce dane: numer NUSP, je˝eli p∏atnikowi sk∏adek
nadano ten numer, oraz numery NIP
i REGON, a w razie gdy p∏atnikowi sk∏adek
nie nadano tych numerów lub jednego z nich
— numer PESEL lub seri´ i numer dowodu
osobistego albo paszportu, nazwisko, imi´
pierwsze i drugie, dat´ i miejsce urodzenia,
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obywatelstwo, rodzaj i numer uprawnienia,
na podstawie którego prowadzona jest pozarolnicza dzia∏alnoÊç, nazw´ organu wydajàcego uprawnienie oraz dat´ jego wydania,
nazw´ skróconà firmy, pod którà prowadzona jest pozarolnicza dzia∏alnoÊç, dat´ powstania obowiàzku op∏acania sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne, wykaz rachunków
bankowych, adres siedziby, adres zamieszkania, je˝eli jest inny ni˝ adres siedziby, adres do korespondencji, adres prowadzenia
dzia∏alnoÊci.
5. Zg∏oszenie p∏atnika sk∏adek — osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej zawiera w szczególnoÊci nast´pujàce dane: numer NUSP, je˝eli p∏atnikowi sk∏adek nadano ten numer,
oraz numery NIP i REGON, nazw´ skróconà
p∏atnika, nazw´ zgodnà z aktem prawnym
konstytuujàcym p∏atnika, nazw´ organu za∏o˝ycielskiego p∏atnika, wyst´powanie obowiàzku wpisu do rejestru lub ewidencji, nazw´ organu rejestrowego lub ewidencyjnego, dat´ i numer wpisu do rejestru lub ewidencji, dat´ powstania obowiàzku op∏acania
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, wykaz
rachunków bankowych, adres siedziby i adres do korespondencji, adres prowadzenia
dzia∏alnoÊci.”;

22) art. 44 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44. 1. O wszelkich zmianach w stosunku do
danych wykazanych w zg∏oszeniu,
o którym mowa w art. 43, p∏atnik sk∏adek zawiadamia wskazanà przez Zak∏ad
jednostk´
organizacyjnà
Zak∏adu,
w terminie 14 dni od zaistnienia zmian,
stwierdzenia nieprawid∏owoÊci we w∏asnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawid∏owoÊci przez Zak∏ad, z uwzgl´dnieniem
ust. 2 i 3.
2. O wszelkich zmianach dotyczàcych numerów, o których mowa w art. 43
ust. 3a, oraz nazwy skróconej p∏atnika
sk∏adek, a w przypadku p∏atników sk∏adek b´dàcych osobami fizycznymi tak˝e
nazwiska, pierwszego imienia i daty
urodzenia, p∏atnik sk∏adek zawiadamia
w formie dokumentu pisemnego wed∏ug ustalonego wzoru albo w formie
wydruku z aktualnego programu informatycznego udost´pnionego przez Zak∏ad, wskazanà przez Zak∏ad jednostk´
organizacyjnà Zak∏adu.
3. Do zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 2, p∏atnik sk∏adek zobowiàzany
jest do∏àczyç kopie dokumentów okreÊlonych w art. 43 ust. 3a.”;
23) w art. 47:
a) w ust. 1 wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 1a” zast´puje si´ wyrazami „z zastrze˝eniem ust. 1a,
2a i 2b”,
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b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Osoby prowadzàce pozarolniczà dzia∏alnoÊç, op∏acajàce sk∏adki wy∏àcznie za siebie
lub osoby z nimi wspó∏pracujàce, sà zwolnione z obowiàzku sk∏adania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesi´cznych za kolejny miesiàc, je˝eli nie nastàpi∏a ˝adna zmiana w stosunku do miesiàca poprzedniego, z zastrze˝eniem
ust. 2b.
2b. Osoby, o których mowa w ust. 2a, op∏acajàce sk∏adki od 60% przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
sà zwolnione z obowiàzku sk∏adania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesi´cznych za kolejny miesiàc tak˝e
wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiàca poprzedniego jest spowodowana wy∏àcznie zmianà tego wynagrodzenia.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany z∏o˝yç, z zastrze˝eniem ust. 3a i art. 47a ust. 3a, deklaracj´ rozliczeniowà korygujàcà, w formie nowego dokumentu zawierajàcego wszystkie
prawid∏owe dane okreÊlone w art. 46 ust. 4,
w ka˝dym przypadku, o którym mowa
w art. 41 ust. 6, ∏àcznie z raportem miesi´cznym korygujàcym.”,
d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3c w brzmieniu:
„3a. Imiennych raportów miesi´cznych nie sk∏ada si´, w przypadku gdy korekta dotyczy
wy∏àcznie danych wykazanych w deklaracji
rozliczeniowej, z zastrze˝eniem art. 47a
ust. 3a.
3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3
i 3a, stosuje si´ odpowiednio art. 41
ust. 7—7b.
3c. Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesi´cznych oraz dokumentów korygujàcych te dokumenty p∏atnik sk∏adek zobowiàzany jest przechowywaç przez okres 10 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zak∏ad jednostki organizacyjnej Zak∏adu, w formie dokumentu
pisemnego lub elektronicznego.”,
e) w ust. 9 wyrazy „10 dni” zast´puje si´ wyrazami
„15 dni”,
f) ust. 10a—10e otrzymujà brzmienie:
„10a. Je˝eli nie nastàpi∏o przekazanie sk∏adki do
otwartego funduszu emerytalnego w terminie z przyczyn le˝àcych po stronie Zak∏adu, od Zak∏adu sà nale˝ne odsetki liczone wed∏ug zmiennej stopy procentowej,
obowiàzujàcej dla kolejnych trzymiesi´cznych okresów, rozpoczynajàcych si´
pierwszego dnia ka˝dego kwarta∏u kalendarzowego. WysokoÊç zmiennej stopy
procentowej jest obliczana jako Êrednia
arytmetyczna Êrednich wa˝onych stóp
rentownoÊci 52-tygodniowych bonów
skarbowych sprzedanych na czterech
ostatnich przetargach, które odby∏y si´ do

Poz. 2074

koƒca miesiàca poprzedzajàcego ostatni
miesiàc przed rozpocz´ciem danego kwarta∏u, i jest zaokràglana do dwóch miejsc
po przecinku. Do obliczania odsetek przyjmuje si´, ˝e rok wynosi 365 dni.
10b. Odsetki, o których mowa w ust. 10a, Zak∏ad oblicza od kwoty nieprzekazanej
w terminie sk∏adki na otwarte fundusze
emerytalne, za okres od nast´pnego dnia
po up∏ywie terminu okreÊlonego w ust. 9
do dnia przekazania sk∏adki do otwartego
funduszu emerytalnego.
10c. Je˝eli nie nastàpi∏o przekazanie przez Zak∏ad sk∏adki do otwartego funduszu emerytalnego w terminie z powodu nieprzekazania lub przekazania b∏´dnego zg∏oszenia
do ubezpieczeƒ spo∏ecznych, zg∏oszenia
p∏atnika sk∏adek, imiennego raportu miesi´cznego, deklaracji rozliczeniowej, dokumentu p∏atniczego lub zlecenia p∏atniczego, Zak∏ad wymierza p∏atnikowi sk∏adek
lub instytucji obs∏ugujàcej wp∏aty sk∏adek
dodatkowà op∏at´.
10d. Zak∏ad przesy∏a p∏atnikowi sk∏adek lub instytucji obs∏ugujàcej wp∏aty sk∏adek zawiadomienie o nieprzekazaniu lub przekazaniu b∏´dnego dokumentu, o którym mowa w ust. 10c, nie póêniej ni˝ w ciàgu
30 dni, liczàc od nast´pnego dnia po up∏ywie terminu okreÊlonego w ust. 9.
10e. Dodatkowà op∏at´, o której mowa
w ust. 10c, Zak∏ad ustala, w drodze decyzji, w wysokoÊci odsetek, okreÊlonych
w ust. 10a, od kwoty nieprzekazanej w terminie sk∏adki na otwarte fundusze emerytalne, za okres od nast´pnego dnia po
up∏ywie terminu okreÊlonego w ust. 9 do
dnia otrzymania prawid∏owych dokumentów wymienionych w ust. 10c.”,
g) ust. 10h otrzymuje brzmienie:
„10h. Odsetki okreÊlone w ust. 10b lub pobrana
przez Zak∏ad dodatkowa op∏ata, o której
mowa w ust. 10c, sà przekazywane na rachunek ubezpieczonego do otwartego
funduszu emerytalnego.”,
h) po ust. 10h dodaje si´ ust. 10i i 10j w brzmieniu:
„10i. Odsetek, o których mowa w ust. 10a, i dodatkowej op∏aty, o której mowa w ust. 10c,
nie wymierza si´, je˝eli ich wysokoÊç nie
przekroczy∏aby 2,00 z∏.
10j. Prezes Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
og∏asza w formie komunikatu w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” wysokoÊç odsetek, o których mowa w ust. 10a.”;
24) w art. 47a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. P∏atnicy sk∏adek sà zobowiàzani przekazywaç zg∏oszenia do ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
o których mowa w art. 36 ust. 10, imienne raporty miesi´czne, o których mowa w art. 41
ust. 3, deklaracje rozliczeniowe, o których
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mowa w art. 46 ust. 4, inne dokumenty niezb´dne do prowadzenia kont p∏atników sk∏adek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych
dokumentów poprzez teletransmisje danych
w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego udost´pnionego przez Zak∏ad, z zastrze˝eniem
ust. 1a —3.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do korekt
zg∏oszenia p∏atnika sk∏adek, z wy∏àczeniem
przypadków okreÊlonych w art. 44 ust. 2.”,
c) w ust. 2 wyrazy „20 osób” zast´puje si´ wyrazami „5 osób”,
d) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zak∏ad ponosi koszty certyfikatów klucza
publicznego wydawanych p∏atnikom sk∏adek przez wskazany przez Zak∏ad podmiot
Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne.”,
e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W uzasadnionych przypadkach Zak∏ad mo˝e
upowa˝niç p∏atnika sk∏adek rozliczajàcego
sk∏adki za wi´cej ni˝ 5 osób do przekazywania dokumentów, o których mowa w ust. 1,
w formie dokumentu pisemnego wed∏ug
ustalonego wzoru albo w formie wydruku
lub poprzez noÊniki elektroniczne w formie
dokumentu elektronicznego z aktualnego
programu informatycznego udost´pnionego
przez Zak∏ad.”,
f) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. P∏atnik sk∏adek, o którym mowa w ust. 1,
w przypadku sk∏adania imiennego raportu
miesi´cznego korygujàcego lub deklaracji
rozliczeniowej korygujàcej jest zobowiàzany ponownie przekazaç do Zak∏adu tak˝e
wszystkie pozosta∏e imienne raporty miesi´czne za dany miesiàc.”,
g) w ust. 4 wyrazy „ust. 1 i 2” zast´puje si´ wyrazami „ust. 1, 2 i 3a ”;
25) w art. 48 w ust. 1 po wyrazach „nie z∏o˝y w terminie deklaracji rozliczeniowej” dodaje si´ przecinek
i wyrazy „nie b´dàc z tego obowiàzku zwolniony,”;
26) po art. 48a dodaje si´ art. 48b w brzmieniu:
„Art. 48b. 1. Zak∏ad mo˝e sporzàdzaç z urz´du
zg∏oszenia do ubezpieczeƒ spo∏ecznych, o których mowa w art. 36
ust. 10, imienne raporty miesi´czne,
o których mowa w art. 41 ust. 3, zg∏oszenia p∏atnika sk∏adek, o których mowa w art. 43 ust. 4 i 5, deklaracje rozliczeniowe, o których mowa w art. 46
ust. 4, oraz dokumenty korygujàce te
dokumenty.
2. Zak∏ad mo˝e korygowaç z urz´du
b∏´dy stwierdzone w zg∏oszeniach do
ubezpieczeƒ spo∏ecznych, o których
mowa w art. 36 ust. 10, imiennych raportach miesi´cznych, o których mowa w art. 41 ust. 3, zg∏oszeniach p∏at-

Poz. 2074
nika sk∏adek, o których mowa
w art. 43 ust. 4 i 5, deklaracjach rozliczeniowych, o których mowa
w art. 46 ust. 4, w dokumencie p∏atniczym, o którym mowa w art. 47
ust. 4a, oraz w dokumentach korygujàcych te dokumenty.
3. Zak∏ad mo˝e ˝àdaç od p∏atnika sk∏adek
ponownego z∏o˝enia zg∏oszenia p∏atnika sk∏adek, o którym mowa w art. 43
ust. 4 i 5, lub zg∏oszenia do ubezpieczeƒ spo∏ecznych, o którym mowa
w art. 36 ust. 10, je˝eli zg∏oszenia te nie
zosta∏y zidentyfikowane w systemie
informatycznym Zak∏adu.”;

27) w art. 49:
a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje si´ pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) szczegó∏owe zasady i tryb sporzàdzania
przez Zak∏ad z urz´du dokumentów zwiàzanych z ubezpieczeniami spo∏ecznymi okreÊlonych w ustawie,
4) szczegó∏owe zasady i tryb korygowania
przez Zak∏ad z urz´du b∏´dów stwierdzonych
w dokumentach zwiàzanych z ubezpieczeniami spo∏ecznymi okreÊlonych w ustawie,”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, uproszczone zasady korygowania
dokumentów ubezpieczeniowych zwiàzanych z przekazywaniem sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent, uwzgl´dniajàc potrzeb´ ograniczenia liczby przekazywanych dokumentów.”;
28) w art. 50:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Poczynajàc od 2006 r., w terminie do dnia
31 sierpnia ka˝dego roku, Zak∏ad jest zobowiàzany przes∏aç ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. informacj´
o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego sk∏adkach ogó∏em, o których mowa
w art. 40 ust. 1, wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia poprzedniego roku, zwanà dalej
„informacjà o stanie konta”.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1f w brzmieniu:
„1a. W informacji o stanie konta Zak∏ad podaje
dodatkowo wysokoÊç:
1) zwaloryzowanego kapita∏u poczàtkowego wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia poprzedniego roku, w przypadku gdy kapita∏ ten zosta∏ ju˝ ubezpieczonemu obliczony,
2) hipotetycznej emerytury, z uwzgl´dnieniem ust. 1b—1f i 2,
3) sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne,
z wy∏àczeniem sk∏adek na otwarte fundusze emerytalne:
a) nale˝nych — w przypadku ubezpieczonych nieb´dàcych p∏atnikami tych
sk∏adek,

Dziennik Ustaw Nr 241

— 15763 —

b) wp∏aconych — w przypadku ubezpieczonych b´dàcych p∏atnikami tych
sk∏adek
— za ostatnie 12 miesi´cy kalendarzowych, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia
poprzedniego roku, w wysokoÊci nominalnej, w podziale na miesiàce,
4) sk∏adek na otwarte fundusze emerytalne,
nale˝nych i odprowadzonych.
1b. WysokoÊç hipotetycznej emerytury podaje
si´ ubezpieczonemu, który na dzieƒ
31 grudnia poprzedniego roku ukoƒczy∏ co
najmniej 35 lat.
1c. Ubezpieczonemu,
o
którym
mowa
w ust. 1b, podaje si´ wysokoÊç hipotetycznej emerytury, jakà uzyska∏by w wieku emerytalnym, wynoszàcym 60 lat dla kobiety
i 65 lat dla m´˝czyzny.
1d. Je˝eli ubezpieczonemu, o którym mowa
w ust. 1b, do osiàgni´cia wieku emerytalnego, wynoszàcego 60 lat dla kobiety i 65 lat
dla m´˝czyzny, brakuje nie wi´cej ni˝ 5 lat,
podaje si´ dodatkowo, poczynajàc od
2009 r., informacje o wysokoÊci hipotetycznej emerytury, jakà by uzyska∏ w wieku
przekraczajàcym ten wiek o rok, a tak˝e
dwa, trzy, cztery i pi´ç lat.
1e. Je˝eli ubezpieczony, o którym mowa
w ust. 1b, przekroczy∏ wiek emerytalny, wynoszàcy 60 lat dla kobiety i 65 lat dla m´˝czyzny, i nie wystàpi∏ o ustalenie emerytury, hipotetycznà emerytur´ oblicza si´ dla
jego faktycznego wieku oraz kolejnych pi´ciu lat.
1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza si´
ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b,
któremu ustalono wysokoÊç emerytury na
zasadach okreÊlonych w art. 26 lub 183 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. Nie oblicza si´
hipotetycznej emerytury równie˝ w roku,
w którym jest przesy∏ana informacja o stanie konta, je˝eli w okresie od dnia 1 stycznia
tego roku do dnia przes∏ania tej informacji
ubezpieczonemu ustalono wysokoÊç emerytury na podstawie tych przepisów.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. WysokoÊç hipotetycznej emerytury oblicza
si´ przez podzielenie sumy sk∏adek, o których mowa w ust. 1, i kapita∏u poczàtkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, przez
Êrednie dalsze trwanie ˝ycia w wieku 60 lat
dla kobiety i 65 lat dla m´˝czyzny, a hipotetycznà emerytur´, jakà ubezpieczony uzyska∏by w wieku przekraczajàcym wiek 60 lub
65 lat — przez Êrednie dalsze trwanie ˝ycia
dla tego wieku.”,
d) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a —2d w brzmieniu:
„2a. Ârednie dalsze trwanie ˝ycia ustala si´ wed∏ug tablicy trwania ˝ycia, og∏aszanej przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
na podstawie przepisów o emeryturach
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i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, obowiàzujàcej w dniu 31 grudnia
ostatniego roku.
2b. Je˝eli po otrzymaniu informacji o stanie
konta ubezpieczony stwierdzi, ˝e na jego
koncie nie zosta∏y zewidencjonowane
wszystkie sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1a pkt 3 lit. a,
lub zosta∏y zewidencjonowane w niew∏aÊciwej wysokoÊci, powinien zwróciç si´ do
p∏atnika sk∏adek o skorygowanie b∏´dnych
lub uzupe∏nienie brakujàcych dokumentów
ubezpieczeniowych. W przypadku gdy p∏atnik sk∏adek nie stwierdzi nieprawid∏owoÊci
w dokumentach ubezpieczeniowych, ubezpieczony powinien zwróciç si´ do Zak∏adu
o przeprowadzenie post´powania wyjaÊniajàcego.
2c. Je˝eli w wyniku post´powania wyjaÊniajàcego potwierdzone zostanà okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 2b, Zak∏ad dokonuje
z urz´du korekty sk∏adek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego.
2d. Przepisy ust. 2b i 2c stosuje si´ odpowiednio do ubezpieczonych b´dàcych jednoczeÊnie p∏atnikami sk∏adek.”,
e) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7—10 w brzmieniu:
„7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3—6,
wniosek powinien zawieraç:
1) w przypadku danych zgromadzonych na
koncie ubezpieczonego — imi´ i nazwisko
ubezpieczonego oraz numery, o których
mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1,
2) w przypadku danych zgromadzonych na
koncie p∏atnika sk∏adek — imi´ i nazwisko
lub nazw´ skróconà p∏atnika sk∏adek oraz
numery, o których mowa w art. 35 ust. 1
pkt 2.
8. Zak∏ad nie udost´pnia danych, je˝eli wniosek nie zawiera informacji okreÊlonych
w ust. 7.
9. Dane zgromadzone na kontach, o których
mowa w ust. 3, udost´pnia si´ bezp∏atnie sàdom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ
i Funduszy Emerytalnych.
10. Dane zgromadzone na kontach, o których
mowa w ust. 3, udost´pnia si´ komornikom
sàdowym, w zakresie niezb´dnym do prowadzenia egzekucji, odp∏atnie. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
op∏aty pobieranej przez Zak∏ad za udzielenie
informacji komornikom sàdowym oraz tryb
jej pobierania, uwzgl´dniajàc ponoszone
przez Zak∏ad koszty zwiàzane z udzielaniem
informacji, a w szczególnoÊci:
1) koszty wyszukania informacji,
2) koszty sporzàdzenia zaÊwiadczenia.”;
29) w art. 53 w ust. 1—3 skreÊla si´ wyrazy „i po˝yczki”;
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30) w art. 61 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prognoza, o której mowa w ust. 3, jest przedstawiana Radzie Ministrów corocznie do dnia
30 czerwca wraz z opinià aktuariusza dzia∏ajàcego na podstawie przepisów o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej. Wyboru aktuariusza dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego w drodze konkursu.”;
31) w art. 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po zgromadzeniu przez FRD Êrodków wy˝szych
ni˝ 250 000 tys. z∏ zarzàdzanie Êrodkami FRD
mo˝e byç powierzone przez Zak∏ad uprawnionemu podmiotowi zewn´trznemu na zasadach
okreÊlonych w ustawie i umowie o zarzàdzaniu.”;
32) w art. 65:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. ˚adnemu podmiotowi lub grupie podmiotów zwiàzanych, w rozumieniu przepisów
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych, nie mo˝e byç powierzone
w zarzàdzanie wi´cej ni˝:
1) 40% Êrodków FRD, je˝eli wartoÊç tych
Êrodków nie przekracza 1 000 000 tys. z∏,
2) 25% Êrodków FRD, je˝eli wartoÊç tych
Êrodków przekracza 1 000 000 tys. z∏, a nie
przekracza 2 000 000 tys. z∏,
3) 15% Êrodków FRD, je˝eli wartoÊç tych
Êrodków przekracza 2 000 000 tys. z∏.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych,
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, obowiàzkowe istotne elementy, które powinna zawieraç umowa o zarzàdzanie, a tak˝e dopuszczalne proporcje udzia∏u poszczególnych lokat oraz szczegó∏owe zasady i tryb
ustalania kosztów, o których mowa w art. 59
ust. 3, a tak˝e mo˝e okreÊliç inne dopuszczalne formy lokowania Êrodków FRD,
z uwzgl´dnieniem ryzyka inwestycyjnego
oraz celów powo∏ania FRD.”;
33) w art. 67 uchyla si´ ust. 2;
34) w art. 68 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. W ramach realizacji zadania okreÊlonego
w ust. 1 pkt 1 lit. f) Zak∏ad udziela zamówieƒ na
dodatkowe opinie lekarza konsultanta lub psychologa oraz wyniki obserwacji szpitalnej —
zgodnie z potrzebami orzecznictwa lekarskiego
z wy∏àczeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.”;
35) w art. 71a w ust. 1 wyrazy „zwyk∏à przesy∏kà listowà” zast´puje si´ wyrazami „listem zwyk∏ym”;
36) po art. 71a dodaje si´ art. 71b w brzmieniu:
„Art. 71b. 1. Zak∏ad mo˝e poÊredniczyç w przekazywaniu Êwiadczeƒ zleconych przez
zagraniczne instytucje do wyp∏aty
osobom uprawnionym zamieszka∏ym
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w Polsce poprzez wystawianie zleceƒ
dewizowych do realizacji wyp∏at tych
Êwiadczeƒ przez banki.
2. Koszty realizacji wyp∏at Êwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 1, ponosi Zak∏ad.”;

37) w art. 74:
a) w ust. 3:
— w pkt 4 skreÊla si´ wyrazy „dwóch niezale˝nych aktuariuszy nieb´dàcych pracownikami
Zak∏adu, a nast´pnie przez”,
— w pkt 5 po wyrazach „sprawozdaƒ finansowych” dodaje si´ wyrazy „Zak∏adu,”,
— po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:
„5a) sporzàdzanie rocznych sprawozdaƒ z wykonania planów finansowych FUS i FRD
i przedk∏adanie ich — po zaopiniowaniu
przez Rad´ Nadzorczà Zak∏adu — ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego,”,
— uchyla si´ pkt 7,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Zak∏adu, o którym mowa w ust. 3
pkt 8, podaje si´ tak˝e informacj´ o kwocie
sk∏adek nale˝nych, o których mowa
w art. 40 ust. 1 pkt 1, nieop∏aconych przez
p∏atników sk∏adek.”,
c) uchyla si´ ust. 6;
38) w art. 75:
a) w ust. 1 w zdaniu wst´pnym po wyrazach „na
pi´cioletnià kadencj´,” dodaje si´ wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 1a i 1b,”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Cz∏onek Rady Nadzorczej Zak∏adu mo˝e byç
odwo∏any przez Prezesa Rady Ministrów
przed up∏ywem kadencji w przypadku z∏o˝enia przez niego rezygnacji lub na wniosek
organu albo organizacji, która zg∏osi∏a jego
kandydatur´.
1b. Prezes Rady Ministrów dokonuje uzupe∏nienia sk∏adu Rady Nadzorczej Zak∏adu
w trybie przewidzianym dla powo∏ania.”,
c) w ust. 2:
— uchyla si´ pkt 7,
— w pkt 8 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „FUS
i FRD,”;
39) w art. 76:
a) w ust. 1:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nale˝noÊci z tytu∏u poniesionych kosztów
poboru i dochodzenia sk∏adek na otwarte
fundusze emerytalne w wysokoÊci nie
wy˝szej ni˝ 0,8% kwoty przekazanych do
otwartych funduszy emerytalnych sk∏adek na to ubezpieczenie, z tym ˝e wysokoÊç nale˝noÊci ustala si´ corocznie
w ustawie bud˝etowej,”,
— uchyla si´ pkt 6a,
b) uchyla si´ ust. 3;
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40) po art. 79 dodaje si´ art. 79a w brzmieniu:
„Art. 79a. Pracownicy Zak∏adu korzystajà z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla
funkcjonariuszy publicznych, chyba ˝e
pe∏nià wy∏àcznie czynnoÊci us∏ugowe.”;
41) po art. 83 dodaje si´ art. 83a—83c w brzmieniu:
„Art. 83a. 1. Prawo lub zobowiàzanie stwierdzone
decyzjà ostatecznà Zak∏adu ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urz´du, je˝eli po uprawomocnieniu si´ decyzji zostanà przed∏o˝one nowe dowody lub
ujawniono okolicznoÊci istniejàce
przed wydaniem tej decyzji, które majà wp∏yw na to prawo lub zobowiàzanie.
2. Decyzje ostateczne Zak∏adu, od których nie zosta∏o wniesione odwo∏anie
do w∏aÊciwego sàdu, mogà byç z urz´du przez Zak∏ad uchylone, zmienione
lub uniewa˝nione, na zasadach okreÊlonych w przepisach Kodeksu post´powania administracyjnego.
3. W sprawach rozstrzygni´tych orzeczeniem w∏aÊciwego sàdu Zak∏ad, na
podstawie dowodów lub okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 1:
1) wydaje we w∏asnym zakresie decyzj´ przyznajàcà prawo lub okreÊlajàcà zobowiàzanie, jeÊli jest to korzystne dla zainteresowanego,
2) wyst´puje do w∏aÊciwego sàdu
z wnioskiem o wznowienie post´powania przed tym organem, gdy
z przed∏o˝onych dowodów lub
ujawnionych okolicznoÊci wynika,
˝e prawo nie istnieje lub zobowiàzanie jest wy˝sze ni˝ okreÊlone w decyzji.
4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´
w post´powaniu o ustalenie uprawnieƒ do emerytur i rent i ich wysokoÊci.
Art. 83b. 1. Je˝eli przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego przewidujà wydanie postanowienia koƒczàcego post´powanie w sprawie, Zak∏ad w tych
przypadkach wydaje decyzj´.
2. Od wydanych w trakcie post´powania
innych postanowieƒ Zak∏adu za˝alenie nie przys∏uguje.
Art. 83c. 1. Dla postanowieƒ, od których przys∏uguje za˝alenie, wydanych przez kierownika terenowej jednostki organizacyjnej Zak∏adu dzia∏ajàcego jako organ egzekucyjny na podstawie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji, organem odwo∏awczym jest dyrektor izby skarbowej.
2. Od wydanych w trakcie post´powania
egzekucyjnego postanowieƒ Zak∏adu
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w sprawie stanowiska wierzyciela za˝alenie nie przys∏uguje.”;

42) w art. 84:
a) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Nienale˝nie pobrane Êwiadczenia mogà
byç zabezpieczane hipotekà przymusowà
i ustawowym prawem zastawu, z wyjàtkiem przypadku, gdy podlegajà potràceniu
z bie˝àco wyp∏acanych Êwiadczeƒ. Przepisy
art. 26 i 27 stosuje si´ odpowiednio.”,
b) w ust. 8 po wyrazach „w ca∏oÊci lub cz´Êci,” dodaje si´ wyrazy „odroczyç termin ich p∏atnoÊci
lub roz∏o˝yç je na raty,”;
43) w art. 87 w ust. 1 w pkt 1a po wyrazach „dokonywaç ogl´dzin” dodaje si´ wyrazy „i spisu”;
44) uchyla si´ art. 91a;
45) po art. 91a dodaje si´ art. 91b w brzmieniu:
„Art. 91b. Przepisy art. 87 ust. 1 pkt 1a, art. 88
ust. 1 pkt 1a i art. 89 ust. 5 stosuje si´ odpowiednio do:
1) nast´pców prawnych i osób trzecich
odpowiadajàcych za zad∏u˝enie p∏atnika sk∏adek,
2) osób, które pobra∏y nienale˝ne Êwiadczenia, p∏atników sk∏adek lub innych
podmiotów zobowiàzanych do zwrotu nienale˝nych Êwiadczeƒ, o których
mowa w art. 84, z wyjàtkiem przypadku, gdy nienale˝ne Êwiadczenia podlegajà potràceniu z bie˝àco wyp∏acanych Êwiadczeƒ.”;
46) uchyla si´ art. 95;
47) w art. 98 w ust. 1 po pkt 6 dodaje si´
pkt 6a w brzmieniu:
„6a) nie stwierdza nieprawid∏owoÊci w imiennym
raporcie miesi´cznym w terminie okreÊlonym
w art. 41 ust. 7,”;
48) art. 112 otrzymuje brzmienie:
„Art. 112. 1. Uruchomienie Êrodków FRD mo˝e nastàpiç nie wczeÊniej ni˝ w 2009 r.
2. W latach 2002 i 2003 cz´Êç sk∏adki,
o której mowa w art. 22 ust. 4, wynosi 0,1% podstawy wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenie emerytalne.
3. Poczàwszy od 2004 r. cz´Êç sk∏adki,
o której mowa w ust. 2, ulega rocznie
podwy˝szeniu o 0,05% podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne.”;
49) art. 115 otrzymuje brzmienie:
„Art. 115. 1. Zak∏ad jest nast´pcà prawnym dzia∏ajàcych do 1950 r. Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, ubezpieczalni spo∏ecznych i funduszy ubezpieczeniowych
w zakresie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
i jest uprawniony, je˝eli nie narusza to
ujawnionego w ksi´dze wieczystej
prawa w∏asnoÊci lub prawa u˝ytkowania wieczystego osób trzecich, do wy-
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st´powania o zwrot nieruchomoÊci
stanowiàcych w podanym okresie
w∏asnoÊç tych podmiotów.
2. Zak∏ad wyst´puje o zwrot nieruchomoÊci, je˝eli nieruchomoÊç jest niezb´dna dla wykonywania jego zadaƒ.
3. Stwierdzenie, ˝e Zak∏ad jest nast´pcà
prawnym w∏aÊciciela nieruchomoÊci,
w rozumieniu ust. 1, oraz orzeczenie
o zwrocie na rzecz Zak∏adu nieruchomoÊci nast´puje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez wojewod´.
4. Ostateczna decyzja wojewody, o której mowa w ust. 3, stanowi podstaw´
wpisu w ksi´dze wieczystej.
5. Decyzja, o której mowa w ust. 3, nie
jest wymagana, je˝eli jedynym ujawnionym w ksi´dze wieczystej w∏aÊcicielem jest dzia∏ajàcy do 1950 r. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, ubezpieczalnia spo∏eczna lub fundusze
ubezpieczeniowe, którego nast´pcà
prawnym jest Zak∏ad, oraz nie jest
ujawnione w ksi´dze wieczystej prawo u˝ytkowania wieczystego osób
trzecich. Wpis prawa w∏asnoÊci Zak∏adu do ksi´gi wieczystej nast´puje na
jego jednostronny wniosek.
6. Wnioski o wszcz´cie post´powania
zg∏asza si´ do dnia 31 grudnia
2010 r.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu
alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 90, poz. 1000 oraz z 2001 r. Nr 154,
poz. 1791) w art. 13:
1) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem
ust. 2,”;
2) uchyla si´ ust. 2.
Art. 3. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1396) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 16:
a) w ust. 2a dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:
„Archiwa paƒstwowe mogà równie˝ prowadziç
dzia∏alnoÊç us∏ugowà polegajàcà na przechowywaniu, kopiowaniu i konserwacji dokumentacji
o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowej i p∏acowej pracodawców.”,
b) w ust. 2b:
— w zdaniu wst´pnym po wyrazach „us∏ug archiwalnych” dodaje si´ wyrazy „i us∏ug dotyczàcych dokumentacji o czasowym okresie
przechowywania”,
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wyszukiwania materia∏ów archiwalnych
i dokumentacji o czasowym okresie przechowywania oraz prowadzenia kwerend;”,
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— w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „i fotokopiowania”,
— po pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:
„4) przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania oraz sporzàdzania jej odpisów i kopii.”,
c) w ust. 2c:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wykonywaniem us∏ug archiwalnych
i us∏ug dotyczàcych dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (wyszukiwania i kopiowania);”,
— w pkt 2 i 3 po wyrazie „archiwalnych” dodaje
si´ wyrazy „i dokumentacji o czasowym okresie przechowywania”;
2) w art. 21 w ust. 1 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje pkt 7 i 8 w brzmieniu:
„7) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia
na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w dziedzinie przechowywania dokumentacji
osobowej i p∏acowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania;
8) prowadzenie ewidencji zezwoleƒ, o których
mowa w pkt 7.”;
3) w art. 28 po pkt 7 dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) wykonywanie zadaƒ okreÊlonych w ustawie
lub w odr´bnych przepisach.”;
4) po rozdziale 4 dodaje si´ rozdzia∏y 4a i 4b w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 4a
Dzia∏alnoÊç gospodarcza w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i p∏acowej pracodawców
o czasowym okresie przechowywania
Art. 51a. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarczà w dziedzinie
przechowywania dokumentacji osobowej i p∏acowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, zwanej
dalej „dokumentacjà”, mogà wykonywaç przedsi´biorcy, na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 51b.
2. Dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1,
mo˝e byç prowadzona tak˝e przez:
1) archiwa paƒstwowe;
2) Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.
3. Przedsi´biorca mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1, wy∏àcznie
w formie spó∏ki kapita∏owej, której kapita∏ zak∏adowy jest nie ni˝szy od okreÊlonego w art. 154 § 1 lub art. 308 § 1
Kodeksu spó∏ek handlowych.
Art. 51b. Zezwolenie na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej w dziedzinie przechowywania
dokumentacji, zwane dalej „zezwoleniem”, jest wydawane przez wojewod´
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem, po uzyskaniu pozytywnej opinii Na-
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czelnego Dyrektora Archiwów Paƒstwowych.
Art. 51c. 1. Zezwolenie jest wydawane na pisemny
wniosek przedsi´biorcy, zawierajàcy:
1) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedziby i adresu;
2) numer w rejestrze przedsi´biorców;
3) okreÊlenie miejsca lub miejsc, w których b´dzie wykonywana dzia∏alnoÊç obj´ta zezwoleniem, i daty jej
rozpocz´cia.
2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:
1) aktualny odpis z w∏aÊciwego rejestru;
2) odpis zaÊwiadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON;
3) urz´dowo poÊwiadczony odpis umowy (statutu) spó∏ki;
4) list´ cz∏onków zarzàdu spó∏ki kapita∏owej oraz prokurentów przedsi´biorcy wraz z numerami PESEL
nadanymi tym osobom w systemie
ewidencji ludnoÊci, a w przypadku
gdy funkcje te sprawujà cudzoziemcy — wraz z informacjà o dacie i miejscu urodzenia, imionach rodziców,
nazwisku rodowym matki, miejscu
zamieszkania i ewentualnym miejscu zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, numerze
paszportu oraz numerze wizy albo
karty pobytu;
5) zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci cz∏onków zarzàdów spó∏ek kapita∏owych
za przest´pstwa przeciwko dokumentom i mieniu;
6) regulamin Êwiadczenia us∏ug, których dotyczy wniosek o wydanie zezwolenia;
7) plan techniczno-organizacyjny prowadzenia planowanej dzia∏alnoÊci
obj´tej zezwoleniem;
8) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego organu
podatkowego, ˝e przedsi´biorca nie
zalega z wp∏atami nale˝noÊci bud˝etowych, oraz zaÊwiadczenie z Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o niezaleganiu z op∏acaniem sk∏adek;
9) zaÊwiadczenie z rejestru d∏u˝ników
niewyp∏acalnych Krajowego Rejestru Sàdowego, ˝e dany przedsi´biorca nie figuruje w tym rejestrze.
Art. 51d. 1. Zezwolenie wydaje si´ przedsi´biorcy
spe∏niajàcemu warunki prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej okreÊlonej
w art. 51a, je˝eli posiada on odpowiednià do rozmiarów planowanej dzia∏alnoÊci baz´ organizacyjno-technicznà,
a cz∏onkowie jego zarzàdu nie byli karani za przest´pstwa przeciwko dokumentom i mieniu.
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2. Przed podj´ciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wojewoda wzywa
przedsi´biorc´ do uzupe∏nienia, w wyznaczonym terminie, brakujàcej dokumentacji poÊwiadczajàcej, ˝e spe∏nia
warunki okreÊlone w ust. 1, wymagane
do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej zezwoleniem, a tak˝e
brakujàcych dokumentów i danych,
o których mowa w art. 51c.
Art. 51e. Zezwolenia wydaje si´ na czas oznaczony,
nie krótszy ni˝ 10 lat.
Art. 51 f. W zezwoleniu okreÊla si´:
1) uprawnionego przedsi´biorc´ oraz jego siedzib´ i adres;
2) zakres dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem;
3) miejsce, w którym b´dzie wykonywana
dzia∏alnoÊç obj´ta zezwoleniem;
4) termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci;
5) okres wa˝noÊci zezwolenia.
Art. 51g. 1. O wydaniu zezwolenia wojewoda zawiadamia Naczelnego Dyrektora Archiwów Paƒstwowych w terminie 1 miesiàca od dnia, kiedy decyzja sta∏a si´
ostateczna, podajàc dane, o których
mowa w ust. 4 pkt 1—4.
2. Na podstawie informacji uzyskanych
od wojewodów i przedsi´biorców Naczelny Dyrektor Archiwów Paƒstwowych prowadzi ewidencj´ wydanych
zezwoleƒ, zwanà dalej „ewidencjà”.
3. Ewidencja jest jawna.
4. Do ewidencji wpisuje si´:
1) firm´ przedsi´biorcy;
2) siedzib´ i adres przedsi´biorcy;
3) zakres i miejsce (miejsca) wykonywania dzia∏alnoÊci;
4) informacje o cofni´ciu i wygaÊni´ciu
zezwolenia, o ograniczeniu jego zakresu lub miejscu wykonywania
dzia∏alnoÊci oraz o rezygnacji z wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem;
5) informacje o postawieniu przedsi´biorcy w stan likwidacji lub og∏oszeniu jego upad∏oÊci;
6) oznaczenie wojewody, który wyda∏
zezwolenie;
7) informacje, o których mowa w ust. 6.
5. Wojewoda zawiadamia Naczelnego
Dyrektora Archiwów Paƒstwowych
o zmianie danych wymienionych
w ust. 4 pkt 1—4 w terminie 1 miesiàca
od dnia powzi´cia o nich wiadomoÊci.
6. Przedsi´biorca przekazuje do centrali
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz
Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów
Paƒstwowych wykaz pracodawców,
których dokumentacj´ przedsi´biorca
przejà∏ w danym miesiàcu kalendarzo-
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wym, oraz okres, z jakiego ta dokumentacja pochodzi, w terminie do koƒca nast´pnego miesiàca kalendarzowego.
Art. 51h. Wojewoda odmawia wydania zezwolenia, je˝eli:
1) przedsi´biorca nie spe∏nia warunków
wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem, okreÊlonych w art. 51d
ust. 1;
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujàce przedsi´biorcy wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej zezwoleniem;
3) przedsi´biorca nie usunà∏, w wyznaczonym przez organ wydajàcy zezwolenie terminie, stanu faktycznego lub
prawnego niezgodnego z przepisami
prawa regulujàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà obj´tà zezwoleniem;
4) wykonywanie dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem narusza∏oby umowy mi´dzynarodowe, których Rzeczpospolita
Polska jest stronà.
Art. 51i. 1. Wojewoda cofa zezwolenie, je˝eli:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujàce przedsi´biorcy wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej
zezwoleniem;
2) dzia∏alnoÊç obj´ta zezwoleniem wykonywana jest w sposób sprzeczny
z przepisami ustawy lub udzielonym
zezwoleniem;
3) przedsi´biorca przesta∏ spe∏niaç warunki okreÊlone przepisami prawa,
wymagane do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej okreÊlonej w zezwoleniu;
4) przedsi´biorca nie usunà∏ stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego
z przepisami prawa regulujàcymi
dzia∏alnoÊç gospodarczà obj´tà zezwoleniem, w terminie wyznaczonym przez wojewod´.
2. Wojewoda mo˝e cofnàç zezwolenie lub
ograniczyç zakres lub miejsce dzia∏alnoÊci, je˝eli:
1) przedsi´biorca posiadajàcy zezwolenie nie rozpoczà∏ dzia∏alnoÊci w oznaczonym w zezwoleniu terminie lub
zaprzesta∏ wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej, na którà uzyska∏ zezwolenie;
2) og∏oszono likwidacj´ lub upad∏oÊç
przedsi´biorcy posiadajàcego zezwolenie.
3. Decyzja o cofni´ciu zezwolenia albo
ograniczeniu zakresu lub miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci nast´puje po
uprzednim wezwaniu przedsi´biorcy
posiadajàcego zezwolenie do usuni´cia
przyczyn uzasadniajàcych wydanie takiej decyzji, z wy∏àczeniem przypadków
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niecierpiàcych zw∏oki, zwiàzanych z likwidacjà lub upad∏oÊcià przedsi´biorcy.
Art. 51j. Przedsi´biorca jest obowiàzany niezw∏ocznie zg∏aszaç wojewodzie wszelkie zmiany
danych, o których mowa w art. 51c ust. 1
i 2, a tak˝e informacje o postawieniu
przedsi´biorcy w stan likwidacji lub og∏oszeniu jego upad∏oÊci.
Art. 51k. Uprawnienia wynikajàce z zezwolenia
udzielonego spó∏ce przejmowanej albo
którejkolwiek ze spó∏ek ∏àczàcych si´
przez zawiàzanie nowej spó∏ki nie przechodzà na spó∏k´ przejmujàcà albo nowo
zawiàzanà.
Art. 51l. 1. Kontrol´ dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie obj´tym zezwoleniem przeprowadza wojewoda.
2. Do przeprowadzania kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej zezwoleniem
wojewoda mo˝e upowa˝niaç inny organ paƒstwowy lub paƒstwowà jednostk´ organizacyjnà wyspecjalizowanà w kontroli danego rodzaju dzia∏alnoÊci, zawierajàc z takim organem lub jednostkà organizacyjnà porozumienie
okreÊlajàce zasady przeprowadzania
kontroli, w tym zasady jej finansowania.
Art. 51∏. Do wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem stosuje si´ przepisy Kodeksu
cywilnego dotyczàce przechowania, z wy∏àczeniem art. 844 § 2.
Art. 51m. 1. Je˝eli w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià obj´tà
zezwoleniem sà wykonywane czynnoÊci polegajàce na gromadzeniu, ewidencji, opracowaniu i zabezpieczeniu
dokumentacji oraz na wydawaniu
z niej odpisów i kopii, przedsi´biorca
jest obowiàzany zatrudniaç przy tych
czynnoÊciach osoby posiadajàce specjalistyczne wykszta∏cenie i praktyk´
zawodowà.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje wykszta∏cenia uznanego za specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 oraz
dokumenty potwierdzajàce posiadanie
praktyki zawodowej, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci przydatnoÊci poszczególnych rodzajów wykszta∏cenia
do wykonywanych czynnoÊci, a tak˝e
sposobu dokumentowania posiadania
praktyki zawodowej, w tym rodzaje dokumentów.
Art. 51n. 1. Dokumentacja powinna byç przechowywana w warunkach zapewniajàcych
jej nale˝ytà ochron´ przed zniszczeniem i kradzie˝à.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki, w jakich dokumentacja mo˝e byç
przechowywana, z uwzgl´dnieniem
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w szczególnoÊci jej ochrony przed wilgocià, zmianami temperatury oraz
szkodliwym oddzia∏ywaniem Êwiat∏a.
Art. 51o. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, maksymalnà wysokoÊç op∏at pobieranych
przez podmioty, o których mowa
w art. 51a ust. 1 i 2, za sporzàdzenie odpisu lub kopii przechowywanej dokumentacji, uwzgl´dniajàc ponoszone
przez te podmioty koszty zwiàzane
z przechowywaniem dokumentacji
i sporzàdzaniem jej odpisów lub kopii,
w szczególnoÊci:
1) koszty wyszukania dokumentów;
2) koszty przygotowania dokumentów
do skopiowania lub sporzàdzenia
odpisu;
3) koszty sporzàdzenia odpisu lub kopii;
4) koszty zapewnienia dokumentacji
odpowiednich warunków przechowywania.
2. Przepisy wydane na podstawie upowa˝nienia zawartego w ust. 1 stosuje
si´ tak˝e do innych podmiotów ni˝ wymienione w art. 51a ust. 1 i 2 przechowujàcych dokumentacj´.
Art. 51p. W sprawach wydania, odmowy wydania
lub cofni´cia zezwolenia oraz kontroli
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie obj´tym zezwoleniem, nieuregulowanych
w ustawie, stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958
i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102,
poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz
z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995
i Nr 130, poz. 1112).
Art. 51r. 1. W przypadku postawienia przedsi´biorcy w stan likwidacji lub og∏oszenia jego
upad∏oÊci, odpowiednio, likwidator lub
syndyk masy upad∏oÊci wskazuje przechowawc´, któremu dokumentacja zostanie przekazana do dalszego przechowywania, zapewniajàc na ten cel Êrodki
finansowe na okres, jaki pozosta∏ do wygaÊni´cia umów przechowania tej dokumentacji zawartych przez przedsi´biorc´. W braku takiego wskazania przechowawc´ wyznacza sàd rejestrowy, po
zapewnieniu przez likwidatora lub syndyka masy upad∏oÊci Êrodków finansowych, o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym.
2. Przechowawca, o którym mowa
w ust. 1, powinien przed przej´ciem dokumentacji uzyskaç zezwolenie.
3. W przypadku stwierdzenia przez sàd rejestrowy, na wniosek likwidatora lub
syndyka masy upad∏oÊci, niemo˝noÊci
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zapewnienia Êrodków na koszty dalszego przechowywania, dokumentacj´
przejmuje podmiot nadzorujàcy jednostk´ organizacyjnà, do której dokumentacja nale˝a∏a, a w razie braku takiego podmiotu — archiwum paƒstwowe
w∏aÊciwe miejscowo lub wskazane
przez Naczelnego Dyrektora Archiwów
Paƒstwowych. Przed wydaniem postanowienia sàd zasi´ga opinii naczelnika
urz´du skarbowego w∏aÊciwego miejscowo dla siedziby przedsi´biorcy o jego stanie majàtkowym.
4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli przed up∏ywem okresu przechowywania dokumentacji znajdujàcej
si´ u przedsi´biorcy nastàpi:
1) cofni´cie, ograniczenie zakresu lub
wygaÊni´cie zezwolenia;
2) wydanie prawomocnego orzeczenia
zakazujàcego przedsi´biorcy wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem,
5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli przed up∏ywem okresu przechowywania dokumentacji znajdujàcej
si´ u przedsi´biorcy zrezygnuje on
z wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem.
6. W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci
przedsi´biorcy Êrodki, o których mowa
w ust. 1, stanowià danin´ publicznà
w rozumieniu art. 204 § 1 pkt 3 rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 24 paêdziernika 1934 r. — Prawo
upad∏oÊciowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118,
poz. 512, z póên. zm.4)).
7. Ârodki finansowe na pokrycie kosztów
przechowywania dokumentacji stanowià nale˝noÊç archiwum paƒstwowego, które przej´∏o dokumentacj´ w trybie okreÊlonym w ust. 3. Do Êrodków
tych stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên.
zm.5)) oraz przepisy ustawy z dnia

———————
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporzàdzenia
zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r.
Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189,
Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770
i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 84, poz. 948, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114,
poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18.
5) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160,
poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95
i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116,
poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r.
Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz
z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387.
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17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 110, poz. 968, Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141,
poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200,
poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824). Je˝eli egzekucja kosztów przechowywania dokumentacji przej´tej przez archiwum
paƒstwowe oka˝e si´ bezskuteczna,
wówczas koszty te pokrywane sà z bud˝etu Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Paƒstwowych.
Art. 51s. W przypadkach, o których mowa
w art. 51r ust. 1 i 3—5, wraz z dokumentacjà przekazywana jest pozosta∏a dokumentacja o czasowym okresie przechowywania.
Art. 51t. Dokumentacja przekazywana do dalszego
przechowywania w trybie okreÊlonym
w art. 51r ust. 1 lub 3—5 powinna byç
przed
przekazaniem
uporzàdkowana
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2.
Rozdzia∏ 4b
Post´powanie z dokumentacjà osobowà i p∏acowà
w przypadku likwidacji lub upad∏oÊci pracodawcy
„Art. 51u. 1. W przypadku postawienia pracodawcy w stan likwidacji lub og∏oszenia jego upad∏oÊci pracodawca wskazuje
podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç
w dziedzinie przechowywania dokumentacji, któremu zostanie ona przekazana do dalszego przechowywania,
zapewniajàc na ten cel Êrodki finansowe na czas, jaki pozosta∏ do koƒca
50-letniego okresu przechowywania
dokumentacji liczonego:
1) od dnia rozwiàzania lub wygaÊni´cia stosunku pracy — dla dokumentacji osobowej;
2) od dnia wytworzenia — dla dokumentacji p∏acowej.
2. OkreÊlony w ust. 1 obowiàzek wskazania podmiotu przejmujàcego dokumentacj´ oraz zapewnienia Êrodków
na jej przechowywanie nie dotyczy
pracodawców, do których majà zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2.
3. W przypadku stwierdzenia przez sàd
rejestrowy, na wniosek pracodawcy
podlegajàcego wpisowi do Krajowego Rejestru Sàdowego lub do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, niemo˝noÊci zapewnienia Êrodków na koszty
dalszego przechowywania, dokumentacj´ przejmuje archiwum paƒstwowe, utworzone w tym celu przez ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. Przed
wydaniem
postanowienia
w sprawie wniosku, o którym mowa
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w ust. 3, sàd zasi´ga opinii naczelnika
urz´du skarbowego w∏aÊciwego miejscowo dla siedziby pracodawcy o jego
stanie majàtkowym.
5. Przepisy art. 51r ust. 6 i 7 stosuje si´
odpowiednio, przy czym Êrodki finansowe na pokrycie kosztów przechowywania dokumentacji stanowià nale˝noÊç archiwum paƒstwowego, o którym mowa w ust. 3.
6. Dokumentacja przekazywana przez
pracodawc´ do dalszego przechowywania powinna byç przed przekazaniem uporzàdkowana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5
ust. 2.
Art. 51w. Do zadaƒ archiwum paƒstwowego, o którym mowa w art. 51u ust. 3 i 5, nale˝y
w szczególnoÊci ewidencjonowanie,
przechowywanie, zabezpieczanie i udost´pnianie przej´tej dokumentacji oraz
wydawanie z niej zaÊwiadczeƒ, wypisów,
wyciàgów i reprodukcji; archiwum mo˝e
wykonywaç tak˝e inne zadania przewidziane w ustawie dla archiwów paƒstwowych.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊciowo-kredytowych
(Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178,
z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 100, poz. 1081 oraz z 2002 r.
Nr 169, poz. 1387) w art. 9 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje pkt 3 w brzmieniu:
„3) kwot´ równà wp∏atom na rachunki, dokonanym przez organ rentowy z tytu∏u Êwiadczeƒ
z ubezpieczeƒ i zabezpieczeƒ spo∏ecznych, które nie przys∏ugiwa∏y za okres po Êmierci posiadacza rachunków, wskazanà we wniosku organu rentowego skierowanym do kasy, wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wp∏at.”;
2) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Kasa jest zwolniona od wyp∏aty pe∏nej lub cz´Êciowej kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, je˝eli przed otrzymaniem wniosku organu rentowego dokona∏a z tych rachunków wyp∏at innym uprawnionym osobom, które to wyp∏aty
nie pozwalajà zrealizowaç wniosku w ca∏oÊci
lub cz´Êci, oraz w ciàgu 30 dni od otrzymania
wniosku poinformuje o tym organ rentowy,
wraz ze wskazaniem osób, które pobra∏y wyp∏aty.
4. Kasa nie odpowiada za szkody wynikajàce z wykonania czynnoÊci, o których mowa w ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3. OdpowiedzialnoÊç w tym zakresie ponosi organ rentowy, który wystàpi∏
z wnioskiem.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
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poz. 153, z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 169f na koƒcu dodaje si´ przecinek i wyrazy
„z zastrze˝eniem art. 169j”;
2) po art. 169i dodaje si´ art. 169j w brzmieniu:
„Art. 169j. W przypadku emerytów i rencistów dokumentem, o którym mowa w art. 169f,
jest dowód potwierdzajàcy kwot´ przekazanej emerytury lub renty, w tym
w szczególnoÊci odcinek przekazu lub
wyciàg bankowy.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên.
zm.7)) w art. 25 uchyla si´ ust. 4.
Art. 7. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 934, z póên. zm.8))
w art. 100a wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Kwot´ sk∏adki, o której mowa w ust. 1, ustala
si´ w wysokoÊci przekazanej przez Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych nominalnej wartoÊci sk∏adki wraz z nominalnà wartoÊcià odsetek za opóênienie, z zastrze˝eniem ust. 1b—10.
1b. Otwarty fundusz umarza jednostki rozrachunkowe odpowiadajàce kwocie, o której mowa
w ust. 1a, pomniejszonej o równowartoÊç
op∏at pobranych przez towarzystwo zarzàdzajàce tym funduszem.”;
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je˝eli zwrot nienale˝nie otrzymanej sk∏adki nast´puje w wyniku uniewa˝nienia umowy
z otwartym funduszem lub zmiany przez Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z urz´du nieprawid∏owego wpisu w Centralnym Rejestrze Cz∏onków Otwartych Funduszy Emerytalnych, w celu
ustalenia kwoty sk∏adki, o której mowa w ust. 1,
———————
6)

Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 75,
poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144,
poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49,
poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802,
Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122,
poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539,
Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384
i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 83, poz. 749, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1689 i Nr 230, poz. 1920.
7) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160,
poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137,
poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r.
Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111,
poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249,
z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125,
poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800 oraz
z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 i Nr 200, poz. 1679 i 1683.
8) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 98,
poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.
Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253
i Nr 153, poz. 1271.
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otwarty fundusz umarza jednostki rozrachunkowe uzyskane za nienale˝nie otrzymanà sk∏adk´, z uwzgl´dnieniem ust. 3—10.”;

3) w ust. 4, 5 i 9 wyrazy „Kodeksu cywilnego” zast´puje si´ wyrazami „o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych”;
4) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Je˝eli zwrot nienale˝nej sk∏adki nast´puje
w wyniku niewa˝noÊci umowy z otwartym funduszem, a otwarty fundusz dokona∏ wyp∏aty
transferowej zgodnie z art. 119, 126 lub 131, towarzystwo zarzàdzajàce tym funduszem finansuje kwot´ stanowiàcà równowartoÊç ró˝nicy
pomi´dzy kwotà okreÊlonà, zgodnie z ust. 4, do
dnia dokonania wyp∏aty transferowej, a kwotà
przekazanà w wyp∏acie transferowej.”;
5) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Je˝eli zwrot nienale˝nie otrzymanej sk∏adki
nast´puje w sytuacji okreÊlonej w ust. 2, ca∏à
kwot´ otrzymanà w wyniku wyp∏aty transferowej traktuje si´ jako jednà sk∏adk´.”.
Art. 8. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126,
poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1385 i 1387) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 57:
a) w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) kwot´ równà wp∏atom na rachunki dokonanym przez organ rentowy z tytu∏u Êwiadczeƒ
z ubezpieczeƒ i zabezpieczeƒ spo∏ecznych,
które nie przys∏ugiwa∏y za okres po Êmierci
posiadacza rachunków, wskazanà we wniosku organu rentowego skierowanym do
banku, wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wp∏at.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Bank jest zwolniony od wyp∏aty pe∏nej lub
cz´Êciowej kwoty, o której mowa w ust. 1
pkt 3, je˝eli przed otrzymaniem wniosku organu rentowego dokona∏ z tych rachunków
wyp∏at innym uprawnionym osobom, które
to wyp∏aty nie pozwalajà zrealizowaç wniosku w ca∏oÊci lub cz´Êci, oraz w ciàgu 30 dni
od otrzymania wniosku poinformuje o tym
organ rentowy, wraz ze wskazaniem osób,
które pobra∏y wyp∏aty.
5. Bank nie odpowiada za szkody wynikajàce
z wykonania czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4. OdpowiedzialnoÊç
w tym zakresie ponosi organ rentowy, który
wystàpi∏ z wnioskiem.”;
2) w art. 105 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Banki, na pisemne ˝àdanie Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, sà obowiàzane do sporzàdzania i przekazywania informacji dotyczàcych numerów rachunków bankowych p∏atników sk∏adek oraz przekazywania danych
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Art. 9. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 125a otrzymuje brzmienie:
„Art. 125a. 1. P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany, na
˝àdanie organu rentowego, do wystawienia dokumentów (zaÊwiadczeƒ) w celu udowodnienia okresów
sk∏adkowych, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1, oraz okresów
niesk∏adkowych, o których mowa
w art. 7 pkt 1, z uwzgl´dnieniem
ust. 2 i 5.
2. P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany do
wystawienia dokumentów (zaÊwiadczeƒ) w celu udowodnienia okresów
pracy w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze, okresów
pracy górniczej oraz okresów pracy
na kolei.
3. P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany do
wystawienia zaÊwiadczenia o wysokoÊci przychodu stanowiàcego podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, wyp∏aconego za
okresy, za które przychód ten przys∏uguje, a tak˝e o wysokoÊci wyp∏aconych wynagrodzeƒ za czas niezdolnoÊci do pracy, Êwiadczeƒ i zasi∏ków
oraz innych nale˝noÊci, o których
mowa w art. 15 ust. 3.
4. P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany
przechowywaç listy p∏ac, karty wynagrodzeƒ albo inne dowody, na podstawie których nast´puje ustalenie
podstawy wymiaru emerytury lub
renty, przez okres 50 lat od dnia zakoƒczenia przez ubezpieczonego pracy u danego p∏atnika.
5. Od osoby op∏acajàcej sk∏adki na w∏asne ubezpieczenia spo∏eczne organ
rentowy mo˝e ˝àdaç przed∏o˝enia
dowodów potwierdzajàcych op∏acanie sk∏adek oraz wysokoÊci podstawy
wymiaru sk∏adek za okres przypadajàcy po dniu 31 grudnia 1998 r.”;
2) w art. 175:
a) w ust. 1 wyrazy „w ciàgu 5 lat od wejÊcia w ˝ycie ustawy” zast´puje si´ wyrazami „do dnia
31 grudnia 2006 r.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
———————
9)

Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106,
poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19,
poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968,
Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240,
poz. 2054.
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„1a. P∏atnicy sk∏adek sà zobowiàzani do skompletowania dokumentacji umo˝liwiajàcej
ustalenie kapita∏u poczàtkowego dla ubezpieczonych, za których przekazujà do Zak∏adu imienne raporty miesi´czne, a nast´pnie
przekazania tej dokumentacji na ˝àdanie organu rentowego i w terminie wyznaczonym
przez ten organ, nie póêniej jednak ni˝
w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r. —
w celu umo˝liwienia ustalenia kapita∏u poczàtkowego przez organ rentowy w okresie
do dnia 31 grudnia 2006 r.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dla osób, które nie pozostajà w ubezpieczeniu, kapita∏ poczàtkowy ustala si´ na ich udokumentowany wniosek.”.
Art. 10. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego
w razie choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636
i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 53, poz. 633, z 2001 r.
Nr 99, poz. 1075 i Nr 154, poz. 1791 oraz z 2002 r.
Nr 199, poz. 1673) art. 45 otrzymuje brzmienie:
„Art. 45. 1. Podstawa wymiaru zasi∏ku chorobowego
z tytu∏u pracy w pe∏nym wymiarze czasu
pracy nie mo˝e byç ni˝sza od kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac´, po odliczeniu kwoty odpowiadajàcej 18,71% tego wynagrodzenia, a w przypadku osób,
o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679) — od kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w tym przepisie,
po odliczeniu kwoty odpowiadajàcej
18,71% tego wynagrodzenia.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do ubezpieczonych b´dàcych pracownikami, do których wynagrodzenia nie majà zastosowania przepisy ustawy powo∏anej w ust. 1.”.
Art. 11. W ustawie z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o u∏atwieniu zatrudnienia absolwentom szkó∏ (Dz. U. Nr 122,
poz. 1325 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 112,
poz. 975) po art. 1 dodaje si´ art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ tak˝e do osób
b´dàcych absolwentami publicznych,
dziennych szkó∏ o profilu artystycznym —
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz wy˝szych, a tak˝e artystycznych szkó∏ niepublicznych zrównanych
w uprawnieniach z publicznymi, pod warunkiem ˝e w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy
nauki nie byli oni zatrudnieni oraz w okresie do 12 miesi´cy od dnia okreÊlonego
w dyplomie lub Êwiadectwie ukoƒczenia
szko∏y po raz pierwszy dokonali zg∏oszenia
do ubezpieczeƒ spo∏ecznych z tytu∏u wykonywania dzia∏alnoÊci twórczej lub artystycznej, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Do absolwentów, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ równie˝ przepisy art. 2 i 3 ustawy z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie usta-
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wy o u∏atwieniu zatrudnienia absolwentów szkó∏ (Dz. U. Nr 112, poz. 975).”.
Art. 12. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673)
w art. 9 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w ust. 4 w pkt 4 wyrazy „kwota najni˝szego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 774 Kodeksu pracy, zwana dalej „kwotà najni˝szego wynagrodzenia” zast´puje si´ wyrazami „podstawa wymiaru
sk∏adek na ubezpieczenie wypadkowe obowiàzujàca w tym miesiàcu”;
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Art. 14. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy Zak∏ad
nie wydaje decyzji o ustaleniu dodatkowej op∏aty p∏atnikom sk∏adek i instytucjom obs∏ugujàcym wp∏aty
sk∏adek na podstawie art. 47 ust. 10c—10h ustawy wymienionej w art. 1:
1) w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 17 lutego
2001 r.,
2) w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
w odniesieniu do wszystkich przypadków nieprzekazania lub przekazania b∏´dnego imiennego raportu
miesi´cznego, deklaracji rozliczeniowej, dokumentu
p∏atniczego lub zlecenia p∏atniczego zaistnia∏ych do
tego dnia.

2) w ust. 5 wyrazy „najni˝szego wynagrodzenia, obowiàzujàcego” zast´puje si´ wyrazami „podstawy
wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie wypadkowe,
obowiàzujàcej”.

2. Wszcz´te, a niezakoƒczone post´powania w sprawach, o których mowa w ust. 1, podlegajà umorzeniu.

Art. 13. 1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu
31 grudnia 1948 r. Zak∏ad jest zobowiàzany przekazaç
informacje o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego sk∏adkach na ubezpieczenie emerytalne, z wy∏àczeniem sk∏adek na otwarte fundusze emerytalne:

3. Je˝eli dokumenty, o których mowa w ust. 1, dotyczà ubezpieczonego b´dàcego cz∏onkiem otwartego
funduszu emerytalnego, Zak∏ad przekazuje na rachunek ubezpieczonego w tym funduszu kwot´ obliczonà
na zasadach i w wysokoÊci odpowiadajàcej odsetkom
od Zak∏adu za okres opóênienia w przekazaniu sk∏adki
do funduszu.

1) nale˝nych — w przypadku ubezpieczonych nieb´dàcych p∏atnikami sk∏adek;
2) wp∏aconych — w przypadku ubezpieczonych b´dàcych p∏atnikami sk∏adek.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zostanà
przekazane, z zastrze˝eniem ust. 7:
1) za 2002 r. — do dnia 31 grudnia 2003 r.;
2) za lata 1999—2001 — do dnia 31 grudnia 2004 r.;
3) za 2003 r. — do dnia 31 grudnia 2004 r.;
4) za 2004 r. — do dnia 31 grudnia 2005 r.
3. Przekazywanie informacji, o których mowa
w ust. 2 pkt 2, mo˝e nastàpiç w cz´Êciach obejmujàcych poszczególne lata.
4. W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 4, Zak∏ad jest zobowiàzany podaç tak˝e wysokoÊç zwaloryzowanych sk∏adek okreÊlonych w ust. 1 za lata
1999—2004 oraz zwaloryzowanego kapita∏u poczàtkowego, gdy kapita∏ ten zosta∏ ju˝ ubezpieczonemu obliczony.
5. Informacje, o których mowa w ust. 1, Zak∏ad
przesy∏a listem zwyk∏ym na adres do korespondencji
podany w zg∏oszeniu do ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
z uwzgl´dnieniem ust. 6.
6. Je˝eli ubezpieczony zosta∏ zg∏oszony do ubezpieczeƒ spo∏ecznych przez wi´cej ni˝ jednego p∏atnika
sk∏adek, informacje przesy∏a si´ na adres podany
w zg∏oszeniu, które Zak∏ad otrzyma∏ jako ostatnie.
7. W przypadku przeprowadzania post´powania
wyjaÊniajàcego w zakresie sk∏adek ewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego informacje, o których
mowa w ust. 1, Zak∏ad przekazuje ubezpieczonemu po
jego zakoƒczeniu.

Art. 15. Po˝yczki udzielone Funduszowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z bud˝etu paƒstwa w latach
1999—2000 i odsetki od tych po˝yczek podlegajà umorzeniu.
Art. 16. Zwrotu od Zak∏adu sk∏adek za 1999 r. nienale˝nie op∏aconych w 1999 r. mo˝na dochodziç do dnia
31 grudnia 2004 r.
Art. 17. Zak∏ad mo˝e umarzaç nale˝noÊci z tytu∏u
sk∏adek:
1) na ubezpieczenie spo∏eczne, na Fundusz Pracy i na
Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, nale˝nych do dnia 31 grudnia 1998 r.,
2) na ubezpieczenie rentowe w cz´Êci finansowanej
przez p∏atnika sk∏adek i na ubezpieczenie wypadkowe oraz na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, nale˝nych za
okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2001 r.
— pomimo braku ich ca∏kowitej nieÊciàgalnoÊci
w przypadku, gdy zobowiàzana do ich op∏acania jest
osoba fizyczna niepodlegajàca przepisom ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych
nale˝noÊci publicznoprawnych od przedsi´biorców
(Dz. U. Nr 155, poz. 1287), je˝eli przemawia za tym
wa˝ny interes tej osoby.
Art. 18. Na wniosek p∏atnika sk∏adek rozliczajàcego
sk∏adki za wi´cej ni˝ 5 osób i mniej ni˝ 21 osób Zak∏ad
wyra˝a zgod´ na przekazywanie dokumentów okreÊlonych w art. 47a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1
w formie dokumentu pisemnego wed∏ug ustalonego
wzoru lub w formie wydruku z aktualnego programu
informatycznego udost´pnionego przez Zak∏ad nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 3 miesiàce od dnia wejÊcia w ˝ycie art. 1 pkt 24 lit. c i e.
Art. 19. 1. Przedsi´biorcy, prowadzàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà w dziedzinie przechowywania dokumen-
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tacji osobowej i p∏acowej pracodawców o czasowym
okresie przechowywania przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, sà obowiàzani dostosowaç swojà form´ prawnà dzia∏ania i uzyskaç zezwolenie, o których mowa
w art. 51a ustawy wymienionej w art. 3, w terminie
3 lat od wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, a w przypadku nieuzyskania zezwolenia w tym terminie — zaprzestaç prowadzenia dzia∏alnoÊci.
2. Je˝eli zaprzestanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej
i p∏acowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania nast´puje z powodu rezygnacji przedsi´biorcy z wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej przed
up∏ywem okresu przechowywania tej dokumentacji,
niez∏o˝enia wniosku o zezwolenie lub odmowy wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 51r ust. 1—3 oraz
art. 51s i 51t ustawy wymienionej w art. 3 niniejszej
ustawy.
3. W okresie do uzyskania zezwolenia lub zaprzestania dzia∏alnoÊci do przedsi´biorców, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje si´ przepisy art. 51g ust. 6,
art. 51j — w cz´Êci dotyczàcej obowiàzku informowania wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci o postawieniu przedsi´biorcy
w stan likwidacji lub o og∏oszeniu jego upad∏oÊci,
art. 51o ust. 2, art. 51s i art. 51t ustawy wymienionej
w art. 3 niniejszej ustawy.
Art. 20. 1. Podstawa wymiaru zasi∏ku chorobowego
przys∏ugujàcego pracownikowi, o którym mowa
w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 paêdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679), zatrudnionemu w pe∏nym wymiarze czasu
pracy, za okres po dniu 31 grudnia 2002 r. z tytu∏u nieprzerwanej niezdolnoÊci do pracy z powodu choroby
powsta∏ej przed tà datà, nie mo˝e byç ni˝sza od kwoty
760 z∏, po odliczeniu kwoty odpowiadajàcej 18,71% tej
kwoty.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do Êwiadczenia rehabilitacyjnego, zasi∏ku wyrównawczego, zasi∏ku macierzyƒskiego i zasi∏ku opiekuƒczego.
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Art. 21. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie przepisów upowa˝niajàcych zmienionych niniejszà ustawà, zachowujà moc do czasu
wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych
oraz mogà byç zmieniane na podstawie upowa˝nieƒ
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 22. 1. Zasady zwrotu nienale˝nie op∏aconych
sk∏adek odprowadzonych do otwartych funduszy emerytalnych, okreÊlone w art. 1 pkt 9 lit. e i art. 7, stosuje
si´ do sk∏adek zwracanych od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.
2. Zasady ewidencjonowania informacji na koncie
ubezpieczonego, okreÊlone w art. 1 pkt 18, stosuje si´
do informacji za okres od dnia 1 stycznia 1999 r.
3. Przepisy art. 1 pkt 23 lit. a i b oraz pkt 25 stosuje
si´, poczynajàc od deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesi´cznych przekazywanych za kwiecieƒ 2003 r.
4. Przepisy art. 1 pkt 24 lit. f i g stosuje si´ do imiennych raportów miesi´cznych korygujàcych i deklaracji
rozliczeniowych korygujàcych, przekazywanych poczynajàc od dnia 1 sierpnia 2003 r.
5. Przepisy art. 1 pkt 24 lit. c i e stosuje si´, poczynajàc od dokumentów przekazywanych po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r., z wyjàtkiem:
1) art. 3 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 i 4 w cz´Êci dotyczàcej
rozdzia∏u 4a, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia;
2) art. 3 pkt 4 w cz´Êci dotyczàcej rozdzia∏u 4b, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

2075
ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji.
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 w zwiàzku z art. 2
pkt 1, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24
ust. 2 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach
urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953,

Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403
oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052) zarzàdza si´, co nast´puje:

