
Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593
i Nr 99, poz. 1001) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4:
a) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) kwota rocznej podstawy wymiaru sk∏adek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe —
rocznà podstaw´ wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w da-
nym roku kalendarzowym, okreÊlonà
w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 paêdzier-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póên.
zm.2));”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) organ rentowy — jednostk´ organizacyjnà
Zak∏adu, okreÊlonà w przepisach o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych, w∏aÊciwà do wy-
dawania decyzji w sprawach Êwiadczeƒ;”; 

2) w art. 5 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty
dla:

1) p∏atników sk∏adek, zobowiàzanych do op∏a-
cania sk∏adek na w∏asne ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, 

2) osób wspó∏pracujàcych z osobami prowa-
dzàcymi pozarolniczà dzia∏alnoÊç

— nie uwzgl´dnia si´ okresu, za który nie zo-
sta∏y op∏acone sk∏adki, mimo podlegania obo-
wiàzkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym w tym okresie.

5. Wobec ubezpieczonych zobowiàzanych do
op∏acania sk∏adek na w∏asne ubezpieczenie
spo∏eczne za okres przypadajàcy przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy oraz osób wspó∏pra-
cujàcych z osobami prowadzàcymi pozarolni-
czà dzia∏alnoÊç przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy przepis ust. 4 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

3) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okresy zatrudnienia, o których mowa w art. 6
ust. 2 pkt 1 lit. a, wykonywanego na obszarze
Paƒstwa Polskiego w czasie, gdy obszar ten
nie wchodzi∏ w sk∏ad Paƒstwa Polskiego, oraz
okresy pracy przymusowej, o których mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, uwzgl´dnia si´ pod
warunkiem sta∏ego zamieszkania zaintereso-
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USTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych 
oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: z dnia 17 listopada

1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego, z dnia 29 ma-
ja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz ich rodzin, z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich ro-
dzin, z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeƒ pra-
cowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy, z dnia
18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-
riuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzà-
du, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz
ich rodzin, z dnia 2 wrzeÊnia 1994 r. o Êwiadczeniu pieni´˝-
nym i uprawnieniach przys∏ugujàcych ˝o∏nierzom zast´p-
czej s∏u˝by wojskowej przymusowo zatrudnianym w ko-
palniach w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach rud uranu
i batalionach budowlanych, z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym, z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe, z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych, z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych, z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiad-
czeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie
choroby i macierzyƒstwa, z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie
Celnej, z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych, z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytu-
∏u wypadków lub chorób zawodowych powsta∏ych
w szczególnych okolicznoÊciach, z dnia 18 grudnia 2002 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, z dnia 23 stycznia
2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia oraz z dnia 23 lutego 2003 r. — Prawo
upad∏oÊciowe i naprawcze. 
Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia dyrek-
tyw Rady: dyrektyw´ Rady 79/7/EWG z dnia 19 grudnia
1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w ˝ycie
równego traktowania kobiet i m´˝czyzn w dziedzinie za-
bezpieczenia spo∏ecznego (Dz. U. WE z 1979 r. nr L 006)
oraz dyrektyw´ Rady 80/987/EWG z dnia 20 paêdziernika
1980 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏on-
kowskich dotyczàcych ochrony pracowników na wypadek
niewyp∏acalnoÊci pracodawcy (Dz. U. WE nr L 283).

————————
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, 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, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595 , Nr 135,
poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170,
poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177,
Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001.



wanego na obecnym obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej, z zastrze˝eniem ust. 3.”;

4) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. Przy ustalaniu prawa do emerytury
osoby, która osiàgn´∏a wiek emery-
talny wynoszàcy co najmniej 60 lat
dla kobiet i co najmniej 65 lat dla
m´˝czyzn i utraci∏a prawo do renty
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy przy-
s∏ugujàcej z Funduszu z powodu od-
zyskania zdolnoÊci do pracy,
uwzgl´dnia si´ równie˝ okresy pobie-
rania tej renty, je˝eli okresy sk∏adko-
we i niesk∏adkowe, ustalone na zasa-
dach okreÊlonych w art. 5—7 i 10, sà
krótsze od okresu wymaganego do
przyznania emerytury, w zakresie nie-
zb´dnym do uzupe∏nienia tego okre-
su.

2. Okresów pobierania renty z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy nie uwzgl´dnia
si´, je˝eli zbiegajà si´ w czasie z okre-
sami, o których mowa w art. 6, 7 i 10,
uwzgl´dnionymi przy ustalaniu pra-
wa do emerytury.”;

5) w art. 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku stwierdzenia naruszenia spraw-
noÊci organizmu w stopniu powodujàcym ko-
niecznoÊç sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej opieki i po-
mocy innej osoby w zaspokajaniu podstawo-
wych potrzeb ˝yciowych orzeka si´ niezdol-
noÊç do samodzielnej egzystencji. Przepisy
ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.”;

6) w art. 14: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oceny niezdolnoÊci do pracy, jej stopnia
oraz ustalenia:

1) daty powstania niezdolnoÊci do pracy,

2) trwa∏oÊci lub przewidywanego okresu
niezdolnoÊci do pracy,

3) zwiàzku przyczynowego niezdolnoÊci do
pracy lub Êmierci z okreÊlonymi okolicz-
noÊciami,

4) trwa∏oÊci lub przewidywanego okresu
niezdolnoÊci do samodzielnej egzysten-
cji,

5) celowoÊci przekwalifikowania zawodo-
wego 

— dokonuje w formie orzeczenia lekarz
orzecznik Zak∏adu, zwany dalej „lekarzem
orzecznikiem”.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2f w brzmieniu:

„2a. Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie
zainteresowanej przys∏uguje sprzeciw do
komisji lekarskiej Zak∏adu, zwanej dalej
„komisjà lekarskà”, w ciàgu 14 dni od dnia
dor´czenia tego orzeczenia.

2b. Sprzeciw wnosi si´ za poÊrednictwem jed-
nostki organizacyjnej Zak∏adu w∏aÊciwej ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby
zainteresowanej. 

2c. Komisja lekarska nie rozpatruje sprzeciwu
wniesionego po terminie. W uzasadnio-
nych przypadkach Zak∏ad, na wniosek oso-
by zainteresowanej, mo˝e przywróciç ter-
min na wniesienie sprzeciwu, w tym
w szczególnoÊci w razie odrzucenia przez
sàd odwo∏ania od decyzji w przypadku
okreÊlonym w art. 4779 § 31 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powa-
nia cywilnego.

2d. Prezes Zak∏adu, w terminie 14 dni od dnia
wydania orzeczenia przez lekarza orzeczni-
ka, mo˝e zg∏osiç zarzut wadliwoÊci orze-
czenia i przekazaç spraw´ do rozpatrzenia
komisji lekarskiej. O zg∏oszeniu zarzutu
wadliwoÊci orzeczenia jednostka organiza-
cyjna Zak∏adu niezw∏ocznie zawiadamia
osob´ zainteresowanà.

2e. Komisja lekarska, rozpatrujàc sprzeciw lub
zarzut wadliwoÊci, dokonuje oceny nie-
zdolnoÊci do pracy i jej stopnia oraz ustale-
nia okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1. 

2f. Komisja lekarska dokonuje rozstrzygni´cia
w formie orzeczenia.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego
nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego
nie zg∏oszono zarzutu wadliwoÊci, albo orze-
czenie komisji lekarskiej, stanowi dla orga-
nu rentowego podstaw´ do wydania decyzji
w sprawie Êwiadczeƒ przewidzianych
w ustawie, do których prawo jest uzale˝nio-
ne od stwierdzenia niezdolnoÊci do pracy
oraz niezdolnoÊci do samodzielnej egzy-
stencji.”,

d) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Nadzór, o którym mowa w ust. 4, obejmuje:

1) kontrol´ prawid∏owoÊci i jednolitoÊci sto-
sowania zasad orzecznictwa o niezdolno-
Êci do pracy przez lekarzy orzeczników
i komisje lekarskie;

2) udzielanie lekarzom orzecznikom i komi-
sjom lekarskim wytycznych w zakresie
stosowania zasad orzecznictwa o niezdol-
noÊci do pracy;

3) prawo przekazania sprawy do rozpatrze-
nia przez komisj´ lekarskà, je˝eli w wyni-
ku kontroli, o której mowa w pkt 1, zosta-
nie stwierdzony brak zgodnoÊci orzecze-
nia lekarza orzecznika lub komisji lekar-
skiej ze stanem faktycznym lub zasadami
orzecznictwa o niezdolnoÊci do pracy.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnie-
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nia prawid∏owego i sprawnego orzekania
o niezdolnoÊci do pracy:

1) szczegó∏owe zasady i tryb orzekania
o niezdolnoÊci do pracy przez lekarzy
orzeczników i komisje lekarskie;

2) szczegó∏owe zasady organizacji orzeka-
nia o niezdolnoÊci do pracy, w tym
w szczególnoÊci:

a) miejsce dzia∏ania lekarzy orzeczników,

b) sposób tworzenia i znoszenia komisji
lekarskich,

c) sposób okreÊlania siedziby komisji le-
karskiej i ich w∏aÊciwoÊci terytorialnej, 

d) sk∏ad komisji lekarskich,

3) szczególne kwalifikacje zawodowe wy-
magane od lekarzy orzeczników i lekarzy
wchodzàcych w sk∏ad komisji lekarskiej;

4) szczegó∏owe zasady sprawowania nad-
zoru nad wykonywaniem orzekania o nie-
zdolnoÊci do pracy.”;

7) w art. 15:

a) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „ , wyp∏aconych na
podstawie przepisów Kodeksu pracy,” oraz na
koƒcu dodaje si´ wyrazy  „ , z zastrze˝eniem
ust. 3a”,

b) dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emery-
tury lub renty uwzgl´dnia si´ kwoty wyna-
grodzeƒ za czas niezdolnoÊci do pracy,
oraz kwoty zasi∏ków: chorobowego, macie-
rzyƒskiego, opiekuƒczego, przys∏ugujà-
cych ubezpieczonemu w roku kalendarzo-
wym przypadajàcym po 2004 r., z tym ˝e
∏àczna kwota podstaw wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz
wynagrodzeƒ i zasi∏ków nie mo˝e przekro-
czyç maksymalnej kwoty rocznej podstawy
wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe.”;

8) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. 1. Podstaw´ wymiaru emerytury lub ren-
ty dla osób posiadajàcych okresy
ubezpieczenia za granicà, o których
mowa w art. 8, ustala si´ na zasadach
okreÊlonych w art. 15—17.

2. Przy ustalaniu kolejnych 10 lat kalen-
darzowych, o których mowa w art. 15
ust. 1 i 2, nie uwzgl´dnia si´ lat kalen-
darzowych, w których ubezpieczony
przez ca∏y rok pozostawa∏ w ubezpie-
czeniu za granicà. 

3. Je˝eli w ciàgu 20 lat poprzedzajàcych
bezpoÊrednio rok, w którym zg∏oszono
wniosek o emerytur´ lub rent´, zainte-
resowany nie by∏ ubezpieczony w Pol-
sce, podstaw´ wymiaru emerytury lub
renty stanowi przeci´tna podstawa

wymiaru sk∏adki na ubezpieczenie spo-
∏eczne lub ubezpieczenia emerytalne
i rentowe w okresie kolejnych 10 lat ka-
lendarzowych poprzedzajàcych bezpo-
Êrednio rok, w którym zainteresowany
przystàpi∏ po raz pierwszy do ubezpie-
czenia za granicà.”;

9) w art. 21 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podstawa wymiaru renty — w wysokoÊci
uwzgl´dniajàcej rewaloryzacj´ oraz wszystkie
kolejne waloryzacje przypadajàce w okresie
nast´pujàcym po ustaleniu prawa do renty,
z zastrze˝eniem art. 15 ust. 5, albo”;

10) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1. Je˝eli podstawy wymiaru emerytury
lub renty nie mo˝na ustaliç zgodnie
z zasadami okreÊlonymi w ustawie lub
w rozporzàdzeniu, o którym mowa
w art. 22, emerytur´ lub rent´ ustala
si´ w wysokoÊci najni˝szej emerytury
lub renty. 

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania
przy ustalaniu wysokoÊci emerytur
osób, o których mowa w art. 28.”;

11) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Podstaw´ obliczenia emerytury, o któ-
rej mowa w art. 24, stanowi kwota
sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne,
z uwzgl´dnieniem waloryzacji sk∏adek
zewidencjonowanych na koncie ubez-
pieczonego do koƒca miesiàca poprze-
dzajàcego miesiàc, od którego przys∏u-
guje wyp∏ata emerytury, oraz zwalory-
zowanego kapita∏u poczàtkowego
okreÊlonego w art. 173—175, z zastrze-
˝eniem art. 185.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, nie
podlega dziedziczeniu.

3. Waloryzacj´ sk∏adek przeprowadza si´
corocznie, od dnia 1 czerwca ka˝dego
roku, poczynajàc od waloryzacji za rok
2000, z uwzgl´dnieniem art. 25a.
W wyniku przeprowadzonej waloryza-
cji stan konta nie mo˝e ulec obni˝eniu.

4. Waloryzacji podlega kwota sk∏adek ze-
widencjonowanych na koncie ubezpie-
czonego na dzieƒ 31 stycznia roku, za
który jest przeprowadzana waloryza-
cja, powi´kszona o kwoty z tytu∏u prze-
prowadzonych waloryzacji.

5. Waloryzacja sk∏adek polega na po-
mno˝eniu zewidencjonowanych na
koncie ubezpieczonego sk∏adek przez
wskaênik waloryzacji. 

6. Wskaênik waloryzacji sk∏adek jest rów-
ny wskaênikowi cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych ogó∏em w roku ka-
lendarzowym poprzedzajàcym termin
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waloryzacji w stosunku do poprzednie-
go roku powi´kszonemu o wzrost real-
ny sumy przypisu sk∏adek na ubezpie-
czenie emerytalne w roku kalendarzo-
wym poprzedzajàcym termin walory-
zacji w stosunku do roku poprzednie-
go, z zastrze˝eniem ust. 9. Wskaênik
waloryzacji sk∏adek nie mo˝e byç ni˝-
szy ni˝ wskaênik cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych ogó∏em w roku ka-
lendarzowym poprzedzajàcym termin
waloryzacji w stosunku do poprzednie-
go roku.

7. Wskaênik wzrostu realnego sumy przy-
pisu sk∏adek na ubezpieczenie emery-
talne, o którym mowa w ust. 6, otrzy-
muje si´ poprzez podzielenie wskaêni-
ka wzrostu nominalnego sumy przypi-
su sk∏adek na ubezpieczenie emerytal-
ne w roku kalendarzowym poprzedza-
jàcym termin waloryzacji w stosunku
do roku poprzedniego przez wskaênik
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych
ogó∏em ustalony dla analogicznego
okresu.

8. Wskaênik wzrostu nominalnego sumy
przypisu sk∏adek na ubezpieczenie
emerytalne, o którym mowa w ust. 7,
stanowi iloraz sumy przypisu sk∏adek
na ubezpieczenie emerytalne w roku
kalendarzowym poprzedzajàcym ter-
min waloryzacji i w roku poprzednim.

9. Wskaênik waloryzacji sk∏adek za rok
2000 jest równy wskaênikowi wzrostu
przeci´tnego wynagrodzenia za 2000 r.
w stosunku do przeci´tnego wynagro-
dzenia za 1999 r.

10. Wskaênik waloryzacji sk∏adek ustala
si´ z dok∏adnoÊcià do setnych cz´Êci
procentu.

11. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycz-
nego og∏asza w formie komunikatu
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”, do
20. dnia pierwszego miesiàca ka˝dego
kwarta∏u, wskaênik cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em za po-
przedni kwarta∏.

12. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego og∏asza w Dzienni-
ku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”, do 25. dnia mie-
siàca poprzedzajàcego termin walory-
zacji, wskaênik waloryzacji sk∏adek za
poprzedni rok i kwarta∏.”;

12) po art. 25 dodaje si´ art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. 1. Przy ustalaniu wysokoÊci emerytury
kwota sk∏adek na ubezpieczenie eme-
rytalne zewidencjonowanych na kon-
cie ubezpieczonego po dniu 31 stycz-
nia roku, za który przeprowadzono

ostatnià waloryzacj´, o której mowa
w art. 25, jest waloryzowana kwartal-
nie.

2. W przypadku ustalania wysokoÊci
emerytury:
1) w pierwszym kwartale danego ro-

ku — ostatniej kwartalnej walory-
zacji sk∏adek dokonuje si´ za trzeci
kwarta∏ poprzedniego roku;

2) w drugim kwartale danego roku —
ostatniej kwartalnej waloryzacji
sk∏adek dokonuje si´ za czwarty
kwarta∏ poprzedniego roku;

3) w trzecim kwartale danego roku —
ostatniej kwartalnej waloryzacji
sk∏adek dokonuje si´ za pierwszy
kwarta∏ danego roku;

4) w czwartym kwartale danego roku
— ostatniej kwartalnej waloryzacji
sk∏adek dokonuje si´ za drugi
kwarta∏ danego roku.

3. Waloryzacji kwartalnej podlega kwo-
ta sk∏adek zewidencjonowanych na
ostatni dzieƒ pierwszego miesiàca
kwarta∏u, za który przeprowadzana
jest waloryzacja, powi´kszona o kwo-
ty uzyskane w wyniku poprzednich
waloryzacji kwartalnych.

4. Waloryzacja kwartalna sk∏adek pole-
ga na pomno˝eniu zewidencjonowa-
nych na koncie ubezpieczonego sk∏a-
dek przez wskaênik waloryzacji okre-
Êlony w ust. 5. W wyniku przeprowa-
dzonej waloryzacji stan konta nie mo-
˝e ulec obni˝eniu.

5. Wskaênik waloryzacji kwartalnej sk∏a-
dek jest równy wskaênikowi cen to-
warów i us∏ug konsumpcyjnych ogó-
∏em w kwartale, za który przeprowa-
dzana jest waloryzacja w stosunku do
poprzedniego kwarta∏u, powi´kszo-
nemu o wzrost realny sumy przypisu
sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne
w kwartale, za który przeprowadzana
jest waloryzacja w stosunku do kwar-
ta∏u poprzedniego. Wskaênik walory-
zacji sk∏adek nie mo˝e byç ni˝szy ni˝
wskaênik cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych ogó∏em w kwartale, za
który przeprowadzana jest waloryza-
cja w stosunku do poprzedniego
kwarta∏u.

6. Wskaênik wzrostu realnego sumy
przypisu sk∏adek na ubezpieczenie
emerytalne, o którym mowa w ust. 5,
otrzymuje si´ poprzez podzielenie
wskaênika wzrostu nominalnego su-
my przypisu sk∏adek na ubezpiecze-
nie emerytalne w kwartale, za który
jest przeprowadzana waloryzacja
w stosunku do kwarta∏u poprzednie-
go, przez wskaênik cen towarów
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i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em
ustalony dla analogicznego okresu.

7. Wskaênik wzrostu nominalnego su-
my przypisu sk∏adek na ubezpiecze-
nie emerytalne, o którym mowa
w ust. 6, stanowi iloraz sumy przypi-
su sk∏adek na ubezpieczenie emery-
talne w kwartale, za który jest prze-
prowadzana waloryzacja, i w kwarta-
le poprzednim.

8. Wskaênik waloryzacji sk∏adek ustala
si´ z dok∏adnoÊcià do setnych cz´Êci
procentu.”;

13) w art. 28 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycz-
nia 1949 r., którzy nie osiàgn´li okresu sk∏adkowe-
go i niesk∏adkowego, o którym mowa w art. 27
pkt 2, przys∏uguje emerytura, je˝eli spe∏nili ∏àcznie
nast´pujàce warunki:”;

14) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Ubezpieczeni urodzeni przed dniem
1 stycznia 1949 r., którzy nie osiàgn´li
wieku emerytalnego okreÊlonego
w art. 27 pkt 1, mogà przejÊç na eme-
rytur´:
1) kobieta — po osiàgni´ciu wieku

55 lat, je˝eli ma co najmniej 30-letni
okres sk∏adkowy i niesk∏adkowy al-
bo je˝eli ma co najmniej 20-letni
okres sk∏adkowy i niesk∏adkowy
oraz zosta∏a uznana za ca∏kowicie
niezdolnà do pracy,

2) m´˝czyzna — po osiàgni´ciu wieku
60 lat, je˝eli ma co najmniej 25-letni
okres sk∏adkowy i niesk∏adkowy
oraz zosta∏ uznany za ca∏kowicie
niezdolnego do pracy. 

2. Emerytura, o której mowa w ust. 1,
przys∏uguje ubezpieczonym, którzy:

1) ostatnio, przed zg∏oszeniem wnio-
sku o emerytur´, byli pracownikami
oraz

2) w okresie ostatnich 24 miesi´cy
podlegania ubezpieczeniu spo∏ecz-
nemu lub ubezpieczeniom emery-
talnemu i rentowym pozostawali
w stosunku pracy co najmniej przez
6 miesi´cy, chyba ˝e w dniu zg∏osze-
nia wniosku o emerytur´ sà upraw-
nieni do renty z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy.

3. Spe∏nienia warunków, o których mowa
w ust. 2, nie wymaga si´ od ubezpie-
czonych, którzy przez ca∏y wymagany
okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, podlegali ubezpieczeniu spo∏eczne-
mu lub ubezpieczeniom emerytalne-
mu i rentowym z tytu∏u pozostawania
w stosunku pracy.”;

15) w art. 31 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r.,
uprawnione do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pra-
cy spowodowanej wypadkiem przy pracy, wypad-
kiem przy wykonywaniu pozarolniczej dzia∏alnoÊci
gospodarczej, dzia∏alnoÊci twórczej lub artystycz-
nej, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo
przy wykonywaniu przez osoby duchowne i zakon-
ne czynnoÊci religijnych lub czynnoÊci zwiàzanych
z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub za-
konnymi, wypadkiem w drodze do pracy lub z pra-
cy zaistnia∏ym do dnia 31 grudnia 2002 r., albo
wskutek choroby zawodowej, mogà przejÊç na
emerytur´:”;

16) w art. 32 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szcze-
gólnych warunkach lub w szczególnym cha-
rakterze nie uwzgl´dnia si´:

1) okresów niewykonywania pracy, za które
pracownik otrzyma∏ po dniu 14 listopada
1991 r. wynagrodzenie lub Êwiadczenia
z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie cho-
roby i macierzyƒstwa,

2) okresów, w których na mocy szczególnych
przepisów pracownik zosta∏ zwolniony ze
Êwiadczenia pracy, z wyjàtkiem okresu
urlopu wypoczynkowego.”;

17) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia
1949 r., ubezpieczone z tytu∏u dzia∏alno-
Êci twórczej lub artystycznej, majà prawo
do emerytury na warunkach okreÊlonych
dla pracowników wykonujàcych dzia∏al-
noÊç twórczà lub artystycznà.”;

18) w art. 53:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emerytura wynosi:

1) 24 % kwoty bazowej, o której mowa
w art. 19, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4, oraz

2) po 1,3 % podstawy jej wymiaru za ka˝dy
rok okresów sk∏adkowych,

3) po 0,7 % podstawy jej wymiaru za ka˝dy
rok okresów niesk∏adkowych 

— z uwzgl´dnieniem art. 55.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu:

„3. Emerytur´, której podstaw´ wymiaru stano-
wi podstawa wymiaru Êwiadczenia, o któ-
rym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, ob-
licza si´ od tej samej kwoty bazowej, którà
ostatnio przyj´to do ustalenia podstawy wy-
miaru, a nast´pnie emerytur´ podwy˝sza
si´ w ramach waloryzacji przypadajàcych
do dnia nabycia uprawnieƒ do emerytury.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´, je˝eli zainte-
resowany po nabyciu uprawnieƒ do Êwiad-
czenia, którego podstaw´ wymiaru wskaza∏
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za podstaw´ wymiaru emerytury, podlega∏
co najmniej przez 30 miesi´cy ubezpiecze-
niu spo∏ecznemu lub ubezpieczeniom eme-
rytalnemu i rentowym.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio,
je˝eli podstaw´ wymiaru emerytury stano-
wi podstawa wymiaru emerytury przyj´tej
do obliczenia Êwiadczenia przedemerytalne-
go.”; 

19) w art. 62 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przy obliczaniu wysokoÊci renty przepisy
art. 53 ust. 3—5 stosuje si´ odpowiednio.”;

20) art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Art. 66. Renta rodzinna przys∏uguje tak˝e upraw-
nionym cz∏onkom rodziny osoby, która
w chwili Êmierci pobiera∏a zasi∏ek przed-
emerytalny lub Êwiadczenie przedemery-
talne. W takim przypadku przyjmuje si´,
˝e osoba zmar∏a spe∏nia∏a warunki do
uzyskania renty z tytu∏u ca∏kowitej nie-
zdolnoÊci do pracy.”;

21) w art. 70 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio do
wdowca.”;

22) w art. 87:

a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie: 

„3. Przy obliczaniu okresów sk∏adkowych przy-
padajàcych po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
dla celów podwy˝szenia emerytury w myÊl
ust. 1 miesiàce, w których sk∏adki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe by∏y obli-
czone od podstawy wymiaru ni˝szej od
kwoty minimalnego wynagrodzenia pra-
cowników, uwzgl´dnia si´ w cz´Êci odpo-
wiadajàcej proporcji tej podstawy do kwoty
minimalnego wynagrodzenia.

4. Zasady, o której mowa w ust. 3, nie stosuje
si´, je˝eli zmniejszenie podstawy wymiaru
sk∏adek poni˝ej minimalnego wynagrodze-
nia nastàpi∏o na skutek pobierania wyna-
grodzenia za czas niezdolnoÊci do pracy wy-
p∏aconego na podstawie przepisów Kodek-
su pracy, zasi∏ków i Êwiadczenia rehabilita-
cyjnego z ubezpieczenia chorobowego lub
z ubezpieczenia wypadkowego. Zasady tej
nie stosuje si´ równie˝, je˝eli podstaw´ wy-
miaru sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe stanowi∏a kwota zasi∏ku sta∏ego
z pomocy spo∏ecznej lub Êwiadczenia piel´-
gnacyjnego okreÊlonego w przepisach
o Êwiadczeniach rodzinnych, oraz do: pra-
cowników, o których mowa w art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679), ˝o∏nierzy niezawodo-
wych w s∏u˝bie czynnej, ubezpieczonych
odbywajàcych s∏u˝b´ zast´pczà, a tak˝e po-
zostajàcych w s∏u˝bie kandydackiej funkcjo-

nariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej.”,

b) po ust. 7 dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepisy ust. 1—7 stosuje si´ odpowiednio
do osób, które nie przystàpi∏y do otwartego
funduszu emerytalnego.”; 

23) w art. 98 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmie-
niu:

„3. Kwoty Êwiadczeƒ wyp∏aconych za okres, za
który przys∏uguje prawo do wyp∏aty Êwiadcze-
nia wy˝szego lub wybranego przez zaintereso-
wanego albo wi´cej ni˝ jednego Êwiadczenia,
podlegajà rozliczeniu przez zaliczenie na po-
czet tego Êwiadczenia lub Êwiadczeƒ. Przepis
art. 139 ust. 1 pkt 1 stosuje si´ odpowiednio.

4. Rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, dokonu-
je si´ z uwzgl´dnieniem zasad finansowania
Êwiadczeƒ okreÊlonych w przepisach o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.”; 

24) w art. 111 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych
z 20 lat kalendarzowych, poprzedzajàcych bez-
poÊrednio rok kalendarzowy, w którym zg∏o-
szono wniosek o przyznanie emerytury lub
renty albo o ponowne ustalenie emerytury lub
renty, z uwzgl´dnieniem art. 176,”; 

25) w art. 114 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli
po uprawomocnieniu si´ decyzji oka˝e si´, ˝e
przed∏o˝one dowody nie dawa∏y podstaw do
ustalenia prawa do emerytury lub renty albo
ich wysokoÊci.”;

26) w art. 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyznaczone przez Prezesa Zak∏adu jednostki
organizacyjne Zak∏adu wydajà decyzje w spra-
wie Êwiadczeƒ i Êwiadczenia te wyp∏acajà:

1) osobom zamieszka∏ym za granicà w paƒ-
stwie, z którym ∏àczy Rzeczpospolità Polskà
umowa mi´dzynarodowa w dziedzinie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych;

2) osobom, którym przy ustalaniu prawa i wy-
sokoÊci emerytury lub renty uwzgl´dniono
okresy ubezpieczenia, o których mowa
w art. 8.”;

27) w art. 118 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W razie ustalenia prawa do Êwiadczenia lub
jego wysokoÊci orzeczeniem organu odwo-
∏awczego za dzieƒ wyjaÊnienia ostatniej oko-
licznoÊci niezb´dnej do wydania decyzji uwa-
˝a si´ równie˝ dzieƒ wp∏ywu prawomocnego
orzeczenia organu odwo∏awczego.”;

28) w art. 119 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ rentowy wydaje decyzj´ o przyznaniu
renty z tytu∏u okresowej niezdolnoÊci do pracy
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na okres wskazany w orzeczeniu lekarza
orzecznika lub w orzeczeniu komisji lekar-
skiej.”;

29) art. 126 otrzymuje brzmienie:

„Art. 126. Osoba, która z∏o˝y∏a wniosek o przyzna-
nie Êwiadczenia, do którego prawo jest
uzale˝nione od stwierdzenia niezdolno-
Êci do pracy, oraz osoba majàca ustalo-
ne prawo do takiego Êwiadczenia jest
zobowiàzana, na ˝àdanie organu rento-
wego, poddaç si´ badaniom lekarskim
oraz, na wniosek lekarza orzecznika lub
na wniosek komisji lekarskiej, bada-
niom psychologicznym, je˝eli sà one
niezb´dne do ustalenia prawa do
Êwiadczeƒ okreÊlonych ustawà. Przepis
art. 134 ust. 1 pkt 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

30) w art. 127:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emeryt lub rencista jest zobowiàzany zawia-
domiç organ rentowy o podj´ciu dzia∏alno-
Êci, o której mowa w art. 104 ust. 1—4,
i o wysokoÊci osiàganego z tego tytu∏u przy-
chodu, a po up∏ywie roku kalendarzowego
— o wysokoÊci tego przychodu uzyskanego
w poprzednim roku kalendarzowym.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Obowiàzek okreÊlony w ust. 1 nie dotyczy
emerytów, którzy 60 lat (kobiety) lub 65 lat
(m´˝czyêni) ukoƒczyli przed podj´ciem
dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 104
ust. 1—4.”;

31) w art. 130 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b
w brzmieniu:

„2a. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do
osób sprawujàcych opiek´ prawnà nad oso-
bami uprawnionymi do emerytury lub renty
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy oraz osób spra-
wujàcych opiek´ nad osobami, o których mo-
wa w art. 131 ust. 1.

2b. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku,
gdy osoba sprawujàca opiek´ prawnà nad
osobami uprawnionymi do emerytury lub
renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy oraz oso-
ba sprawujàca opiek´ nad osobami, o któ-
rych mowa w art. 131 ust. 1, odbywa kar´ po-
zbawienia wolnoÊci, kar´ aresztu wojskowe-
go albo kar´ aresztu za wykroczenie lub jest
tymczasowo aresztowana.”;

32) w art. 131 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„Rent´ rodzinnà lub jej cz´Êç, o której mowa
w art. 74 ust. 2, przys∏ugujàcà:”;

33) w art. 134 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w którym zosta∏a wydana decyzja o wstrzyma-
niu wyp∏aty w przypadkach, o których mowa

w ust. 1 pkt 1—4, albo od nast´pnego miesià-
ca, je˝eli wczeÊniejsze wstrzymanie wyp∏aty
nie by∏o mo˝liwe;”;

34) po art. 138 dodaje si´ art. 138a w brzmieniu:

„Art. 138a. Bank i spó∏dzielcza kasa oszcz´dnoÊcio-
wo-kredytowa sà zobowiàzane zwróciç
Zak∏adowi kwoty Êwiadczeƒ przekazane
na rachunek w banku lub spó∏dzielczej
kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej za
miesiàce nast´pujàce po miesiàcu,
w którym nastàpi∏a Êmierç Êwiadcze-
niobiorcy. Przepis art. 144 ust. 1 stosu-
je si´ odpowiednio.”;

35) w art. 139 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Êwiadczenia wyp∏acane w kwocie zaliczko-
wej, a nast´pnie kwoty Êwiadczenia lub
Êwiadczeƒ podlegajàce rozliczeniu w trybie
okreÊlonym w art. 98 ust. 3;”, 

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) zasi∏ki i Êwiadczenia wyp∏acone na podsta-
wie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdzia-
∏aniu bezrobociu za okres, za który przyzna-
no prawo do emerytury lub renty;”; 

36) w art. 140:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku zbiegu egzekucji sum, o któ-
rych mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, z potràce-
niem nale˝noÊci alimentacyjnych, o których
mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4.”,

b) ust. 6a i 7 otrzymujà brzmienie:

„6a. W przypadku zbiegu potràceƒ, o których
mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10, z potràcenia-
mi, o których mowa w art. 139 ust. 1
pkt 1—9, potràcenia nie mogà przekraczaç
∏àcznie 70 % Êwiadczenia.

7. WysokoÊç cz´Êci Êwiadczenia podlegajàce-
go egzekucjom, o których mowa w ust. 1,
oraz wysokoÊç potràceƒ, o których mowa
w ust. 4, a tak˝e wysokoÊç cz´Êci Êwiadcze-
nia podlegajàcego potràceniom, o których
mowa w ust. 6 i 6a, oraz ustalonà orzecze-
niem sàdu, ugodà sàdowà lub aktem nota-
rialnym procentowà wysokoÊç potràceƒ ze
Êwiadczeƒ z tytu∏u nale˝noÊci alimentacyj-
nych bez wskazania sposobu ich naliczania,
ustala si´ od kwoty Êwiadczenia przed odli-
czeniem miesi´cznej zaliczki na podatek do-
chodowy od osób fizycznych oraz sk∏adki
na ubezpieczenie zdrowotne.”;

37) w art. 141 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmie-
nie:

„c) nale˝noÊci, o których mowa w art. 139 ust. 1
pkt 5, wraz z kosztami i op∏atami egzekucyjny-
mi;”;
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38) art. 143 otrzymuje brzmienie:

„Art. 143. W razie przyznania lub podwy˝szenia
Êwiadczeƒ za okres wsteczny organ ren-
towy ma prawo potràciç na zaspokoje-
nie nale˝noÊci, o których mowa
w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2, 4 i 6—10, kwo-
t´ wyrównania nale˝nà do miesiàca po-
przedzajàcego miesiàc, w którym wyda-
no decyzj´ ustalajàcà prawo do Êwiad-
czeƒ lub decyzj´ ustalajàcà prawo do
Êwiadczeƒ w podwy˝szonej wysoko-
Êci.”; 

39) po art. 143 dodaje si´ art. 143a w brzmieniu:

„Art. 143a. W przypadku dokonywania potràceƒ
nale˝noÊci z tytu∏u odp∏atnoÊci za po-
byt osób uprawnionych do Êwiadczeƒ
w placówkach, o których mowa
w art. 139 ust. 1 pkt 10, nale˝noÊci z te-
go tytu∏u przekazane za okres po dniu
Êmierci Êwiadczeniobiorcy podlegajà
zwrotowi przez w∏aÊciwà placówk´ al-
bo organ nadrz´dny w stosunku do tej
placówki. Przepis art. 134 ust. 1 pkt 3
stosuje si´ odpowiednio.”;

40) w art. 144 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do
osób, którym wyp∏aca si´ Êwiadczenie zmniej-
szone wskutek osiàgania przychodów okreÊlo-
nych w art. 104 ust. 1, je˝eli nie mo˝na potrà-
ciç nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1, na zasadach okreÊlonych
w ustawie.”; 

41) w art. 173:

a) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Pierwszej waloryzacji kapita∏u poczàtkowe-
go dokonuje si´ od dnia 1 czerwca 2000 r.
przez pomno˝enie tego kapita∏u wskaêni-
kiem wzrostu przeci´tnego wynagrodzenia
z 1999 r., pomniejszonego o naliczone i po-
tràcone od ubezpieczonego sk∏adki na ubez-
pieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe,
w stosunku do przeci´tnego wynagrodzenia
za 1998 r.

5. Drugiej waloryzacji przeprowadzanej od
dnia 1 czerwca 2001 r. dokonuje si´ na zasa-
dach okreÊlonych w art. 25 ust. 3—5, 9 i 10
oraz w art. 25a.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Trzeciej waloryzacji przeprowadzanej od
dnia 1 czerwca 2002 r. oraz kolejnych doko-
nuje si´ na zasadach okreÊlonych w art. 25
ust. 3—8 i 10 oraz w art. 25a.”,

c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji ka-
pita∏ poczàtkowy nie mo˝e ulec obni˝e-
niu.”;

42) w art. 174:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy ustalaniu kapita∏u poczàtkowego przyj-
muje si´ przebyte przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy:

1) okresy sk∏adkowe, o których mowa
w art. 6, 

2) okresy niesk∏adkowe, o których mowa
w art. 7 pkt 5, 

3) okresy niesk∏adkowe, o których mowa
w art. 7 pkt 1—4 i 6—12, w wymiarze nie
wi´kszym ni˝ okreÊlony w art. 5 ust. 2.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepis art. 17 ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio, je˝eli nie mo˝na ustaliç podstawy wy-
miaru kapita∏u poczàtkowego w myÊl
art. 15 ust. 1 dla ubezpieczonego urodzo-
nego przed dniem 31 grudnia 1968 r. z po-
wodu nauki w szkole wy˝szej, o której mo-
wa w art. 7 pkt 9.”,

c) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Do obliczenia kapita∏u poczàtkowego dla
osoby majàcej ustalone prawo do renty z ty-
tu∏u niezdolnoÊci do pracy przyjmuje si´, na
jej wniosek, wskaênik wysokoÊci podstawy
wymiaru renty przyj´ty w decyzji ustalajàcej
prawo do renty po raz pierwszy lub ponow-
nie ustalajàcej jej wysokoÊç. W przypadku
gdy renta zosta∏a przyznana przed dniem
15 listopada 1991 r., do ustalenia kapita∏u
poczàtkowego przyjmuje si´ wskaênik wy-
sokoÊci podstawy wymiaru ustalony w wy-
niku rewaloryzacji, chyba ˝e po tej dacie po-
nownie by∏a ustalana jego wysokoÊç. 

5. Je˝eli z powodu niemo˝noÊci ustalenia pod-
stawy wymiaru renty jej wysokoÊç zosta∏a
ustalona w kwocie najni˝szej renty, do usta-
lenia podstawy wymiaru kapita∏u poczàtko-
wego przyjmuje si´ najni˝sze wynagrodze-
nie pracowników obowiàzujàce w okresie
przyj´tym do obliczenia podstawy wymiaru
renty.”; 

43) w art. 175:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. P∏atnicy sk∏adek sà zobowiàzani do skom-
pletowania dokumentacji umo˝liwiajàcej
ustalenie kapita∏u poczàtkowego dla ubez-
pieczonych, za których przekazujà do Za-
k∏adu imienne raporty miesi´czne, a na-
st´pnie przekazania tej dokumentacji na
˝àdanie organu rentowego i w terminie
wyznaczonym przez ten organ.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustalenie kapita∏u poczàtkowego nast´puje
w formie decyzji organu rentowego. Organ
rentowy wydaje decyzj´ w sprawie kapita∏u
poczàtkowego w terminie do dnia 31 grud-
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nia 2006 r. Od decyzji organu rentowego
przys∏ugujà osobie zainteresowanej Êrodki
odwo∏awcze okreÊlone w odr´bnych przepi-
sach.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 461 § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. W sprawach, w których nie mo˝na okreÊliç
w∏aÊciwoÊci sàdu wed∏ug przepisów para-
grafów poprzedzajàcych, jak równie˝ w spra-
wach, w których ubezpieczony zamieszka∏y
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
otrzymuje Êwiadczenie wyp∏acane przez wy-
znaczonà przez Prezesa Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych jednostk´ organizacyjnà tego
Zak∏adu, w∏aÊciwy jest sàd, w którego okr´-
gu ma siedzib´ organ rentowy.”;

2) w art. 473 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Opinie dotyczàce oceny niezdolnoÊci do pra-
cy lub niezdolnoÊci do samodzielnej egzy-
stencji wydaje bieg∏y — lekarz legitymujàcy
si´ Êwiadectwem potwierdzajàcym umiej´t-
noÊci w zakresie orzecznictwa lekarskiego,
uzyskanym w trybie okreÊlonym w przepi-
sach o zawodzie lekarza dla Êwiadectw po-
twierdzajàcych posiadanie umiej´tnoÊci z za-
kresu w´˝szych dziedzin medycyny.”;

3) w art. 476 w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostki organizacyjne Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych okreÊlone w przepisach o syste-

mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, w∏aÊciwe do
wydawania decyzji w sprawach Êwiadczeƒ,”;

4) w art. 4779:

a) po § 2 dodaje si´ § 21 w brzmieniu:

„§ 21. Je˝eli w odwo∏aniu od decyzji organu
rentowego wskazano nowe okolicznoÊci
dotyczàce niezdolnoÊci do pracy lub nie-
zdolnoÊci do samodzielnej egzystencji,
które powsta∏y po dniu wydania orzecze-
nia przez lekarza orzecznika Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, od którego nie
wniesiono sprzeciwu lub orzeczenia ko-
misji lekarskiej Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, organ rentowy nie przeka-
zuje odwo∏ania do sàdu, lecz kieruje do
lekarza orzecznika do ponownego rozpa-
trzenia. Organ rentowy uchyla poprzed-
nià decyzj´, rozpatruje nowe okolicznoÊci
i wydaje nowà decyzj´, od której przys∏u-
guje odwo∏anie do sàdu. Przepis ten sto-
suje si´ tak˝e wówczas, gdy nie mo˝na
ustaliç daty powstania wskazanych w od-
wo∏aniu nowych okolicznoÊci.”,

b) po § 3 dodaje si´ § 31 i 32 w brzmieniu:

„§ 31. Sàd odrzuci odwo∏anie w sprawie
o Êwiadczenie z ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych, do którego prawo jest uzale˝nione
od stwierdzenia niezdolnoÊci do pracy
lub niezdolnoÊci do samodzielnej egzy-
stencji, a podstaw´ do wydania decyzji
stanowi orzeczenie lekarza orzecznika Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, je˝eli
osoba zainteresowana nie wnios∏a sprze-
ciwu od tego orzeczenia do komisji lekar-
skiej Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
i odwo∏anie jest oparte wy∏àcznie na za-
rzutach dotyczàcych tego orzeczenia. Je-
˝eli odwo∏anie opiera si´ tak˝e na zarzu-
cie nierozpatrzenia wniesionego po ter-
minie sprzeciwu od tego orzeczenia,
a wniesienie sprzeciwu po terminie na-
stàpi∏o z przyczyn niezale˝nych od osoby
zainteresowanej, sàd uchyla decyzj´,
przekazuje spraw´ do ponownego rozpo-
znania organowi rentowemu i umarza
post´powanie. W takim przypadku organ
rentowy kieruje sprzeciw do rozpatrzenia
do komisji lekarskiej Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych.

§ 32. W przypadkach, o których mowa w § 31,
postanowienie sàdu mo˝e zapaÊç na po-
siedzeniu niejawnym.”;

5) w art. 47714 po § 3 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. W sprawie o Êwiadczenie z ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych, do którego prawo jest uzale˝nione
od stwierdzenia niezdolnoÊci do pracy lub
niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji,
a podstaw´ do wydania decyzji stanowi
orzeczenie lekarza orzecznika Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych lub orzeczenie komisji
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3) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15,

poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r.
Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210,
z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,
z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r.
Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175,
z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306,
Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24,
Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53,
z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r.
Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75,
poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121,
poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140,
poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22,
poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73,
poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193
i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27,
Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070
i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138,
poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74,
poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129,
poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240,
poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60,
poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130,
poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228,
poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871 i Nr 93, poz. 891.



lekarskiej Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
i odwo∏anie od decyzji opiera si´ wy∏àcznie
na zarzutach dotyczàcych tego orzeczenia,
sàd nie orzeka co do istoty sprawy na pod-
stawie nowych okolicznoÊci dotyczàcych
stwierdzenia niezdolnoÊci do pracy lub nie-
zdolnoÊci do samodzielnej egzystencji, które
powsta∏y po dniu z∏o˝enia odwo∏ania od tej
decyzji. W tym przypadku sàd uchyla decy-
zj´, przekazuje spraw´ do rozpoznania orga-
nowi rentowemu i umarza post´powanie.”;

6) po art. 47715 dodaje si´ art. 47716 w brzmieniu:
„Art. 47716. Przepisy art. 4779 § 21 i § 3, art. 47712

oraz art. 47714 § 4 stosuje si´ odpowied-
nio w sprawach o Êwiadczenia z ubez-
pieczenia spo∏ecznego rolników.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopa-
trzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 181, poz. 1515
oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036)
art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. NiezdolnoÊç do pracy, dat´ jej powsta-
nia, zwiàzek niezdolnoÊci do pracy z dzia-
∏aniami wojennymi lub majàcymi charak-
ter wojennych albo ze s∏u˝bà wojskowà,
zwiàzek Êmierci ze s∏u˝bà wojskowà ˝o∏-
nierza, który zmar∏ poza zak∏adem opieki
zdrowotnej, oraz zwiàzek Êmierci inwali-
dy ze s∏u˝bà wojskowà ustala lekarz
orzecznik Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych lub komisja lekarska Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych, na podstawie orze-
czenia wojskowej komisji lekarskiej.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66) art. 48a otrzymu-
je brzmienie:

„Art. 48a. Je˝eli organ emerytalny nie ustali∏ pra-
wa do Êwiadczenia lub nie wyp∏aci∏ tego
Êwiadczenia w terminach okreÊlonych
w ustawie, jest zobowiàzany do wyp∏aty
odsetek od tego Êwiadczenia na zasa-
dach okreÊlonych w art. 85 ust. 1, 1a i 2
ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póên. zm.4)).”.

Art. 5. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochro-
nie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci

pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z póên.
zm.5)) w art. 6a wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy wyp∏acie nale˝noÊci z tytu∏u Êwiadczeƒ
okreÊlonych w art. 6 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. a)—e)
ich ∏àczna kwota za okres jednego miesiàca nie
mo˝e przekraczaç przeci´tnego miesi´cznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwarta∏u, od
dnia jego og∏oszenia przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”, og∏aszanego na podstawie art. 20 pkt 2
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593,
Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252).”;

2) uchyla si´ ust. 2a. 

Art. 6. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67) art. 49a otrzymuje
brzmienie:

„Art. 49a. Je˝eli organ emerytalny nie ustali∏ pra-
wa do Êwiadczenia lub nie wyp∏aci∏ tego
Êwiadczenia w terminach okreÊlonych
w ustawie, jest zobowiàzany do wyp∏aty
odsetek od tego Êwiadczenia na zasa-
dach okreÊlonych w art. 85 ust. 1, 1a i 2
ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póên. zm.6)).”.

Art. 7. W ustawie z dnia 2 wrzeÊnia 1994 r. o Êwiad-
czeniu pieni´˝nym i uprawnieniach przys∏ugujàcych
˝o∏nierzom zast´pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo
zatrudnianym w kopalniach w´gla, kamienio∏omach,
zak∏adach rud uranu i batalionach budowlanych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, Nr 89, poz. 968
i Nr 154, poz. 1788) w art. 7 w ust. 4 wyrazy „komisja
lekarska do spraw inwalidztwa i zatrudnienia” zast´-
puje si´ wyrazami „lekarz orzecznik Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych lub komisja lekarska Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych”.
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4) 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, 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, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135,
poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170,
poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177,
Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 121, poz. 1264.

————————
5) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz. 1287
i Nr 199, poz. 1673 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2037
i Nr 229, poz. 2271.

6) 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, 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, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135,
poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170,
poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223,
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Art. 8. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515,
z póên. zm.7)) w art. 80c w ust. 1 po pkt 9a dodaje si´
pkt 9b w brzmieniu: 

„9b) Zak∏adowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych — w ce-
lu umo˝liwienia zabezpieczenia ustawowym
prawem zastawu nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek,
do których poboru Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych jest zobowiàzany;”.

Art. 9. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên.
zm.8)) w art. 110 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w spra-
wach dotyczàcych numerów rachunków ban-
kowych p∏atników sk∏adek oraz danych umo˝-
liwiajàcych identyfikacj´ posiadaczy tych ra-
chunków.”. 

Art. 10. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pracodawca — w stosunku do pracowników
i poborowych odbywajàcych s∏u˝b´ zast´p-
czà oraz jednostka organizacyjna lub osoba
fizyczna pozostajàca z innà osobà fizycznà
w stosunku prawnym uzasadniajàcym obj´-
cie tej osoby ubezpieczeniami spo∏ecznymi,
w tym z tytu∏u przebywania na urlopie wy-
chowawczym albo pobierania zasi∏ku ma-
cierzyƒskiego, z wy∏àczeniem osób, którym
zasi∏ek macierzyƒski wyp∏aca Zak∏ad,”,

b) lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) jednostka organizacyjna podleg∏a Ministro-

wi Obrony Narodowej — w stosunku do ˝o∏-
nierzy niezawodowych pe∏niàcych s∏u˝b´
czynnà, z wy∏àczeniem ˝o∏nierzy pe∏niàcych
s∏u˝b´ wojskowà w charakterze kandydata
na ˝o∏nierza zawodowego oraz ˝o∏nierzy
s∏u˝by okresowej,”,

c) lit. s otrzymuje brzmienie:
„s) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowa-

nych Âwiadczeƒ Pracowniczych — w sto-
sunku do osób, których Êwiadczenia pra-
cownicze finansowane sà ze Êrodków Fun-
duszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracow-
niczych, je˝eli Êwiadczenia te wyp∏acane sà
przez to Biuro,”;

2) w art. 6 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmie-
nie:
„Obowiàzkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym podlegajà, z zastrze˝eniem art. 8 i 9,
osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej sà:”;

3) w art. 9:

a) ust. 4b otrzymuje brzmienie:
„4b. Osoby, o których mowa w ust. 4a, podlega-

jà obowiàzkowo ubezpieczeniom emery-
talnemu i rentowym, je˝eli umowa agen-
cyjna, umowa zlecenia lub inna umowa
o Êwiadczenie us∏ug, do której zgodnie
z Kodeksem cywilnym stosuje si´ przepisy
dotyczàce zlecenia, albo umowa o dzie∏o,
zosta∏a zawarta z pracodawcà, z którym
pozostajà równoczeÊnie w stosunku pracy,
lub je˝eli w ramach takiej umowy wykonu-
jà prac´ na rzecz pracodawcy, z którym po-
zostajà w stosunku pracy.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Osoby pozostajàce w stosunku s∏u˝by, z wy-

∏àczeniem osób, o których mowa w art. 8
ust. 15 pkt 6, spe∏niajàce jednoczeÊnie wa-
runki do podlegania ubezpieczeniom eme-
rytalnemu i rentowym z tytu∏ów, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4—6 i 10, mogà
byç dobrowolnie obj´te tymi ubezpieczenia-
mi na swój wniosek.”;

4) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie podlegajà ubezpieczeniu wypadkowemu
bezrobotni pobierajàcy zasi∏ek dla bezrobot-
nych oraz osoby, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 2, 11, 19 i 20 oraz art. 7 i 10.”;

5) w art. 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe:
1) pracowników,
2) osób wykonujàcych prac´ nak∏adczà,
3) cz∏onków spó∏dzielni,
4) zleceniobiorców,
5) pos∏ów i senatorów,
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6) stypendystów sportowych,

7) pobierajàcych stypendium s∏uchaczy
Krajowej Szko∏y Administracji Publicznej,

8) osób wykonujàcych odp∏atnie prac´, na
podstawie skierowania do pracy, w cza-
sie odbywania kary pozbawienia wolno-
Êci lub tymczasowego aresztowania,

9) osób wspó∏pracujàcych ze zleceniobior-
cami,

10) funkcjonariuszy S∏u˝by Celnej,

11) poborowych odbywajàcych s∏u˝b´ za-
st´pczà 

— finansujà z w∏asnych Êrodków, w równych
cz´Êciach, ubezpieczeni i p∏atnicy sk∏adek.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Sk∏adki na ubezpieczenie chorobowe podle-
gajàcych temu ubezpieczeniu osób, wymie-
nionych w ust. 1 pkt 1—4, 8, 9 i 11 finansujà
w ca∏oÊci, z w∏asnych Êrodków, sami ubez-
pieczeni.

3. Sk∏adki na ubezpieczenie wypadkowe osób
wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3—10, osób
wspó∏pracujàcych z osobami prowadzàcy-
mi pozarolniczà dzia∏alnoÊç oraz bezrobot-
nych pobierajàcych stypendium finansujà
w ca∏oÊci, z w∏asnych Êrodków, p∏atnicy
sk∏adek.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe ˝o∏nierzy niezawodowych pe∏niàcych
czynnà s∏u˝b´, z wy∏àczeniem ˝o∏nierzy pe∏-
niàcych s∏u˝b´ wojskowà w charakterze
kandydata na ˝o∏nierza zawodowego oraz
˝o∏nierzy pe∏niàcych okresowà s∏u˝b´ woj-
skowà, finansowane sà z cz´Êci bud˝etu
paƒstwa, której dysponentem jest Minister
Obrony Narodowej.”;

6) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
wypadkowe oraz chorobowe za ubezpieczo-
nych, o których mowa w art. 16 ust. 1—3, 5, 6
i 9—13, obliczajà, rozliczajà i przekazujà co mie-
siàc do Zak∏adu w ca∏oÊci p∏atnicy sk∏adek.”;

7) w art. 18:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „i 13”;

b) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ˝o∏nierzy niezawodowych pe∏niàcych czyn-
nà s∏u˝b´, z wy∏àczeniem ˝o∏nierzy pe∏nià-
cych s∏u˝b´ wojskowà w charakterze kandy-
data na ˝o∏nierza zawodowego oraz ˝o∏nie-
rzy pe∏niàcych okresowà s∏u˝b´ wojskowà,
z zastrze˝eniem pkt 6 — stanowi kwota mi-
nimalnego wynagrodzenia za prac´ obo-
wiàzujàcego w grudniu roku poprzedniego,
ustalonego na podstawie odr´bnych przepi-
sów, z zastrze˝eniem ust. 9 i 10,”,

c) uchyla si´ ust. 13;

8) w art. 22 po ust. 3a dodaje si´ ust. 3b w brzmieniu:
„3b. Cz´Êç sk∏adki, o której mowa w ust. 3, na

ubezpieczenie emerytalne ubezpieczonego
nieb´dàcego p∏atnikiem tej sk∏adki, nale˝na
za okres do koƒca miesiàca kalendarzowego
poprzedzajàcego miesiàc, w którym zg∏oszo-
no wniosek o emerytur´, nie jest odprowa-
dzana przez Zak∏ad do otwartego funduszu
emerytalnego, je˝eli zostanie op∏acona po
miesiàcu kalendarzowym poprzedzajàcym
miesiàc z∏o˝enia wniosku.”; 

9) w art. 23 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Odsetek za zw∏ok´ nie nalicza si´, je˝eli ich

wysokoÊç nie przekracza∏aby 6,60 z∏.”;

10) w art. 24:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sk∏adki oraz odsetki za zw∏ok´, koszty egze-
kucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa
op∏ata, zwane dalej „nale˝noÊciami z tytu∏u
sk∏adek”, nieop∏acone w terminie, podlega-
jà Êciàgni´ciu w trybie przepisów o post´po-
waniu egzekucyjnym w administracji lub
egzekucji sàdowej.”,

b) ust. 5b otrzymuje brzmienie:
„5b. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawie-

szony od dnia podj´cia pierwszej czynno-
Êci zmierzajàcej do wyegzekwowania na-
le˝noÊci z tytu∏u sk∏adek, o której d∏u˝nik
zosta∏ zawiadomiony, do dnia zakoƒczenia
post´powania egzekucyjnego.”,

c) po ust. 5d dodaje si´ ust. 5e w brzmieniu: 
„5e. Bieg terminu przedawnienia zawiesza si´,

je˝eli wydanie decyzji jest uzale˝nione od
rozstrzygni´cia zagadnienia wst´pnego
przez inny organ lub sàd. Zawieszenie biegu
terminu przedawnienia trwa do dnia, w któ-
rym decyzja innego organu sta∏a si´ osta-
teczna lub orzeczenie sàdu uprawomocni∏o
si´, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 2 lata.”,

d) po ust. 6c dodaje si´ ust. 6d i 6e w brzmieniu:
„6d. Nienale˝nie op∏acone sk∏adki podlegajà

zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wp∏y-
wu wniosku, o którym mowa w ust. 6c. 

6e. Je˝eli nienale˝nie op∏acone sk∏adki nie zo-
stanà zwrócone w terminie okreÊlonym
w ust. 6d, podlegajà oprocentowaniu
w wysokoÊci równej odsetkom za zw∏ok´
pobieranym od zaleg∏oÊci podatkowych,
od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w ust. 6c.”;

11) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. 1. Nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek sà wy∏àczo-

ne z post´powania uk∏adowego, okre-
Êlonego w ustawie z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i na-
prawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z póên.
zm.10)), z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
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2. Zak∏ad mo˝e wyraziç zgod´ na obj´cie
uk∏adem nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek fi-
nansowane przez p∏atnika sk∏adek.

3. Sp∏ata nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek, któ-
re zosta∏y obj´te uk∏adem, mo˝e pole-
gaç wy∏àcznie na roz∏o˝eniu na raty.
Roz∏o˝enie na raty odbywa si´ na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach, o któ-
rych mowa w ust. 1.”;

12) w art. 26:

a) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Wyjawienia, o którym mowa w ust. 5, do-
konuje si´ w formie oÊwiadczenia sk∏ada-
nego pod rygorem odpowiedzialnoÊci kar-
nej za fa∏szywe zeznania. Przed odebraniem
oÊwiadczenia Zak∏ad lub kierownik tereno-
wej jednostki organizacyjnej b´dàcej jed-
noczeÊnie organem egzekucyjnym jest
obowiàzany uprzedziç d∏u˝nika o odpowie-
dzialnoÊci karnej za fa∏szywe zeznania.”,

b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ma∏˝onka, nast´pców prawnych i osób trze-
cich odpowiadajàcych za zad∏u˝enie p∏atni-
ka sk∏adek,”;

13) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek sà zabezpieczone
ustawowym prawem zastawu na wszystkich
b´dàcych w∏asnoÊcià d∏u˝nika oraz stanowià-
cych wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà d∏u˝nika i jego
ma∏˝onka rzeczach ruchomych oraz zbywal-
nych prawach majàtkowych.”;

14) w art. 28 w ust. 3:

a) pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) sàd oddali∏ wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci
d∏u˝nika lub umorzy∏ post´powanie upad∏o-
Êciowe z przyczyn, o których mowa w art. 13
i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze,

3) nastàpi∏o zaprzestanie prowadzenia dzia∏al-
noÊci przy jednoczesnym braku majàtku,
z którego mo˝na egzekwowaç nale˝noÊci,
ma∏˝onka, nast´pców prawnych, mo˝liwo-
Êci przeniesienia odpowiedzialnoÊci na oso-
by trzecie w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên.
zm.11)),”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) naczelnik urz´du skarbowego lub komornik
sàdowy stwierdzi∏ brak majàtku, z którego
mo˝na prowadziç egzekucj´,”;

15) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. Do nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek stosuje si´
odpowiednio: art. 12, art. 26, art. 29 § 1
i 2, art. 33, art. 33a, art. 33b, art. 51 § 1,
art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 3, 4, 8 i 9, art. 60
§ 1, art. 61 § 1, art. 62 § 1, 3—5, art. 72 § 1
pkt 1 i 4 i § 2, art. 73 § 1 pkt 1 
i 5, art. 77b § 1 i 2, art. 91, art. 93, 
art. 93a—93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1,
art. 98 § 1 i 2 pkt 1, 2, 5 i 7, art. 100 § 1,
art. 101 § 1, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2,
art. 107 § 1, 1a i 2 pkt 2 i 4, art. 108 § 1 i 4,
art. 110 § 1, § 2 pkt 2, § 3, art. 111 § 1—4
i 5 pkt 1, art. 112, art. 113, art. 114,
art. 115, art. 116, art. 116a, art. 117,
art. 118 § 1 i 2 oraz art. 119 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatko-
wa.”;

16) w art. 36 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Osoba przebywajàca na urlopie wychowaw-
czym lub osoba pobierajàca zasi∏ek macie-
rzyƒski albo zasi∏ek w wysokoÊci zasi∏ku ma-
cierzyƒskiego zobowiàzana jest poinformo-
waç p∏atnika sk∏adek o ustaleniu prawa do
emerytury lub renty albo o podleganiu ubez-
pieczeniom spo∏ecznym z innego tytu∏u ni˝
przebywanie na urlopie lub pobieranie zasi∏-
ku.”;

17) w art. 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje
si´ informacje o zwaloryzowanej wysokoÊci
sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne, z wy-
∏àczeniem sk∏adek na otwarte fundusze
emerytalne:

1) nale˝nych — w przypadku ubezpieczo-
nych nieb´dàcych p∏atnikami sk∏adek,

2) wp∏aconych — w przypadku ubezpieczo-
nych b´dàcych p∏atnikami sk∏adek oraz
osób wspó∏pracujàcych z osobami pro-
wadzàcymi pozarolniczà dzia∏alnoÊç.”,

b) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b—1d w brzmieniu:

„1b. W przypadku ubezpieczonych nieb´dàcych
p∏atnikami sk∏adek na koncie ubezpieczo-
nego ewidencjonuje si´ informacje o zwa-
loryzowanej wysokoÊci nale˝nych sk∏adek
na otwarte fundusze emerytalne, które ule-
g∏y przedawnieniu zgodnie z art. 24.

1c. W przypadku ubezpieczonych, o których
mowa w ust. 1b, na koncie ubezpieczone-
go ewidencjonuje si´ informacje o zwalo-
ryzowanej wysokoÊci sk∏adek na otwarte
fundusze emerytalne nale˝nych za okres
do koƒca miesiàca kalendarzowego po-
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przedzajàcego miesiàc, w którym zg∏oszo-
no wniosek o emerytur´, i nieop∏aconych
do koƒca tego miesiàca, tak˝e wówczas
gdy nie uleg∏y one jeszcze przedawnieniu. 

1d. Jako dat´ zewidencjonowania na koncie
ubezpieczonego sk∏adek, o których mowa
w ust. 1b i 1c, przyjmuje si´ dzieƒ zewiden-
cjonowania na koncie ubezpieczonego
sk∏adek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na-
le˝nych za ten sam miesiàc kalendarzo-
wy.”;

18) w art. 41 po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a i 6b w brzmie-
niu:

„6a. Nie koryguje si´ danych podanych w imien-
nym raporcie miesi´cznym w przypadku
stwierdzenia przez p∏atnika sk∏adek we w∏a-
snym zakresie lub przez Zak∏ad ró˝nicy
w podstawie wymiaru sk∏adek w wysokoÊci
nieprzekraczajàcej 2,20 z∏, z zastrze˝eniem
ust. 6b.

6b. Przepisu ust. 6a nie stosuje si´ w przypadku,
gdy podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi za-
deklarowana kwota.”;

19) w art. 47 ust. 10i otrzymuje brzmienie:

„10i. Odsetek, o których mowa w ust. 10a, i dodat-
kowej op∏aty, o której mowa w ust. 10c, nie
wymierza si´, je˝eli ich wysokoÊç nie prze-
kracza∏aby 6,60 z∏.”;

20) art. 48b otrzymuje brzmienie:

„Art. 48b. 1. Zak∏ad mo˝e sporzàdzaç z urz´du
zg∏oszenia do ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych, zg∏oszenia wyrejestrowania
ubezpieczonego z ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych, imienne raporty miesi´cz-
ne, zg∏oszenia p∏atnika sk∏adek, zg∏o-
szenia wyrejestrowania p∏atnika sk∏a-
dek, deklaracje rozliczeniowe oraz
dokumenty korygujàce te dokumen-
ty, zwane dalej „dokumentami zwià-
zanymi z ubezpieczeniami spo∏eczny-
mi okreÊlonymi w ustawie”.

2. Zak∏ad mo˝e korygowaç z urz´du b∏´-
dy stwierdzone w dokumentach zwià-
zanych z ubezpieczeniami spo∏eczny-
mi okreÊlonych w ustawie.

3. Zak∏ad mo˝e ˝àdaç od p∏atnika sk∏a-
dek ponownego z∏o˝enia dokumen-
tów zwiàzanych z ubezpieczeniami
spo∏ecznymi okreÊlonych w ustawie,
je˝eli dokumenty te nie zosta∏y ziden-
tyfikowane w systemie informatycz-
nym Zak∏adu. 

4. Zak∏ad mo˝e z urz´du wprowadzaç
i korygowaç dane bezpoÊrednio na
kontach ubezpieczonych lub kontach
p∏atników sk∏adek, informujàc o tym
ubezpieczonych i p∏atników sk∏a-
dek.”; 

21) w art. 49:

a) w ust. 1 po pkt 4 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) szczegó∏owe zasady i tryb wprowadzania
i korygowania przez Zak∏ad z urz´du danych
bezpoÊrednio na kontach ubezpieczonych
i na kontach p∏atników sk∏adek,”,

b) w ust. 3a uchyla si´ pkt 2; 

22) w art. 50:

a) ust. 2b—2d otrzymujà brzmienie:

„2b. Informacj´ o stanie konta Zak∏ad przesy∏a
listem zwyk∏ym na adres do koresponden-
cji podany w zg∏oszeniu do ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, o którym mowa w art. 36
ust. 10.

2c. Je˝eli ubezpieczony zosta∏ zg∏oszony do
ubezpieczeƒ spo∏ecznych przez wi´cej ni˝
jednego p∏atnika sk∏adek, informacj´ o sta-
nie konta przesy∏a si´ na adres do kore-
spondencji podany w zg∏oszeniu do ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych, które Zak∏ad otrzy-
ma∏ jako ostatnie.

2d. Je˝eli adres do korespondencji jest niepra-
wid∏owy lub niepe∏ny, informacj´ o stanie
konta Zak∏ad przesy∏a na podany w zg∏o-
szeniu do ubezpieczeƒ spo∏ecznych adres
zamieszkania lub adres zameldowania al-
bo na adres zameldowania na pobyt sta∏y
uzyskany z Centralnej Bazy Danych RCI
PESEL.”, 

b) po ust. 2d dodaje si´ ust. 2e—2o w brzmieniu:

„2e. Je˝eli po otrzymaniu informacji o stanie
konta ubezpieczony nieb´dàcy p∏atnikiem
sk∏adek stwierdzi, ˝e na jego koncie nie zo-
sta∏y zewidencjonowane wszystkie nale˝ne
sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne lub
zosta∏y zewidencjonowane w niew∏aÊciwej
wysokoÊci, powinien zg∏osiç do p∏atnika
tych sk∏adek, na piÊmie lub do protoko∏u,
wniosek o sprostowanie danych przekaza-
nych do Zak∏adu w dokumentach zwiàza-
nych z ubezpieczeniami spo∏ecznymi okre-
Êlonych w ustawie lub przekazanie braku-
jàcych dokumentów, zwany dalej „wnio-
skiem o sprostowanie danych”.

2f. P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany poinfor-
mowaç ubezpieczonego na piÊmie o spo-
sobie rozpatrzenia wniosku o sprostowa-
nie danych w terminie 60 dni od dnia jego
otrzymania. 

2g. W przypadku uwzgl´dnienia wniosku
o sprostowanie danych p∏atnik sk∏adek jest
zobowiàzany skorygowaç b∏´dny lub uzu-
pe∏niç brakujàcy dokument zwiàzany
z ubezpieczeniami spo∏ecznymi okreÊlony
w ustawie, w terminie 30 dni od dnia prze-
kazania ubezpieczonemu informacji, o któ-
rej mowa w ust. 2f. 

2h. W przypadku nieuwzgl´dnienia przez p∏at-
nika sk∏adek wniosku o sprostowanie da-
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nych oraz w przypadku gdy p∏atnik sk∏adek
ju˝ nie istnieje, ubezpieczony powinien
z∏o˝yç we wskazanej przez Zak∏ad jednost-
ce organizacyjnej Zak∏adu wniosek o prze-
prowadzenie post´powania wyjaÊniajàce-
go, przedk∏adajàc jednoczeÊnie dokumen-
ty potwierdzajàce wysokoÊç podstawy wy-
miaru sk∏adek na ubezpieczenie emerytal-
ne oraz kopi´ informacji, o której mowa
w ust. 2f. 

2i. Post´powanie wyjaÊniajàce, o którym mo-
wa w ust. 2h, Zak∏ad powinien zakoƒczyç
nie póêniej ni˝ w ciàgu 3 miesi´cy, a post´-
powanie szczególnie skomplikowane —
nie póêniej ni˝ w ciàgu 6 miesi´cy od dnia
otrzymania wniosku, o którym mowa
w ust. 2h.

2j. WysokoÊç podstawy wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne nie mo˝e byç
udowadniana zeznaniami Êwiadków.

2k. Je˝eli w wyniku post´powania wyjaÊniajà-
cego oka˝e si´, ˝e przyczynà niezewiden-
cjonowania na koncie ubezpieczonego
wszystkich nale˝nych sk∏adek na ubezpie-
czenie emerytalne lub zewidencjonawania
ich w niew∏aÊciwej wysokoÊci sà :

1) b∏´dy w danych podanych w zg∏oszeniu
do ubezpieczeƒ spo∏ecznych, w zg∏osze-
niu wyrejestrowania ubezpieczonego
z ubezpieczeƒ spo∏ecznych, w zg∏oszeniu
p∏atnika sk∏adek lub w zg∏oszeniu wyre-
jestrowania p∏atnika sk∏adek albo niez∏o-
˝enie tych dokumentów — Zak∏ad doko-
nuje korekty tych danych z urz´du bez-
poÊrednio na koncie ubezpieczonego lub
na koncie p∏atnika sk∏adek, je˝eli uzna to
za mo˝liwe, albo po z∏o˝eniu przez p∏at-
nika sk∏adek dokumentów korygujàcych
te dokumenty lub brakujàcych doku-
mentów,

2) b∏´dy w danych podanych w imiennym
raporcie miesi´cznym lub w deklaracji
rozliczeniowej albo niez∏o˝enie tych do-
kumentów — Zak∏ad dokonuje korekty
tych danych po z∏o˝eniu przez p∏atnika
sk∏adek dokumentów korygujàcych te
dokumenty albo brakujàcych dokumen-
tów. 

2l. P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany z∏o˝yç ko-
rygujàce lub brakujàce dokumenty, o któ-
rych mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od
otrzymania z Zak∏adu zawiadomienia
o stwierdzonych w wyniku przeprowadzo-
nego post´powania wyjaÊniajàcego nie-
prawid∏owoÊciach w dokumentach zwiàza-
nych z ubezpieczeniami spo∏ecznymi okre-
Êlonych w ustawie. 

2m. P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany z∏o˝yç ko-
rygujàce lub brakujàce dokumenty, o któ-
rych mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od
dnia:

1) uprawomocnienia si´ decyzji — je˝eli
stwierdzenie nieprawid∏owoÊci nast´pu-
je w drodze decyzji,

2) otrzymania protoko∏u kontroli — je˝eli
stwierdzenie nieprawid∏owoÊci nast´pu-
je w drodze kontroli. 

2n. W przypadku gdy p∏atnik sk∏adek ju˝ nie
istnieje lub uzyskanie korygujàcych lub
brakujàcych dokumentów ubezpieczenio-
wych nie jest mo˝liwe, Zak∏ad dokonuje
korekty danych z urz´du bezpoÊrednio na
koncie ubezpieczonego lub na koncie p∏at-
nika sk∏adek, koryguje z urz´du b∏´dy
stwierdzone w dokumentach zwiàzanych
z ubezpieczeniami spo∏ecznymi okreÊlo-
nych w ustawie lub sporzàdza z urz´du
brakujàce dokumenty.

2o. Przepisy ust. 2e—2m stosuje si´ odpo-
wiednio do ubezpieczonego b´dàcego
p∏atnikiem sk∏adek, który po otrzymaniu
informacji o stanie konta stwierdzi, ˝e na
jego koncie nie zosta∏y zewidencjonowane
wszystkie wp∏acone sk∏adki na ubezpiecze-
nie emerytalne lub zosta∏y zewidencjono-
wane w niew∏aÊciwej wysokoÊci.”;

23) w art. 61 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prognoza, o której mowa w ust. 3, jest przed-
stawiana Radzie Ministrów co 3 lata, do dnia
30 czerwca, wraz z opinià aktuariusza dzia∏ajà-
cego na podstawie przepisów o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej. Wyboru aktuariusza doko-
nuje minister w∏aÊciwy do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego w drodze konkursu.”;

24) w art. 68:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) orzekanie przez lekarzy orzeczników Za-
k∏adu oraz komisje lekarskie Zak∏adu dla
potrzeb ustalania uprawnieƒ do Êwiad-
czeƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych,”,

— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wystawianie osobom uprawnionym do
emerytur i rent z ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych imiennych legitymacji emeryta—
rencisty, potwierdzajàcych status eme-
ryta—rencisty,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach realizacji zadaƒ okreÊlonych
w ust. 1 pkt 1 lit. f) i pkt 5 oraz zadaƒ zwiàza-
nych z orzekaniem przez lekarzy orzeczni-
ków i komisji lekarskiej Zak∏adu dla potrzeb
ustalania uprawnieƒ do Êwiadczeƒ innych
ni˝ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych Zak∏ad udzie-
la zamówieƒ na dodatkowe opinie lekarza
konsultanta lub psychologa oraz wyniki cza-
sowej obserwacji szpitalnej — zgodnie z po-
trzebami orzecznictwa lekarskiego z wy∏à-
czeniem przepisów o zamówieniach publicz-
nych.”,
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c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Przepis ust. 1 pkt 2a stosuje si´ odpowied-
nio do osób uprawnionych do emerytur
i rent wyp∏acanych przez Zak∏ad w ramach
zadaƒ zleconych na mocy odr´bnych przepi-
sów.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wzór legitymacji emeryta—rencisty,
tryb jej wydawania, wymiany lub zwrotu,
a tak˝e zakres informacji, jakie legitymacje
mogà zawieraç, kierujàc si´ koniecznoÊcià
zapewnienia sprawnoÊci post´powania przy
wydawaniu legitymacji emeryta—renci-
sty.”;

25) w art. 77 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmie-
niu:

„4. Zak∏ad zwraca osobom wezwanym do osobi-
stego stawiennictwa w sprawach Êwiadczeƒ
z ubezpieczeƒ spo∏ecznych i innych Êwiadczeƒ
wyp∏acanych przez Zak∏ad poniesione koszty
przejazdu. Minister w∏aÊciwy do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, rodzaje i wysokoÊç kosztów podle-
gajàcych zwrotowi oraz warunki dokonywania
ich zwrotu, uwzgl´dniajàc uzasadniony interes
osób wezwanych oraz mo˝liwoÊci finansowe
Zak∏adu.

5. W sprawach Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych Zak∏ad ma prawo do nieodp∏atnego ko-
rzystania z dokumentacji medycznej zak∏adów
opieki zdrowotnej.”;

26) w art. 83:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Od decyzji przyznajàcej Êwiadczenie w dro-
dze wyjàtku oraz od decyzji odmawiajàcej
przyznania takiego Êwiadczenia, a tak˝e od
decyzji w sprawach o umorzenie nale˝noÊci
z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne,
odwo∏anie nie przys∏uguje.”,

b) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6. Je˝eli Zak∏ad uzna odwo∏anie za s∏uszne,
zmienia lub uchyla decyzj´ niezw∏ocznie, nie
póêniej ni˝ w terminie 30 dni od dnia wnie-
sienia odwo∏ania. W tym wypadku odwo∏a-
niu nie nadaje si´ dalszego biegu.

7. Je˝eli odwo∏anie nie zosta∏o w ca∏oÊci lub
w cz´Êci uwzgl´dnione, Zak∏ad przekazuje
niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie
30 dni od dnia wniesienia odwo∏ania, spra-
w´ do sàdu wraz z uzasadnieniem.”; 

27) w art. 84: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kwoty nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ
ustalone prawomocnà decyzjà oraz kwoty
odsetek i kosztów upomnienia, zwane dalej
„nale˝noÊciami z tytu∏u nienale˝nie pobra-

nych Êwiadczeƒ”, podlegajà potràceniu
z wyp∏acanych Êwiadczeƒ, a je˝eli prawo do
Êwiadczeƒ nie istnieje — Êciàgni´ciu w try-
bie przepisów o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji, z zastrze˝eniem
ust. 8c.”,

b) ust. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:

„7. Nale˝noÊci z tytu∏u nienale˝nie pobranych
Êwiadczeƒ ulegajà przedawnieniu po up∏y-
wie 10 lat, liczàc od dnia uprawomocnienia
si´ decyzji ustalajàcej te nale˝noÊci. Przepi-
sy art. 24 ust. 5—5c stosuje si´ odpowied-
nio.

8. Zak∏ad mo˝e odstàpiç od ˝àdania zwrotu na-
le˝noÊci z tytu∏u nienale˝nie pobranych
Êwiadczeƒ w ca∏oÊci lub w cz´Êci, odroczyç
termin ich p∏atnoÊci albo roz∏o˝yç je na raty,
je˝eli:

1) zachodzà szczególnie uzasadnione oko-
licznoÊci lub

2) kwota nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ
nie przewy˝sza kosztów upomnienia
w post´powaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji.”,

c) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a—8e w brzmieniu: 

„8a. Od kwot nienale˝nie pobranych Êwiad-
czeƒ, które roz∏o˝ono na raty albo których
termin p∏atnoÊci odroczono, nie nalicza si´
odsetek, poczàwszy od dnia wp∏ywu wnio-
sku o udzielenie tych ulg. 

8b. Roz∏o˝enie na raty kwot nale˝noÊci z tytu∏u
nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ albo od-
roczenie terminu ich p∏atnoÊci nast´puje
w formie umowy. 

8c. Je˝eli d∏u˝nik nie sp∏aci w terminie ustalo-
nych przez Zak∏ad rat, pozosta∏a kwota sta-
je si´ natychmiast wymagalna wraz z od-
setkami w wysokoÊci i na zasadach okre-
Êlonych przepisami prawa cywilnego.

8d. Nale˝noÊci z tytu∏u nienale˝nie pobranych
Êwiadczeƒ, których termin p∏atnoÊci odro-
czono lub które roz∏o˝ono na raty, nie pod-
legajà potràceniu z wyp∏acanych Êwiad-
czeƒ. 

8e. Je˝eli wp∏ata na poczet nale˝noÊci z tytu∏u
nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ nie po-
krywa w ca∏oÊci tych nale˝noÊci, dokonanà
wp∏at´ zalicza si´ w pierwszej kolejnoÊci
na pokrycie w ca∏oÊci kosztów upomnienia
i kosztów egzekucyjnych, a pozosta∏à czeÊç
zalicza si´ proporcjonalnie na poczet kwo-
ty nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ oraz
kwoty odsetek w stosunku, w jakim w dniu
wp∏aty pozostaje kwota nienale˝nie pobra-
nych Êwiadczeƒ do kwoty odsetek.”;

28) w art. 85 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do odsetek, o których mowa w ust. 1, nie sto-
suje si´ przepisów o finansach publicznych.”.
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Art. 11. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
z póên. zm.12)) w art. 139 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy art. 138 ust. 1 pkt 1 nie majà zastoso-
wania do nale˝noÊci podatkowych, nale˝noÊci
celnych pobieranych w ruchu osobowym oraz
nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek, do poboru których
sà zobowiàzani Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych i Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo∏ecznego.”. 

Art. 12. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r.
o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecz-
nego w razie choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. Nr 60,
poz. 636, z póên. zm.13)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w wyniku decyzji wydanej przez w∏aÊciwy or-
gan albo uprawniony podmiot na podstawie
przepisów o chorobach zakaênych i zaka˝e-
niach,”; 

2) w art. 10 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmie-
niu:

„2a. Od orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczo-
nemu przys∏uguje sprzeciw do komisji lekar-
skiej Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
w terminie i na zasadach przewidzianych
w przepisach o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

2b. Prezes Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
mo˝e zg∏osiç zarzut wadliwoÊci orzeczenia le-
karza orzecznika w terminie i na zasadach
przewidzianych w przepisach o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych.”;

3) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zasi∏ek chorobowy z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy powsta∏ej w czasie trwania ubezpiecze-
nia chorobowego, jak i z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy powsta∏ej po ustaniu tytu∏u ubezpiecze-
nia nie przys∏uguje za okres po ustaniu tytu∏u
ubezpieczenia chorobowego, je˝eli osoba nie-
zdolna do pracy:

1) ma ustalone prawo do emerytury lub renty
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy,

2) kontynuuje dzia∏alnoÊç zarobkowà lub pod-
j´∏a dzia∏alnoÊç zarobkowà stanowiàcà tytu∏
do obj´cia obowiàzkowo lub dobrowolnie
ubezpieczeniem chorobowym albo zapew-
niajàcà prawo do Êwiadczeƒ za okres nie-
zdolnoÊci do pracy z powodu choroby,

3) nie naby∏a prawa do zasi∏ku w czasie ubez-
pieczenia, w przypadkach okreÊlonych
w art. 4 ust. 1,

4) jest uprawniona do zasi∏ku dla bezrobot-
nych, zasi∏ku przedemerytalnego lub Êwiad-
czenia przedemerytalnego, 

5) podlega obowiàzkowo ubezpieczeniu spo-
∏ecznemu rolników okreÊlonemu w przepi-
sach o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników.”;

4) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. OkolicznoÊci, o których mowa w ust. 1, stwier-
dza si´ na podstawie prawomocnego orzecze-
nia sàdu.”; 

5) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. O okolicznoÊciach, o których mowa w ust. 1 i 2,
orzeka lekarz orzecznik Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych. Do orzeczenia lekarza orzecznika
majà odpowiednio zastosowanie przepisy
art. 10 ust. 2a i 2b. Orzeczenie lekarza orzecz-
nika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub
co do którego nie wniesiono zarzutu wadliwo-
Êci, albo orzeczenie komisji lekarskiej Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych stanowi podstaw´
do wydania decyzji w sprawie Êwiadczenia re-
habilitacyjnego.”;

6) w art. 23 po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Do orzeczeƒ lekarza orzecznika Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych, o których mowa w ust. 2
i 5, majà odpowiednie zastosowanie przepisy
art. 10 ust. 2a i 2b.”;

7) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. Podstawy wymiaru zasi∏ku nie ustala si´
na nowo, je˝eli mi´dzy okresami pobie-
rania zasi∏ków zarówno tego samego ro-
dzaju, jak i innego rodzaju nie by∏o prze-
rwy albo przerwa by∏a krótsza ni˝ 3 mie-
siàce kalendarzowe.”;

8) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. Podstawa wymiaru zasi∏ku chorobowego
przys∏ugujàcego za okres po ustaniu ty-
tu∏u ubezpieczenia chorobowego nie mo-
˝e byç wy˝sza ni˝ kwota wynoszàca
100 % przeci´tnego wynagrodzenia.
Kwot´ t´ ustala si´ miesi´cznie, poczyna-
jàc od 3. miesiàca kwarta∏u kalendarzo-
wego, na okres 3 miesi´cy, na podstawie
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodze-
nia z poprzedniego kwarta∏u, og∏aszane-
go dla celów emerytalnych.”; 

9) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. Przepisy art. 36—42 i art. 45 stosuje si´
odpowiednio przy ustalaniu podstawy
wymiaru Êwiadczenia rehabilitacyjnego,
zasi∏ku wyrównawczego, zasi∏ku macie-
rzyƒskiego, zasi∏ku w wysokoÊci zasi∏ku
macierzyƒskiego i zasi∏ku opiekuƒczego,
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a do Êwiadczenia rehabilitacyjnego tak˝e
art. 46.”;

10) w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewidywanà dat´ porodu okreÊla zaÊwiad-
czenie wystawione przez lekarza na zwyk∏ym
druku, dat´ porodu zaÊ dokumentuje si´ skró-
conym odpisem aktu urodzenia dziecka.”;

11) w art. 59 po ust. 9 dodaje si´ ust. 9a w brzmieniu:

„9a. W przypadku wystawienia przez lekarza
orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 8, Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych informuje
o tym fakcie wystawiajàcego zaÊwiadczenie
lekarskie.”;

12) w art. 61 w ust. 1 w pkt 2 po lit. d kropk´ zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje si´ lit. e w brzmieniu:

„e) ubezpieczonym podlegajàcym ubezpieczeniu
chorobowemu w Polsce z tytu∏u zatrudnienia
u pracodawcy zagranicznego.”;

13) w art. 66 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli Êwiadczenie zosta∏o pobrane nienale˝-
nie z winy ubezpieczonego lub wskutek oko-
licznoÊci, o których mowa w art. 15—17
i art. 59 ust. 6 i 7, wyp∏acone kwoty podlegajà
potràceniu z nale˝nych ubezpieczonemu zasi∏-
ków bie˝àcych oraz z innych Êwiadczeƒ z ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych lub Êciàgni´ciu w trybie
przepisów o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.”; 

14) w art. 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. OkolicznoÊci, o których mowa w ust. 1, stwier-
dza si´ na podstawie prawomocnego orzecze-
nia sàdu.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie
Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z póên. zm.14)) uchyla si´
art. 47. 

Art. 14. 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
i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223,
poz. 2217) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) „komisja lekarska” — komisj´ lekarskà Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;”;

2) w art. 3 w ust. 3 w pkt 13 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:

„14) pe∏nienia przez funkcjonariusza celnego obo-
wiàzków s∏u˝bowych.”;

3) w art. 5 w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Zak∏ad — w stosunku do prowadzàcych po-
zarolniczà dzia∏alnoÊç oraz wspó∏pracujà-
cych przy prowadzeniu takiej dzia∏alnoÊci
w rozumieniu przepisów o systemie ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych;”,

b) uchyla si´ pkt 9,

c) w pkt 14 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i doda-
je si´ pkt 15 w brzmieniu:

„15) podmiot, w którym funkcjonariusz celny
pe∏ni s∏u˝b´ — w stosunku do tych funk-
cjonariuszy.”; 

4) w art. 6 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Osobom:

1) prowadzàcym pozarolniczà dzia∏alnoÊç
i osobom z nimi wspó∏pracujàcym,

2) duchownym b´dàcym p∏atnikami sk∏adek
na w∏asne ubezpieczenia 

oraz cz∏onkom ich rodzin Êwiadczenia, o któ-
rych mowa w ust. 1, nie przys∏ugujà w razie
wystàpienia w dniu wypadku lub w dniu z∏o˝e-
nia wniosku o przyznanie Êwiadczeƒ z tytu∏u
choroby zawodowej zad∏u˝enia z tytu∏u sk∏a-
dek na ubezpieczenia spo∏eczne na kwot´
przekraczajàcà 6,60 z∏ do czasu sp∏aty ca∏oÊci
zad∏u˝enia, z zastrze˝eniem art. 47 ust. 3.

3. Prawo do Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 1, 2, 4, 5 i 11, przedawnia si´, je˝eli zad∏u-
˝enie, o którym mowa w ust. 2, nie zostanie
uregulowane w ciàgu 6 miesi´cy od dnia wy-
padku lub od dnia z∏o˝enia wniosku o przyzna-
nie tych Êwiadczeƒ z tytu∏u choroby zawodo-
wej.”;

5) w art. 9:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) cz∏onkom rolniczych spó∏dzielni produkcyj-
nych i spó∏dzielni kó∏ek rolniczych, osobom
odbywajàcym s∏u˝b´ zast´pczà oraz oso-
bom, o których mowa w art. 11 ust. 2 usta-
wy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych —
stosuje si´ zasady okreÊlone w rozdziale 9
ustawy o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubez-
pieczenia chorobowego;”,

b) w ust. 4:

— uchyla si´ pkt 4,

— po pkt 4 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) kwota otrzymanego za ten miesiàc upo-
sa˝enia — dla ubezpieczonych b´dàcych
funkcjonariuszami celnymi”, 

c) uchyla si´ ust. 5;

6) w art. 15 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub
komisji lekarskiej;”;
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7) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Sta∏y lub d∏ugotrwa∏y uszczerbek na
zdrowiu oraz jego zwiàzek z wypad-
kiem przy pracy lub chorobà zawodo-
wà ustala lekarz orzecznik lub komisja
lekarska. W przypadku ustalania prawa
do Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 2 i 5—8, lekarz orzecznik lub
komisja lekarska ustala równie˝ nie-
zdolnoÊç do pracy oraz jej zwiàzek
z wypadkiem przy pracy lub chorobà
zawodowà, a tak˝e zwiàzek Êmierci
ubezpieczonego lub rencisty z takim
wypadkiem lub chorobà.

2. Przy ustalaniu sta∏ego lub d∏ugotrwa-
∏ego uszczerbku na zdrowiu oraz jego
zwiàzku z wypadkiem przy pracy lub
chorobà zawodowà stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy ustawy o emerytu-
rach i rentach z FUS dotyczàce trybu
orzekania o niezdolnoÊci do pracy.”;

8) w art. 31:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Informacj´ okreÊlonà w ust. 6 przekazuje
p∏atnik sk∏adek, o którym mowa w art. 28
ust. 2, zg∏oszony w Zak∏adzie nieprzerwanie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia po-
przedniego roku i co najmniej 1 dzieƒ
w styczniu danego roku.”, 

b) po ust. 8 dodaje si´ ust. 9—12 w brzmieniu:

„9. Kopi´ informacji, o której mowa w ust. 6,
i jej korekt p∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany
przechowywaç przez okres 10 lat od dnia ich
przekazania do Zak∏adu, w formie dokumen-
tu pisemnego lub elektronicznego.

10. P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany do z∏o˝enia
korekty informacji, o której mowa w ust. 6,
w ciàgu 7 dni od:

1) stwierdzenia nieprawid∏owoÊci we w∏a-
snym zakresie;

2) otrzymania zawiadomienia o stwierdze-
niu nieprawid∏owoÊci przez Zak∏ad.

11. Je˝eli koniecznoÊç korekty danych poda-
nych w informacji, o której mowa w ust. 6,
wynika ze stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
przez Zak∏ad:

1) w decyzji — p∏atnik powinien z∏o˝yç ko-
rekt´ informacji nie póêniej ni˝ w termi-
nie 7 dni od uprawomocnienia si´ decy-
zji;

2) podczas kontroli — p∏atnik powinien z∏o-
˝yç korekt´ informacji nie póêniej ni˝
w terminie 30 dni od dnia otrzymania
protoko∏u kontroli.

12. Zak∏ad mo˝e sporzàdzaç z urz´du informa-
cj´, o której mowa w ust. 6, lub korygowaç
z urz´du b∏´dy w niej stwierdzone.”;

9) w art. 34 uchyla si´ ust. 5;

10) po art. 48 dodaje si´ art. 48a w brzmieniu:

„Art. 48a. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do wy-
padków funkcjonariuszy S∏u˝by Cel-
nej przy wykonywaniu obowiàzków
s∏u˝bowych, które nastàpi∏y po dniu
31 grudnia 2002 r.

2. Przepisy ustawy stosuje si´ do wnio-
sków o Êwiadczenia z tytu∏u choroby
zawodowej funkcjonariuszy S∏u˝by
Celnej zg∏oszonych po dniu 31 grud-
nia 2002 r.”;

11) po art. 49 dodaje si´ art. 49a w brzmieniu:

„Art. 49a. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do spraw
o Êwiadczenia z tytu∏u wypadków
przy pracy, które nastàpi∏y poczàwszy
od dnia 1 stycznia 2003 r. Dotyczy to
tak˝e Êwiadczeƒ z tytu∏u chorób za-
wodowych, je˝eli uszczerbek na zdro-
wiu spowodowany takà chorobà zo-
sta∏ stwierdzony po dniu 31 grudnia
2002 r., z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Do spraw o Êwiadczenia z tytu∏u wy-
padków, które nastàpi∏y przed dniem
1 stycznia 2003 r., oraz z tytu∏u
uszczerbku na zdrowiu spowodowa-
nego chorobà zawodowà, a stwier-
dzonego przed tà datà, stosuje si´
przepisy obowiàzujàce w dniu, w któ-
rym nastàpi∏ wypadek lub w którym
stwierdzono uszczerbek na zdrowiu
spowodowany chorobà zawodowà.

3. Do spraw o Êwiadczenia z tytu∏u
uszczerbku na zdrowiu stwierdzone-
go po dniu 31 grudnia 2002 r., a spo-
wodowanego chorobà zawodowà
powsta∏à w zatrudnieniu lub podczas
prowadzenia pozarolniczej dzia∏alno-
Êci lub wspó∏pracy przy jej prowadze-
niu, nara˝ajàcych na t´ chorob´, któ-
re usta∏o przed dniem 1 stycznia
2003 r., stosuje si´ przepisy obowià-
zujàce w dniu ustania tego zatrudnie-
nia lub dzia∏alnoÊci (wspó∏pracy).”;

12) w art. 53 uchyla si´ ust. 5. 

Art. 15. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o zaopatrzeniu z tytu∏u wypadków lub chorób zawodo-
wych powsta∏ych w szczególnych okolicznoÊciach
(Dz. U. Nr 199, poz. 1674 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760,
Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143) art. 10 otrzymuje
brzmienie:

„Art. 10. NiezdolnoÊç do pracy oraz jej zwiàzek
z wypadkiem w szczególnych okoliczno-
Êciach, o których mowa w art. 2 ust. 1,
lub chorobà zawodowà, o której mowa
w art. 2 ust. 2, zwiàzek Êmierci z takim
wypadkiem lub chorobà ustala lekarz
orzecznik Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych lub komisja lekarska Zak∏adu Ubez-
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pieczeƒ Spo∏ecznych. Lekarz orzecznik
lub komisja lekarska Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych ustala równie˝ sta∏y
lub d∏ugotrwa∏y uszczerbek na zdrowiu
oraz jego zwiàzek z takim wypadkiem lub
chorobà zawodowà w trybie okreÊlonym
w przepisach o emeryturach i rentach
z FUS.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241,
poz. 2074) w art. 13 wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny: 

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do informacji, o których mowa w ust. 1, sto-
suje si´ odpowiednio przepisy art. 50 
ust. 2b—2o ustawy wymienionej w art. 1.”;

2) uchyla si´ ust. 6. 

Art. 17. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z póên. zm.15)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 33:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek na ubezpiecze-
nie zdrowotne ulegajà przedawnieniu na za-
sadach okreÊlonych w przepisach o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

2) w art. 215 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku emerytów i rencistów dokumen-
tem potwierdzajàcym fakt obj´cia ubezpiecze-
niem zdrowotnym mo˝e byç legitymacja eme-
ryta — rencisty wydana na podstawie odr´b-
nych przepisów.”.

Art. 18. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. — Pra-
wo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535,
z póên. zm.16)) w art. 273 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje
brzmienie:

„5) sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne.”. 

Art. 19. Ilekroç w przepisach jest mowa o orzeka-
niu przez lekarzy orzeczników Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, nale˝y przez to rozumieç równie˝ orze-
kanie przez komisje lekarskie Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.

Art. 20. Prawo wniesienia sprzeciwu i zg∏oszenia
zarzutu wadliwoÊci, o których mowa w ustawach wy-
mienionych w art. 1, 12 i 14, przys∏uguje od orzeczeƒ
lekarza orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
wydanych od dnia 1 stycznia 2005 r.

Art. 21. 1. Przepis art. 473 § 2 ustawy, o której mo-
wa w art. 2, ma zastosowanie do lekarzy wydajàcych
opinie dotyczàce oceny niezdolnoÊci do pracy lub do
samodzielnej egzystencji w innych post´powaniach
ni˝ prowadzone przed organem rentowym, poczyna-
jàc od dnia 1 stycznia 2005 r.

2. Lekarze ustanowieni i wpisani, przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, na list´ bieg∏ych sàdowych z za-
kresu medycyny mogà prowadziç dzia∏alnoÊç w zakre-
sie oceny niezdolnoÊci do pracy oraz niezdolnoÊci do
samodzielnej egzystencji bez koniecznoÊci uzyskiwa-
nia Êwiadectw, o których mowa w art. 473 § 2 ustawy
wymienionej w art. 2, do koƒca okresu, na który zosta-
li ustanowieni, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres dwóch
lat od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy. Przepis
ten stosuje si´ odpowiednio do osób powo∏anych
w charakterze bieg∏ego spoza listy bieg∏ych sàdo-
wych.

Art. 22. 1. Przepisy ustawy, o której mowa
w art. 14, stosuje si´ do wniosków o jednorazowe od-
szkodowanie z tytu∏u:

1) wypadku przy prowadzeniu pozarolniczej dzia∏al-
noÊci lub wspó∏pracy przy jej prowadzeniu,

2) uszczerbku na zdrowiu z tytu∏u choroby zawodo-
wej pozostajàcego w zwiàzku z prowadzeniem po-
zarolniczej dzia∏alnoÊci lub wspó∏pracà przy jej
prowadzeniu,

3) Êmierci ubezpieczonego lub rencisty pozostajàcej
w zwiàzku z wypadkiem lub chorobà zawodowà

— o ile zdarzenia te wystàpi∏y w okresie od dnia
1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 2002 r., a wnio-
sek o jednorazowe odszkodowanie zostanie z∏o˝ony
do dnia 31 grudnia 2004 r.

2. Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa
w ust. 1, nie przys∏uguje osobom, które do dnia
31 grudnia 2004 r. nie uregulujà zad∏u˝enia z tytu∏u
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne.

Art. 23. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie przepisów upowa˝niajàcych, zmie-
nionych niniejszà ustawà, zachowujà moc do czasu
wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych.

Art. 24. W sprawach, w których organ rentowy
ustali∏ kapita∏ poczàtkowy z uwzgl´dnieniem przepi-
sów art. 174 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie-
niu obowiàzujàcym przed wejÊciem w ˝ycie niniejszej
ustawy, kapita∏ poczàtkowy ustala si´ ponownie na
wniosek osoby uprawnionej, a je˝eli osoba uprawnio-
na nie wystàpi z takim wnioskiem — przy obliczaniu
wysokoÊci emerytury na zasadach okreÊlonych
w art. 26, 183 lub 185 ustawy wymienionej w art. 1 ni-
niejszej ustawy.
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15) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r.

Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128,
poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190,
poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37,
Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896,
Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252.

16) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r.
Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871
i Nr 96, poz. 959.



Art. 25. 1. Waloryzacji kapita∏u poczàtkowego
i sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjono-
wanych na koncie ubezpieczonego nieprzeprowadzo-
nej na dotychczasowych zasadach i w terminach okre-
Êlonych w art. 25 i art. 173 ustawy, o której mowa
w art. 1 niniejszej ustawy, dokonuje si´ na zasadach
i w terminach okreÊlonych w art. 1 pkt 11, 12 i 41 ni-
niejszej ustawy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego og∏osi w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-

spolitej Polskiej „Monitor Polski”, do dnia 31 grudnia
2006 r., wskaêniki waloryzacji sk∏adek za lata 
2000—2003.

Art. 26. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 6, 28 i 29,
art. 2 pkt 2 i 4—6, art. 10 pkt 24 lit. a tiret pierwsze,
art. 12 pkt 2, 5 i 6, art. 14 pkt 1, 6 i 7, art. 15 i 19, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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