
si´wzi´ç z zakresu kinematografii (Dz. U. Nr 219,
poz. 1870 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 366 i Nr 78,
poz. 545) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot otrzymujàcy dofinansowanie przed-
si´wzi´cia mo˝e korzystaç z uzyskanych Êrod-
ków w dowolnym paƒstwie.”;

2) w § 11 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w przypadku przedsi´wzi´ç, o których mowa
w § 1 pkt 1 lit. a i b — umowy, na podstawie

których nastàpi finansowanie przedsi´wzi´-
cia przez podmioty inne ni˝ Instytut; w przy-
padku wnioskowania o promes´ wniosko-
dawca mo˝e przedstawiç odpowiednie listy
intencyjne;”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
K. M. Ujazdowski
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 stycznia 2007 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip-
ca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73,
poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050 i Nr 220,
poz. 1600) i art. 15 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1256 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) og∏asza si´
w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118),

2) ustawà z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy
ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),

3) ustawà z dnia 19 lutego 1999 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 26,
poz. 228),

4) ustawà 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),

5) ustawà z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej
(Dz. U. Nr 72, poz. 802),

6) ustawà z dnia 23 wrzeÊnia 1999 r. o zmianie usta-
wy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 78, poz. 875),

7) ustawà z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1256),

8) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 9, poz. 118),

9) ustawà z dnia 13 paêdziernika 2000 r. o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorzàdu teryto-
rialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041),

10) ustawà z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104,
poz. 1104),

11) ustawà z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepe∏nosprawnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1249),

12) ustawà z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 8, poz. 64),

13) ustawà z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony
Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298),

14) ustawà z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
— Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 459),

15) ustawà z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o pomocy spo∏ecznej oraz niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 72, poz. 748),

16) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komi-
sji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i woje-
wódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U.
Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r.
Nr 10, poz. 89),



17) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, prze-
twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminal-
nych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731),

18) ustawà z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o systemie oÊwiaty, ustawy — Przepisy wprowa-
dzajàce reform´ ustroju szkolnego, ustawy — Kar-
ta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 111, poz. 1194),

19) ustawà z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie usta-
wy o komornikach sàdowych i egzekucji oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130,
poz. 1452),

20) ustawà z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o pomocy spo∏ecznej, ustawy o planowaniu rodzi-
ny, ochronie p∏odu ludzkiego i warunkach dopusz-
czalnoÊci przerywania cià˝y, ustawy o rehabilitacji
zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych, ustawy o systemie ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych oraz ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 154, poz. 1792),

21) ustawà z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w orga-
nizacji i funkcjonowaniu centralnych organów ad-
ministracji rzàdowej i jednostek im podporzàdko-
wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230,
poz. 1923),

22) ustawà z dnia 20 marca 2002 r. o przekszta∏ceniach
w administracji celnej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365),

23) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676),

24) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji
niektórych nale˝noÊci publicznoprawnych od
przedsi´biorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287),

25) ustawà z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o zmianie usta-
wy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387),

26) ustawà z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o minimal-
nym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679),

27) ustawà z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o ubezpiecze-
niu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673),

28) ustawà z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241,
poz. 2074),

29) ustawà z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach nauko-
wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595),

30) ustawà z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 56, poz. 498),

31) ustawà z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(Dz. U. Nr 135, poz. 1268),

32) ustawà z dnia 23 lipca 2003 r. o przej´ciu przez
Skarb Paƒstwa zobowiàzaƒ Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych z tytu∏u nieprzekazanych sk∏adek do
otwartych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 149,
poz. 1450),

33) ustawà z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609),

34) ustawà z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170,
poz. 1651),

35) ustawà z dnia 12 wrzeÊnia 2003 r. o zmianie usta-
wy o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do
wykonywania zawodów regulowanych oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 190,
poz. 1864),

36) ustawà z dnia 28 listopada 2003 r. o restruktury-
zacji górnictwa w´gla kamiennego w latach 
2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037),

37) ustawà z dnia 28 listopada 2003 r. o s∏u˝bie zast´p-
czej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217),

38) ustawà z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2005 r.
Nr 86, poz. 732),

39) ustawà z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamó-
wieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

40) ustawà z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecz-
nej (Dz. U. Nr 64, poz. 593),

41) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001),

42) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 121, poz. 1264),

43) ustawà z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwe-
stycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),

44) ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowa-
dzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r.
Nr 225, poz. 1636),

45) ustawà z dnia 30 lipca 2004 r. o uposa˝eniu pos∏ów
do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 187, poz. 1925),
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46) ustawà z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków pu-
blicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

47) ustawà z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania pu-
bliczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 73,
poz. 501),

48) ustawà z dnia 22 kwietnia 2005 r. o post´powaniu
wobec d∏u˝ników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732),

49) ustawà z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
o s∏u˝bie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 132, poz. 1110),

50) ustawà z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
— Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199),

51) ustawà z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),

52) ustawà z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143,
poz. 1202),

53) ustawà z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248),

54) ustawà z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1412 oraz z 2006 r.
Nr 90, poz. 626 i Nr 251, poz. 1846),

55) ustawà z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu
konkursów na stanowiska kierowników central-
nych urz´dów administracji rzàdowej, prezesów
agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzàdów
paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163,
poz. 1362),

56) ustawà z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 164, poz. 1366),

57) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-
tami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538),

58) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finan-
sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spó∏kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539),

59) ustawà z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biu-
rze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708),

60) ustawà z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o S∏u˝bie Kontrwywiadu Woj-
skowego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego oraz
ustaw´ o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontr-
wywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Woj-
skowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711),

61) ustawà z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad ryn-
kiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119),

62) ustawà z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒstwowym
zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach paƒ-
stwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217),

63) ustawà z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o zmianie
i uchyleniu niektórych upowa˝nieƒ do wydawania
aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600),

64) ustawà z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 30 grudnia 2006 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 99—106, art. 117 oraz art. 118a—121 ustawy
z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z 1999 r.
Nr 26, poz. 228 i Nr 78, poz. 875 oraz z 2000 r.
Nr 119, poz. 1249), które stanowià:

„Art. 99. W ustawie z dnia 20 marca 1950 r. o prze-
j´ciu przez Paƒstwo dóbr martwej r´ki,
por´czeniu proboszczom posiadania go-
spodarstw rolnych i utworzeniu Fundu-
szu KoÊcielnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87
i Nr 10, poz. 111, z 1969 r. Nr 13, poz. 95
oraz z 1975 r. Nr 17, poz. 94) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany w art. 9 w ust. 1:

1) skreÊla si´ pkt 3,

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) op∏acanie sk∏adek na ubezpiecze-
nia spo∏eczne duchownych w wy-
miarze okreÊlonym w ustawie
z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 137, poz. 887)”.

Art. 100. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r.
o ∏àcznoÊci (Dz. U. z 1995 r. Nr 117,
poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554,
Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770
i Nr 137, poz. 926) w art. 60a po ust. 2
dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje si´ odpo-
wiednio do nale˝noÊci z tytu∏u sk∏a-
dek na ubezpieczenia spo∏eczne,
Fundusz Pracy, Fundusz Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych
i na ubezpieczenie zdrowotne oraz
wp∏at na Paƒstwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepe∏nospraw-
nych.” 

Art. 101. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych
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(Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134,
poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90,
poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123,
poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r.
Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r.
Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137,
poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156,
poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30,
poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85,
poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121,
poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137,
poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934
i Nr 141, poz. 943 i 945 oraz z 1998 r.
Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108,
poz. 685 i Nr 117, poz. 756) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 26 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

„2) zap∏aconych przez podatnika lub
potràconych przez p∏atnika sk∏a-
dek na ubezpieczenia emerytalne,
rentowe, chorobowe oraz wypad-
kowe, okreÊlone w przepisach
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych, je˝eli nie zosta∏y zaliczone
do kosztów uzyskania przycho-
dów,”;

2) w art. 32 w ust. 2 po wyrazach „2a”
dodaje si´ wyrazy „oraz po odliczeniu
potràconych przez p∏atnika w danym
miesiàcu sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe oraz na ubezpie-
czenie chorobowe, o których mowa
w art. 26 ust. 1 pkt 2”;

3) w art. 33 w ust. 3 w zdaniu pierwszym
kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ wyrazy „pomniejszonà o sk∏ad-
ki potràcone przez p∏atnika w danym
miesiàcu na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe oraz na ubezpieczenie cho-
robowe, o których mowa w art. 26
ust. 1 pkt 2.”;

4) w art. 35 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje
brzmienie:

„3) organy zatrudnienia — od Êwiad-
czeƒ wyp∏acanych z Funduszu Gwa-
rantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych, pomniejszonych o sk∏adki
potràcone przez p∏atnika w danym
miesiàcu na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe oraz na ubezpiecze-
nie chorobowe, a tak˝e od Êwiad-
czeƒ wyp∏acanych z Funduszu Pra-
cy.”;

5) w art. 37 w ust. 1a po wyrazie „p∏at-
nik” dodaje si´ wyrazy „odlicza od do-
chodu potràcone w ciàgu roku sk∏adki
na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we oraz na ubezpieczenie chorobowe,
o których mowa w art. 26 ust. 1
pkt 2,”;

6) w art. 39 w ust. 1 po wyrazach „do-
chodów oraz” dodaje si´ wyrazy „po-
tràconych przez p∏atnika w roku po-
datkowym sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i chorobowe,
o których mowa w art. 26 ust. 1
pkt 2,”.

Art. 102. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482
i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2,
Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87,
poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113,
poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127,
poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86,
poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133,
poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r.
Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90,
poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147,
poz. 686, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28,
poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96,
poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118,
poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123,
poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139,
poz. 932, 933 i 934, Nr 140, poz. 939
i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60,
poz. 383, Nr 108, poz. 685 i Nr 117,
poz. 756) w art. 6 w ust. 1 w pkt 11 krop-
k´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje
si´ pkt 12 w brzmieniu:

„12) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
o którym mowa w ustawie z dnia
13 paêdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 137, poz. 887).”

Art. 103. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r.
o ochronie roszczeƒ pracowniczych
w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy
(Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r.
Nr 87, poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 123,
poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 106,
poz. 668) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 4:

a) w ust. 1 po wyrazach „niewyp∏aco-
nego wynagrodzenia za prac´” do-
daje si´ wyrazy „za okres nie d∏u˝-
szy ni˝ 1 miesiàc, zarzàdzajàc jed-
noczeÊnie udzielenie pracodawcy
po˝yczki w wysokoÊci odpowiada-
jàcej kwocie sk∏adki na ubezpiecze-
nia spo∏eczne od nale˝nych pra-
cownikom, a niewyp∏aconych wy-
nagrodzeƒ za ten okres.”,

b) w ust. 1a wyrazy „okreÊla si´ wa-
runki jego zwrotu przez pracodaw-
c´” zast´puje si´ wyrazami
„i o udzieleniu po˝yczki pracodaw-
cy, okreÊla si´ warunki ich zwrotu
przez pracodawc´”,
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c) w ust. 2 dodaje si´ zdanie trzecie
w brzmieniu:

„Art. 6a ust. 2a stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

2) w art. 6:

a) w ust. 2 po pkt 3 dodaje si´ pkt 4
w brzmieniu:

„4) sk∏adki na ubezpieczenia spo-
∏eczne nale˝ne od pracodaw-
ców, o których mowa w usta-
wie z dnia 13 paêdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887).”,

b) w ust. 4 po wyrazach „lit. a)—d)”
dodaje si´ wyrazy „oraz pkt 4”;

3) w art. 6a:

a) w ust. 2 po wyrazach „art. 4 ust. 2”
dodaje si´ wyrazy „, z zastrze˝e-
niem ust. 2a”,

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

„2a. W przypadku gdy wynagrodze-
nie nale˝ne pracownikowi prze-
kracza kwot´, o której mowa
w ust. 2, przy obliczaniu nale˝-
noÊci z tego tytu∏u uwzgl´dnia
si´ równie˝ kwot´ sk∏adki na
ubezpieczenia spo∏eczne, finan-
sowanej ze Êrodków pracowni-
ka, od ró˝nicy pomi´dzy wyna-
grodzeniem nale˝nym pracow-
nikowi a wysokoÊcià przeci´t-
nego miesi´cznego wynagro-
dzenia, o którym mowa w art. 4
ust. 2.”;

4) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sk∏adki na Fundusz ustala si´ od
wyp∏at stanowiàcych podstaw´
wymiaru sk∏adek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe bez sto-
sowania ograniczenia, o którym
mowa w art. 19 ust. 1 ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych.”

Art. 104. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r.
o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezro-
bociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128,
Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63,
poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107,
poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123,
poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 431,
Nr 106, poz. 668 i Nr 108, poz. 684)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 31:
a) w ust. 1 w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy

„i pogrzebowe”,

b) skreÊla si´ ust. 5;

2) w art. 37m:

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

„1a. Osobom pobierajàcym zasi∏ek
przedemerytalny lub Êwiad-
czenie przedemerytalne przy-
s∏ugujà zasi∏ki pogrzebowe,
na zasadach przewidzianych
dla pracowników.”,

b) w ust. 2 po wyrazach „o których
mowa w” dodaje si´ wyrazy
„ust. 1a oraz”;

3) w art. 48 w ust. 2 skreÊla si´ pkt 2;

4) w art. 49 w ust. 1 skreÊla si´ pkt 2;

5) w art. 53:

a) w ust. 1 wyrazy „ubezpieczenie
spo∏eczne lub zaopatrzenie emery-
talne” zast´puje si´ wyrazami
„ubezpieczenia emerytalne i rento-
we bez stosowania ograniczenia,
o którym mowa w art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 13 paêdzierni-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887)”,

b) w ust. 3 wyrazy „na ubezpieczenie
spo∏eczne wynosi” zast´puje si´
wyrazami „ustalona zgodnie z ust. 1
wynosi”;

6) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sk∏adki na Fundusz Pracy op∏aca
si´ za okres trwania ubezpieczeƒ
emerytalnego i rentowych w try-
bie i na zasadach przewidzianych
dla sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne.”

Art. 105. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468
oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7:

a) w pkt 21 w zdaniu wst´pnym po
wyrazach „przez to” dodaje si´ wy-
razy „, z zastrze˝eniem pkt 21a,”

b) po pkt 21 dodaje si´ pkt 21a
w brzmieniu:

„21a) za cz∏onka rodziny uwa˝a si´
tak˝e dzieci uprawnione do
renty rodzinnej,”;

2) w art. 8 w pkt 10 po wyrazach „lub
rent´” dodaje si´ wyrazy „z wyjàt-
kiem osób, o których mowa w art. 7
pkt 21a”;

3) w art. 8a po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a
w brzmieniu:
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„3a. Cz∏onkostwo w Kasie Chorych
osoby, o której mowa w ust. 2,
nie wygasa w okresie pobierania
przez t´ osob´ zasi∏ków, przyzna-
nych na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu chorobowym
lub wypadkowym, których nie
zalicza si´ do podstawy wymiaru
sk∏adki na ubezpieczenie zdro-
wotne.”;

4) w art. 21:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Do ustalenia podstawy wymia-
ru sk∏adek na ubezpieczenie
zdrowotne osób, o których mo-
wa w art. 8 pkt 1 lit. a), c)—h),
stosuje si´ przepisy okreÊlajàce
podstaw´ wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe tych osób, z zastrze˝eniem
ust. 2b, 2c i 3a.

2. Do ustalenia podstawy wymia-
ru sk∏adek na ubezpieczenie
zdrowotne osób, o których mo-
wa w art. 8 pkt 2—7, obj´tych
ubezpieczeniami emerytalnym
i rentowymi, stosuje si´ przepi-
sy okreÊlajàce podstaw´ wy-
miaru sk∏adek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe tych
osób, z zastrze˝eniem ust. 2b,
2c i 3a.”,

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

„2a. Podstaw´ wymiaru sk∏adek
dla osób, o których mowa
w art. 8 pkt 2—7, nieobj´tych
ubezpieczeniami emerytal-
nym i rentowymi, stanowi
kwota odpowiadajàca uposa-
˝eniu tych osób.

2b. Przy ustalaniu podstawy wy-
miaru sk∏adki na ubezpiecze-
nie zdrowotne osób, o których
mowa w ust. 1, nie stosuje si´
wy∏àczeƒ wynagrodzeƒ za
czas niezdolnoÊci do pracy
wskutek choroby lub odosob-
nienia w zwiàzku z chorobà za-
kaênà oraz nie stosuje si´
ograniczenia, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
13 paêdziernika 1998 r. o sys-
temie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 137, poz. 887).

2c. Podstaw´ wymiaru sk∏adki na
ubezpieczenie zdrowotne po-
mniejsza si´ o kwoty sk∏adek
na ubezpieczenia emerytalne,
rentowe i chorobowe, potrà-
conych przez p∏atników ze

Êrodków ubezpieczonego,
zgodnie z przepisami o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych.”,

c) w ust. 3 w pkt 1 skreÊla si´ przeci-
nek i dodaje si´ wyrazy „pomniej-
szona o kwoty sk∏adek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe potrà-
conych przez p∏atników ze Êrodków
ubezpieczonego, zgodnie z przepi-
sami o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych,”;

5) art. 26a otrzymuje brzmienie:

„Art. 26a. Koszty poboru i ewidencjo-
nowania sk∏adek na ubez-
pieczenie zdrowotne potrà-
cane sà przez Zak∏ad Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych w wy-
sokoÊci 0,5 % oraz przez
Kas´ Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo∏ecznego w wy-
sokoÊci 0,25 % kwoty sk∏a-
dek przekazanych do Kas
Chorych.”;

6) w art. 169c dotychczasowà treÊç
oznacza si´ jako ust. 1 oraz dodaje si´
ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Do dnia 30 czerwca 1999 r. nie sto-
suje si´ przepisów art. 26 ust. 4.
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spo∏ecznego dokonujà rozdyspo-
nowania pomi´dzy Kasy Chorych
Êrodków finansowych pochodzà-
cych z pobranych sk∏adek na
ubezpieczenie zdrowotne na pod-
stawie planu finansowego sporzà-
dzonego przez Pe∏nomocnika.

3. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spo∏ecznego przekazujà Êrodki,
o których mowa w ust. 2, do w∏a-
Êciwej Kasy Chorych, nie póêniej
ni˝ w ciàgu 3 dni roboczych od
dnia wp∏ywu sk∏adek na ubezpie-
czenie zdrowotne.”

Art. 106. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160,
poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 628
i Nr 106, poz. 668) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Sk∏adki na ubezpieczenia
spo∏eczne osób niepe∏no-
sprawnych zaliczonych do
znacznego lub umiarko-
wanego stopnia niepe∏no-
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sprawnoÊci, zatrudnio-
nych u pracodawcy za-
trudniajàcego mniej ni˝
25 osób, w przeliczeniu na
pe∏ny etat, oraz niepe∏no-
sprawnych zatrudnionych
w zak∏adach pracy chro-
nionej i zak∏adach aktywi-
zacji zawodowej, nalicza
si´ na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie z dnia
13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 137, poz. 887), z za-
strze˝eniem ust. 2 i 3.

2. W zak∏adach pracy zatrud-
niajàcych mniej ni˝
25 osób, w stosunku do
zatrudnionych osób nie-
pe∏nosprawnych, zaliczo-
nych do znacznego lub do
umiarkowanego stopnia
niepe∏nosprawnoÊci:

1) cz´Êç wynagrodzenia
odpowiadajàcà sk∏adce
nale˝nej od zatrudnio-
nego na ubezpieczenie
emerytalne finansuje
Paƒstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Nie-
pe∏nosprawnych,

2) cz´Êç kosztów osobo-
wych pracodawcy, od-
powiadajàcà nale˝nej
sk∏adce na ubezpiecze-
nie emerytalne od pra-
codawcy, finansuje bu-
d˝et paƒstwa.

3. W zak∏adach pracy chro-
nionej i zak∏adach aktywi-
zacji zawodowej w sto-
sunku do zatrudnionych
osób niepe∏nosprawnych:

1) cz´Êç wynagrodzenia,
odpowiadajàcà nale˝-
nej sk∏adce pracownika
na ubezpieczenia eme-
rytalne i chorobowe, 
finansuje Paƒstwowy
Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe∏nospraw-
nych,

2) cz´Êç kosztów osobo-
wych pracodawcy, od-
powiadajàcà nale˝nej
sk∏adce na ubezpiecze-
nia emerytalne i rento-
we pracodawcy, finan-
suje bud˝et paƒstwa,

a w cz´Êci odpowiada-
jàcej nale˝nej sk∏adce
na ubezpieczenie wy-
padkowe finansuje
Paƒstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Nie-
pe∏nosprawnych.

4. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych powiadamia za-
k∏ady, o których mowa
w ust. 2 i 3, o przekazaniu
cz´Êci wynagrodzenia
pracownika odpowiadajà-
cej nale˝nej sk∏adce na
ubezpieczenia spo∏eczne,
finansowanej przez Paƒ-
stwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepe∏no-
sprawnych, w terminie
7 dni od daty otrzymania.

5. Przez osoby zatrudnione,
o których mowa w ust. 2
i 3, rozumie si´ pracowni-
ków oraz osoby wykonujà-
ce prac´ nak∏adczà.

6. Szczegó∏owe zasady i tryb
rozliczania sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne,
z uwzgl´dnieniem dotacji
Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏-
nosprawnych i bud˝etu
paƒstwa, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw
zabezpieczenia spo∏eczne-
go.

7. Ró˝nica mi´dzy sk∏adkà
na ubezpieczenia spo∏ecz-
ne, potràcanà osobie nie-
pe∏nosprawnej pracujàcej
w zak∏adach pracy, o któ-
rych mowa w ust. 2 i 3,
a cz´Êcià sk∏adki na ubez-
pieczenia spo∏eczne od-
prowadzonà do Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
pozostaje w tych zak∏a-
dach pracy.”;

2) w art. 31:

a) w ust. 3 w pkt 1 lit. a) po wyrazach
„w wysokoÊci 10 %” dodaje si´
wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 3a,”

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

„3a. Prowadzàcy zak∏ad pracy
chronionej mo˝e uzyskaç
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zwolnienie z wp∏at na Paƒ-
stwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych
w trybie okreÊlonym w art. 49
równie˝ w przypadku, gdy
Êrodki zak∏adowego funduszu
rehabilitacji osób niepe∏no-
sprawnych nie wystarczajà na
sfinansowanie sk∏adki, o któ-
rej mowa w art. 25
ust. 3 pkt 2.””

„Art. 117. 1. Zak∏ad przejmuje kolejowe jednostki
organizacyjne w∏aÊciwe do ustale-
nia i wyp∏aty Êwiadczeƒ, dzia∏ajàce
na podstawie ustawy z dnia
28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników kolejo-
wych i ich rodzin (Dz. U. Nr 23,
poz. 99, z 1985 r. Nr 20, poz. 85,
z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272 i z 1998 r. Nr 66,
poz. 431).

2. Kolejowe jednostki organizacyjne,
o których mowa w ust. 1, dokonajà
wyp∏aty Êwiadczeƒ w 1998 r. oraz
przeka˝à dokumentacj´ niezb´dnà
Zak∏adowi do wyp∏aty Êwiadczeƒ za
okres od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy i dokumentacj´ wymaganà do
przyznania lub przeliczenia Êwiad-
czeƒ, a tak˝e dokumentacj´ niezb´d-
nà do dokonania rocznego rozlicze-
nia podatku dochodowego od osób
fizycznych za rok 1998.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu przeka˝e Zak∏adowi prawa
majàtkowe i Êrodki rzeczowe w za-
kresie niezb´dnym do przej´cia za-
daƒ, o których mowa w ust. 1.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasa-
dy i tryb przej´cia jednostek, o któ-
rych mowa w ust. 1.”

„Art. 118a. W 1999 r. FUS mogà byç udzielane
po˝yczki z bud˝etu paƒstwa, w ∏àcz-
nej kwocie nie wi´kszej ni˝
4 000 000 tys. z∏.

Art. 119. Banki sà zobowiàzane przygotowaç i za-
pewniç p∏atnikom sk∏adek dost´p do
formularzy dokumentów p∏atniczych
okreÊlonych ustawà, nie póêniej ni˝ do
dnia 15 grudnia 1998 r.

Art. 120. Zadania okreÊlone w ustawie, niezb´d-
ne do funkcjonowania Zak∏adu od dnia
1 stycznia 1999 r., przed tym dniem wy-
konuje Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-

nych wymieniony w art. 7 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1.

Art. 121. 1. Stopa procentowa sk∏adek na ubez-
pieczenie wypadkowe za okres od
dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
1999 r. wynosi 1,62 % podstawy wy-
miaru.

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2001 r.
do dnia 31 grudnia 2002 r. stopa pro-
centowa sk∏adek na ubezpieczenie
wypadkowe wynosi 1,62 % podsta-
wy wymiaru.”;

2) art. 196 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), który stanowi:

„Art. 196. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z tym ˝e art. 182
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.”;

3) art. 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem refor-
my ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),
który stanowi:

„Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.”;

4) art. 2 ustawy z dnia 19 lutego 1999 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 26, poz. 228), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia z mocà od dnia 1 stycznia 1999 r.”;

5) art. 86 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiad-
czeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego
w razie choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. Nr 60,
poz. 636), który stanowi:

„Art. 86. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊ-
nia 1999 r., z tym ˝e:

1) art. 54, 56, 59, 79 i 83 wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia,

2) art. 80 wchodzi w ˝ycie z dniem 1 listo-
pada 1999 r.”;

6) art. 97 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Cel-
nej (Dz. U. Nr 72, poz. 802), który stanowi:

„Art. 97. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 44 ust. 2 i art. 49 ust. 2 i 3, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;

7) art. 3 ustawy z dnia 23 wrzeÊnia 1999 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 78, poz. 875), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;
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8) art. 14 i 16 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1256), które stanowià:

„Art. 14. Do umowy agencyjnej, umowy zlecenia
lub innej umowy o Êwiadczenie us∏ug, do
której zgodnie z Kodeksem cywilnym sto-
suje si´ przepisy dotyczàce zlecenia, oraz
do umowy o dzie∏o — zawartej przed
up∏ywem 14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy, stosuje si´ przepisy ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu obo-
wiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy.”

„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 3 lit. b), któ-
ry wchodzi w ˝ycie z mocà od dnia
1 stycznia 1999 r.”;

9) art. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 9, poz. 118), który
stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z tym ˝e art. 2 wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2000 r.”;

10) art. 16 ustawy z dnia 13 paêdziernika 2000 r.
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samo-
rzàdu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041), któ-
ry stanowi:

„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r.”;

11) art. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 104, poz. 1104), który stanowi:

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r. i ma zastosowanie do opodat-
kowania dochodów (strat) uzyskanych od
tego dnia.”;

12) art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1249),
który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grud-
nia 2000 r., z wyjàtkiem art. 4, który wcho-
dzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

13) art. 16 i 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 8, poz. 64),
które stanowià:

„Art. 16. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie zacho-
wujà moc dotychczasowe przepisy wyko-
nawcze, je˝eli nie sà sprzeczne z ustawà.

Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 2, 3, 4 i 6 lit. b), które wcho-
dzà w ˝ycie z mocà obowiàzujàcà od
dnia 1 stycznia 1999 r.,

2) art. 1 pkt 1 lit. a) pierwsze, drugie i trze-
cie tiret, pkt 5, 11 lit. a)—b) i f)—h)
i pkt 18 lit. a)—c) oraz art. 5 i 8, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´-
cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.”;

14) art. 151 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298), który sta-
nowi:

„Art. 151. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.”;

15) art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie
ustawy — Ordynacja podatkowa oraz zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 459), któ-
ry stanowi:

„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie mie-
siàca od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem prze-
pisów art. 1 pkt 2, 4—6, 13 lit. b) i c), pkt 18,
19 lit. c), pkt 20, 22—24, 26, 33 lit. d), pkt 34
lit. d), pkt 35—38 oraz pkt 63, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

16) art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie
ustawy o pomocy spo∏ecznej oraz niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 72, poz. 748), który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 1 pkt 27 w zakresie dotyczàcym
art. 35a ust. 5, który wchodzi w ˝ycie w ter-
minie pierwszej waloryzacji po dniu
1 stycznia 2001 r.”;

17) art. 36 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej
Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wo-
jewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U.
Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r.
Nr 10, poz. 89), który stanowi:

„Art. 36. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
1 miesiàca od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem:

1) art. 21 i 22, art. 25 pkt 2 oraz art. 31,
które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
2 miesi´cy od dnia powo∏ania pierw-
szego sk∏adu Komisji,

1a) art. 16—18, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 marca 2002 r.,

2) art. 19, 24, 26, 28 i 29, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.”;
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18) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi-
nalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r.
Nr 81, poz. 731), który stanowi:

„Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”;

19) art. 31 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmia-
nie ustawy o systemie oÊwiaty, ustawy — Przepi-
sy wprowadzajàce reform´ ustroju szkolnego,
ustawy — Karta Nauczyciela oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194), który sta-
nowi:

„Art. 31. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 39 lit. a) i b) i art. 23, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà od dnia 1 wrzeÊnia 2001 r.,

2) art. 1 pkt 50 lit. d), pkt 54 lit. a), c) i h),
art. 2 pkt 9 oraz art. 3 pkt 23, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.,

3) art. 6 i 13, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 czerwca 2003 r.,

4) art. 5 i 9, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2002 r.”;

20) art. 9 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie
ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130,
poz. 1452), który stanowi:

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r.”;

21) art. 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie
ustawy o pomocy spo∏ecznej, ustawy o planowa-
niu rodziny, ochronie p∏odu ludzkiego i warunkach
dopuszczalnoÊci przerywania cià˝y, ustawy o re-
habilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepe∏nosprawnych, ustawy o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 154, poz. 1792), który stanowi:

„Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r.”;

22) art. 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych orga-
nów administracji rzàdowej i jednostek im podpo-
rzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230,
poz. 1923), który stanowi:

„Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 31, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
2002 r.,

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1,
art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia,

3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz
ust. 6 i art. 10 pkt 1, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 31 marca 2002 r.,

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4,
art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63
pkt 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca
2002 r.,

6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie doty-
czàcym art. 33a ust. 1 pkt 9, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.,

7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35,
art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54
oraz art. 63 pkt 3, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

23) art. 39 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekszta∏-
ceniach w administracji celnej oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), który stano-
wi:

„Art. 39. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2002 r., z wyjàtkiem art. 2, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 30 kwietnia 2002 r.,
i art. 29, który wchodzi w ˝ycie z dniem
5 czerwca 2002 r.”;

24) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wy-
wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi:

„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

25) art. 30 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restruk-
turyzacji niektórych nale˝noÊci publicznopraw-
nych od przedsi´biorców (Dz. U. Nr 155,
poz. 1287), który stanowi:

„Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni
od dnia og∏oszenia.”;

26) art. 30 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o zmianie
ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387),
który stanowi:

„Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”;

27) art. 26 ustawy z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679), który stanowi:
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„Art. 26. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”;

28) art. 62 ustawy 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), który stanowi:

„Art. 62. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r., z wyjàtkiem:

1) art. 45 pkt 3, art. 50 ust. 3 i art. 56, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia;

2) art. 40, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2003 r.”;

29) art. 17 i art. 21—23 ustawy z dnia 18 grudnia
2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074), które stanowià:

„Art. 17. Zak∏ad mo˝e umarzaç nale˝noÊci z tytu∏u
sk∏adek:

1) na ubezpieczenie spo∏eczne, na Fun-
dusz Pracy i na Fundusz Gwarantowa-
nych 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 Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych,
nale˝nych za okres od 1 stycznia
1999 r. do 31 grudnia 2001 r.

— pomimo braku ich ca∏kowitej nieÊcià-
galnoÊci w przypadku, gdy zobowiàzana
do ich op∏acania jest osoba fizyczna nie-
podlegajàca przepisom ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji nie-
których nale˝noÊci publicznoprawnych
od przedsi´biorców (Dz. U. Nr 155,
poz. 1287), je˝eli przemawia za tym wa˝-
ny interes tej osoby.”

„Art. 21. Dotychczasowe przepisy wykonawcze,
wydane na podstawie przepisów upo-
wa˝niajàcych zmienionych niniejszà
ustawà, zachowujà moc do czasu wejÊcia
w ˝ycie nowych przepisów wykonaw-
czych oraz mogà byç zmieniane na pod-
stawie upowa˝nieƒ w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà.

Art. 22. 1. Zasady zwrotu nienale˝nie op∏aconych
sk∏adek odprowadzonych do otwar-
tych funduszy emerytalnych, okreÊlo-
ne 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 informa-
cji 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 de-
klaracji rozliczeniowych i imiennych
raportów miesi´cznych przekazywa-
nych za kwiecieƒ 2003 r.

4. Przepisy art. 1 pkt 24 lit. f i g stosuje si´
do imiennych raportów miesi´cznych
korygujàcych i deklaracji rozliczenio-
wych korygujàcych, przekazywanych
poczynajàc od dnia 1 sierpnia 2003 r.

5. Przepisy art. 1 pkt 24 lit. c i e stosuje
si´, poczynajàc od dokumentów prze-
kazywanych po up∏ywie 3 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 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.”;

30) art. 55 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595),
który stanowi:

„Art. 55. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 24 ust. 4 pkt 5, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.”;

31) art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 498), który stanowi:

„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r., z wyjàtkiem:

1) art. 6, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia;

2) art. 1 pkt 4, 5, 7—9 oraz art. 2 i 5, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od
dnia og∏oszenia.”;

32) art. 30 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie
socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268), który stanowi:

„Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2003 r., z wyjàtkiem:

1) art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ust. 4 i 5,
które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 sierpnia 2003 r.;
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2) art. 2 pkt 3, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli-
tà Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.”;

33) art. 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o przej´ciu
przez Skarb Paƒstwa zobowiàzaƒ Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych z tytu∏u nieprzekazanych
sk∏adek do otwartych funduszy emerytalnych
(Dz. U. Nr 149, poz. 1450), który stanowi:

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2003 r., z wyjàtkiem art. 7, który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

34) art. 23 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609),
który stanowi:

„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2003 r., z wyjàtkiem art. 1
pkt 11, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.”;

35) art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 170, poz. 1651), który stanowi:

„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 76 lit. b, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem 1 paêdziernika 2003 r.;

2) art. 1 pkt 46, 58—60, 63, 64 oraz
art. 3 pkt 1, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) art. 1 pkt 3 lit. b, pkt 10, 22, 34, 42, 44,
45, 49, 53 lit. b, pkt 54—57, 69—71, 73,
79, art. 3 pkt 2 oraz art. 6 i 7, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2004 r.;

4) art. 1 pkt 74, 75, 76 lit. a, pkt 77 oraz
80—85, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 7 kwietnia 2004 r.;

5) art. 1 pkt 12, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.;

6) art. 1 pkt 89, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 kwietnia 2005 r.;

7) art. 1 pkt 78, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 listopada 2005 r.;

8) art. 1 pkt 53 lit. a, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2014 r.”;

36) art. 9 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2003 r. o zmianie
ustawy o zasadach uznawania nabytych w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifika-
cji do wykonywania zawodów regulowanych oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 190,
poz. 1864), który stanowi:

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onko-

stwa w Unii Europejskiej, z wyjàtkiem
art. 2, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

37) art. 56 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restruk-
turyzacji górnictwa w´gla kamiennego w latach
2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037), który stano-
wi:

„Art. 56. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

38) art. 52 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o s∏u˝bie
zast´pczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217), który stano-
wi:

„Art. 52. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.”;

39) art. 72 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiad-
czeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz
z 2005 r. Nr 86, poz. 732), który stanowi:

„Art. 72. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r., z wyjàtkiem:

1) art. 36 i 40, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 31 grudnia 2003 r.;

2) art. 6 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2006 r.”;

40) art. 227 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
który stanowi:

„Art. 227. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
21 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 13 w zakresie dotyczàcym przeka-
zywania wst´pnego og∏oszenia infor-
macyjnego Urz´dowi Oficjalnych Pu-
blikacji Wspólnot Europejskich,

2) art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31
ust. 4, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 3,
art. 43 ust. 3 i ust. 4 pkt 2, art. 49
ust. 3,

3) art. 49 ust. 4 w zakresie dotyczàcym
przekazywania og∏oszenia o zamó-
wieniu Urz´dowi Oficjalnych Publika-
cji Wspólnot Europejskich,

4) art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3,
art. 90 ust. 4, art. 92 w zakresie doty-
czàcym zawiadamiania o wyborze
oferty Prezesa Urz´du, art. 95 ust. 2,
art. 104 ust. 3, art. 108 pkt 2, art. 116
ust. 2, art. 118 ust. 4,

5) art. 128 w zakresie dotyczàcym prze-
kazywania okresowego og∏oszenia in-
formacyjnego Urz´dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich,

6) art. 132 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 133,
art. 134, art. 135,

7) art. 146 ust. 1 pkt 1 w zakresie doty-
czàcym niedope∏nienia obowiàzku
przekazania og∏oszenia o zamówieniu
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Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich,

8) art. 154 pkt 16 w zakresie przedsta-
wiania Komisji Europejskiej rocznego
sprawozdania o funkcjonowaniu sys-
temu zamówieƒ,

9) art. 167, art. 168, art. 169, art. 177,
art. 178 

— które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2004 r.”;

41) art. 161 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), który stanowi:

„Art. 161. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2004 r., z wyjàtkiem:
1) art. 135, który wchodzi w ˝ycie

z dniem og∏oszenia, z mocà od dnia
1 stycznia 2004 r.;

2) art. 5 pkt 3, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Eu-
ropejskiej;

3) art. 86 ust. 2 i art. 140, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.”;

42) art. 152 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001), który stanowi:

„Art. 152. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego
dnia miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 138 pkt 5—7, które wchodzà w ˝y-

cie z dniem 1 maja 2004 r.;
2) art. 12 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie

z dniem 1 wrzeÊnia 2004 r.;
3) art. 101 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie

z dniem 1 stycznia 2005 r.”;

43) art. 26 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 121, poz. 1264), który stanowi:

„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 stycz-
nia 2005 r.”;

44) art. 331 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),
który stanowi:

„Art. 331. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 32
ust. 2, art. 33, art. 34, art. 54 ust. 5, art. 61
ust. 2 i 3, art. 71 pkt 2, art. 89 ust. 6 i 7,
art. 226 ust. 1 pkt 6, art. 228 ust. 7,
art. 236 ust. 2 oraz dzia∏u XII, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

45) art. 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 oraz
z 2006 r. Nr 225, poz. 1636), który stanowi:

„Art. 90. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2) art. 15 pkt 2 i art. 23 pkt 1, 3 i 4, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2007 r.;

3) art. 23 pkt 2, art. 69 i art. 70, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 paêdzierni-
ka 2008 r.”;

46) art. 9 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposa˝eniu
pos∏ów do Parlamentu Europejskiego wybranych
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 187,
poz. 1925), który stanowi:

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

47) art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),
który stanowi:

„Art. 252. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2004 r., z wyjàtkiem:

1) art. 201, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.;

2) art. 239 ust. 1 i 2, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia ustawy.”;

48) art. 59 i 60 oraz art. 63 i 64 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów
realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64,
poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73,
poz. 501), które stanowià:

„Art. 59. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych dosto-
suje system informatyczny do wymagaƒ
wynikajàcych z przepisów art. 40 w termi-
nie 2 lat od dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie.

Art. 60. Dokumenty okreÊlone w art. 47a ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 40,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
mogà byç przekazywane Zak∏adowi
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w sposób
okreÊlony w tym przepisie bez konieczno-
Êci opatrywania ich bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym w ciàgu 12 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie art. 40 niniejszej
ustawy.”

„Art. 63. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie upowa˝nieƒ zmie-
nianych niniejszà ustawà zachowujà moc
do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie nowych upowa˝nieƒ,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 18 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
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Art. 64. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wy-
jàtkiem:
1) art. 17 oraz 54, które wchodzà w ˝ycie

z dniem og∏oszenia;
2) art. 36 i 37, które wchodzà w ˝ycie po

up∏ywie 7 miesi´cy od dnia og∏osze-
nia;

3) art. 40, który wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 27 miesi´cy od dnia og∏oszenia;

4) art. 42 pkt 1, 4 i 7, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 lipca 2006 r.”;

49) art. 30 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o post´po-
waniu wobec d∏u˝ników alimentacyjnych oraz za-
liczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732), który
stanowi:

„Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 27 pkt 28, który wchodzi w ˝ycie

z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 maja 2004 r.;

2) art. 27 pkt 23, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2005 r.;

3) art. 7—18, art. 26 lit. a, art. 27 pkt 1,
pkt 2 lit. a, b, c, d, e, f, g, i, j, pkt 3—9,
10, 11, 13, 17, 18, 25, 26, 29, 30 oraz
art. 28, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2005 r.;

4) art. 26 lit. b, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2006 r.”;

50) art. 21 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie
ustawy o s∏u˝bie cywilnej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 1110), który stanowi:

„Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

51) art. 27 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie
ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199),
który stanowi:

„Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊ-
nia 2005 r., z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 71, pkt 105, pkt 107, pkt 112,

pkt 113 oraz pkt 114, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia;

2) art. 7 pkt 5 i 6, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia i majà zastosowa-
nie do przychodów (dochodów) uzy-
skanych od dnia 1 lipca 2005 r.;

3) art. 1 pkt 1, pkt 5 w zakresie dodawa-
nego pkt 3, pkt 8, pkt 30, pkt 94, pkt 96
lit. b, pkt 106, pkt 108, pkt 109
lit. b i pkt 110, art. 6, art. 7 pkt 1—4,
art. 10, art. 16 pkt 1 oraz art. 17, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2006 r.;

4) art. 1 pkt 2—4, pkt 29, pkt 63, 
pkt 65—69, pkt 72 lit. a i pkt 73, art. 3,

art. 4, art. 5, art. 12, art. 13, art. 14 oraz
art. 16 pkt 2—4, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 16 sierpnia 2006 r.;

5) art. 1 pkt 5 w zakresie dodawanego
pkt 5, pkt 49 lit. a, b i d oraz art. 18, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2007 r.”;

52) art. 245 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), który
stanowi:

„Art. 245. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r., z wyjàtkiem art. 235
pkt 1, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.”;

53) art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie usta-
wy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 143, poz. 1202), który stanowi:

„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

54) art. 4 i 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248),
które stanowià:

„Art. 4. Przepisy art. 18a ust. 1 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, majà zastosowanie do
osób, które rozpocz´∏y wykonywanie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej po dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

55) art. 3 i 4 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych oraz ustawy o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1412
oraz z 2006 r. Nr 90, poz. 626 i Nr 251, poz. 1846),
które stanowià:

„Art. 3. Przepisy art. 47 ust. 2a—2c ustawy wymie-
nionej w art. 2, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, stosuje si´, poczynajàc od
deklaracji rozliczeniowych lub imiennych
raportów miesi´cznych sk∏adanych za
dziewiàty miesiàc nast´pujàcy po miesià-
cu og∏oszenia niniejszej ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie mie-
siàca od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 3, 4, 6 i 8—13 oraz art. 2 pkt 3,

które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2006 r.;

2) art. 2 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie pierw-
szego dnia dziewiàtego miesiàca nast´-
pujàcego po miesiàcu og∏oszenia;

3) art. 2 pkt 1 lit. b i c, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 lipca 2007 r.”;
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56) art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stano-
wiska kierowników centralnych urz´dów admini-
stracji rzàdowej, prezesów agencji paƒstwowych
oraz prezesów zarzàdów paƒstwowych funduszy
celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362), które stano-
wià:

Art. 47. „1. Konkursy, o których mowa w usta-
wach zmienianych niniejszà ustawà,
zostanà og∏oszone w terminie 6 mie-
si´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

2. Osoby zajmujàce w dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy stanowiska kie-
rowników centralnych urz´dów admi-
nistracji rzàdowej, prezesów agencji
paƒstwowych oraz prezesów i zast´p-
ców prezesów zarzàdów paƒstwowych
funduszy celowych pe∏nià swoje obo-
wiàzki do czasu powo∏ania na te stano-
wiska osób wy∏onionych w drodze
konkursu.”

„Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊ-
nia 2005 r.”;

57) art. 22 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 164, poz. 1366), który stanowi:

„Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
trzeciego miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 6 lit. b, pkt 7, 32, 35, 39 lit. b,
pkt 64 i 67 lit. c, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.;

2) art. 1 pkt 13 lit. a, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem 30 czerwca 2006 r.;

3) art. 2 pkt 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia i ma zastosowanie
do dochodów uzyskanych od dnia
1 stycznia 2005 r.;

4) art. 11 pkt 1—3 i 5—9, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.;

5) art. 11 pkt 4 i 10, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia.”;

58) art. 225 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-
strumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538), który stanowi:

„Art. 225. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

59) art. 131 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie pu-
blicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obro-
tu oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U. Nr 184,
poz. 1539), który stanowi:

„Art. 131. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

60) art. 216 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Central-
nym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
poz. 708), który stanowi:

„Art. 216. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 197 pkt 1, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 18 miesi´cy od dnia og∏osze-
nia, oraz art. 214, który wchodzi w ˝ycie
po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.”;

61) art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o S∏u˝bie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego
oraz ustaw´ o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontr-
wywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Woj-
skowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711), który stanowi:

„Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 5—56, oraz art. 77 i art. 78, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 paêdzierni-
ka 2006 r.”;

62) art. 82 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze
nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157,
poz. 1119), który stanowi:

„Art. 82. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 79, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia;

2) art. 25 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. a, 
art. 27—30, art. 33 pkt 1 i 5—10, art. 34,
art. 35 pkt 1, 2 i 4—7, art. 41 pkt 1,
art. 42, art. 45, art. 47, art. 49, art. 50
pkt 2 i art. 51, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2008 r.”;

63) art. 89 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒstwo-
wym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach
paƒstwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), który sta-
nowi:

„Art. 89. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

64) art. 45 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o zmianie i uchyleniu niektórych upowa˝nieƒ do
wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220,
poz. 1600), który stanowi:

„Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

65) art. 56 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658), który stanowi:

„Art. 56. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 38, 39 i 44—50, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2007 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ubezpieczenia spo∏eczne obejmujà: 

1) ubezpieczenie emerytalne;

2) ubezpieczenia rentowe;

3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyƒstwa,
zwane dalej „ubezpieczeniem chorobowym”;

4) ubezpieczenie z tytu∏u wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem
wypadkowym”.

Art. 2. 1. Ustawa okreÊla:

1) zasady podlegania ubezpieczeniom spo∏ecznym;

2) zasady ustalania sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne oraz podstaw ich wymiaru;

3) zasady, tryb i terminy:

a) zg∏oszeƒ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych,

b) prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i p∏atni-
ków sk∏adek,

c) rozliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
oraz zasi∏ków z ubezpieczeƒ chorobowego i wy-
padkowego,

d) op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne;

4) zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz
kont p∏atników sk∏adek;

5) zasady dzia∏ania Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, zwanego dalej „FUS”;

6) organizacj´, zasady dzia∏ania i finansowania Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, zwanego dalej „Za-
k∏adem”;

7) zasady dzia∏ania Funduszu Rezerwy Demograficz-
nej, zwanego dalej „FRD”, oraz zasady zarzàdza-
nia tym funduszem;

8) zasady kontroli wykonywania zadaƒ z zakresu
ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

2. Rodzaje Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
warunki nabywania prawa do nich oraz zasady i tryb
ich przyznawania okreÊlajà odr´bne przepisy. 

3. Wyp∏acalnoÊç Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych gwarantowana jest przez paƒstwo.

Art. 2a.1) 1. Ustawa stoi na gruncie równego trak-
towania wszystkich ubezpieczonych bez wzgl´du na
p∏eç, stan cywilny, stan rodzinny.

2. Zasada równego traktowania dotyczy w szcze-
gólnoÊci:

1) warunków obj´cia systemem ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych;

2) obowiàzku op∏acania i obliczania wysokoÊci sk∏a-
dek na ubezpieczenie spo∏eczne;

3) obliczania wysokoÊci Êwiadczeƒ;

4) okresu wyp∏aty Êwiadczeƒ i zachowania prawa do
Êwiadczeƒ.

3. Ubezpieczony, który uwa˝a, ˝e nie zastosowano
wobec niego zasady równego traktowania, ma prawo
dochodziç roszczeƒ z tytu∏u ubezpieczeƒ z ubezpiecze-
nia spo∏ecznego przed sàdem. Przepis art. 83 stosuje
si´ odpowiednio.

Art. 3. 1. Zadania z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych okreÊlone ustawà wykonujà:

1) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;

2) otwarte fundusze emerytalne, okreÊlone w przepi-
sach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych;

3) zak∏ady emerytalne, okreÊlone w przepisach o za-
k∏adach emerytalnych;

4) p∏atnicy sk∏adek.

2.2) Za wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z ustala-
niem prawa do Êwiadczeƒ i ich wysokoÊci oraz wyp∏a-
tà Êwiadczeƒ z ubezpieczenia chorobowego p∏atnicy
sk∏adek majà prawo do wynagrodzenia. Wynagrodze-
nia p∏atników sk∏adek okreÊla si´ jako procent kwoty
tych Êwiadczeƒ. WysokoÊç stopy procentowej oraz
tryb rozliczenia tego wynagrodzenia okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 8 stycznia 2007 r. (poz. 74)

USTAWA

z dnia 13 paêdziernika 1998 r.

o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych

———————
1) Dodany przez art. 172 pkt 1 ustawy z dnia 17 grud-

nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

2) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1256), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 30 grudnia 1999 r.



czenia spo∏ecznego. Pozosta∏e zadania z zakresu ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych p∏atnicy sk∏adek sà zobowiàzani
wykonywaç nieodp∏atnie.

3. Zakres zadaƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych wyko-
nywanych przez otwarte fundusze emerytalne i zak∏a-
dy emerytalne okreÊlajà przepisy o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych oraz o zak∏adach
emerytalnych.

Art. 4. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) ubezpieczeni — osoby fizyczne podlegajàce cho-
cia˝ jednemu z ubezpieczeƒ spo∏ecznych, o któ-
rych mowa w art. 1;

2) p∏atnik sk∏adek:

a)3) pracodawca — w stosunku do pracowników
i poborowych odbywajàcych s∏u˝b´ zast´pczà
oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizycz-
na pozostajàca z innà osobà fizycznà w stosun-
ku prawnym uzasadniajàcym obj´cie tej osoby
ubezpieczeniami spo∏ecznymi, w tym z tytu∏u
przebywania na urlopie wychowawczym albo
pobierania zasi∏ku macierzyƒskiego, z wy∏àcze-
niem osób, którym zasi∏ek macierzyƒski wyp∏a-
ca Zak∏ad,

b)4) jednostka wyp∏acajàca Êwiadczenia socjalne,
zasi∏ki socjalne oraz wynagrodzenia przys∏ugu-
jàce w okresie korzystania ze Êwiadczenia gór-
niczego lub w okresie korzystania ze stypen-
dium na przekwalifikowanie — w stosunku do
osób pobierajàcych Êwiadczenia socjalne wy-
p∏acane w okresie urlopu, osób pobierajàcych
zasi∏ek socjalny wyp∏acany na czas przekwalifi-
kowania zawodowego i poszukiwania nowego
zatrudnienia oraz osób pobierajàcych wyna-
grodzenie przys∏ugujàce w okresie korzystania
ze Êwiadczenia górniczego lub w okresie korzy-
stania ze stypendium na przekwalifikowanie,

c)5) podmiot, na którego rzecz wykonywana jest
odp∏atnie praca w czasie odbywania kary po-
zbawienia wolnoÊci lub tymczasowego aresz-
towania — w stosunku do osób, które jà wyko-
nujà, na podstawie skierowania do pracy, lub
podlegajà ubezpieczeniom spo∏ecznym z tytu-
∏u pobierania zasi∏ku macierzyƒskiego, je˝eli
zasi∏ek wyp∏aca ten podmiot,

d)6) ubezpieczony zobowiàzany do op∏acenia
sk∏adek na w∏asne ubezpieczenia spo∏eczne,

e)7) Kancelaria Sejmu w stosunku do pos∏ów i po-
s∏ów do Parlamentu Europejskiego wybranych
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelaria Se-
natu w stosunku do senatorów, 

f)8) duchowny nieb´dàcy cz∏onkiem zakonu albo
prze∏o˝ony domu zakonnego lub klasztoru
w stosunku do cz∏onków swych zakonów lub,
za zgodà Zak∏adu, inna zwierzchnia instytucja
diecezjalna lub zakonna w stosunku do du-
chownych obj´tych tà zgodà,

g)9) jednostka organizacyjna podleg∏a Ministrowi
Obrony Narodowej — w stosunku do ˝o∏nierzy
niezawodowych pe∏niàcych s∏u˝b´ czynnà,
z wy∏àczeniem ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ woj-
skowà w charakterze kandydata na ̋ o∏nierza za-
wodowego oraz ˝o∏nierzy s∏u˝by okresowej,

h) (uchylona),10)

i) (uchylona),10)

j) (uchylona),10)

k)11) oÊrodek pomocy spo∏ecznej — w stosunku do
osób rezygnujàcych z zatrudnienia w zwiàzku
z koniecznoÊcià sprawowania bezpoÊredniej,
osobistej opieki nad d∏ugotrwale lub ci´˝ko cho-
rym cz∏onkiem rodziny oraz wspólnie nieza-
mieszkujàcymi matkà, ojcem lub rodzeƒstwem,

l) (uchylona),10)

∏) powiatowy urzàd pracy — w stosunku do osób
pobierajàcych zasi∏ek dla bezrobotnych lub
stypendium,

m)12) Zak∏ad — w stosunku do osób podlegajà-
cych ubezpieczeniom spo∏ecznym z tytu∏u po-
bierania zasi∏ku macierzyƒskiego albo zasi∏ku
w wysokoÊci zasi∏ku macierzyƒskiego, je˝eli
zasi∏ki te wyp∏aca Zak∏ad,
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———————
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 121, poz. 1264), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 38 pkt 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa w´gla ka-
miennego w latach 2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 26 grudnia 2003 r. 

5) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret dru-
gie ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 8, poz. 64), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 17 lutego 2001 r.; wszed∏ w ˝ycie z dniem 18 ma-
ja 2001 r.

———————
6) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 ustawy

z dnia 30 lipca 2004 r. o uposa˝eniu pos∏ów do Parlamen-
tu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 187, poz. 1925), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
27 sierpnia 2004 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 1 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

10) Przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2003 r. 

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 138 pkt 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U.
Nr 64, poz. 593), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2004 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 44 pkt 1 lit. c ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.



n) podmiot wyp∏acajàcy stypendium sportowe —
w stosunku do osób pobierajàcych te stypen-
dia,

o)13) minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych oraz dyrektor izby celnej — w sto-
sunku do funkcjonariuszy celnych,

p)14) Krajowa Szko∏a Administracji Publicznej —
w stosunku do s∏uchaczy pobierajàcych sty-
pendium,

r)14) osoba prowadzàca pozarolniczà dzia∏alnoÊç
— w stosunku do osób wspó∏pracujàcych przy
prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci,

s)15) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych — w stosunku do
osób, których Êwiadczenia pracownicze finan-
sowane sà ze Êrodków Funduszu Gwarantowa-
nych Âwiadczeƒ Pracowniczych, je˝eli Êwiad-
czenia te wyp∏acane sà przez to Biuro,

t)16) jednostka obs∏ugi ekonomiczno-administra-
cyjnej 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)16) podmiot, w którym jest pe∏niona s∏u˝ba —
w odniesieniu do ˝o∏nierzy zawodowych
i funkcjonariuszy oddelegowanych do pe∏nie-
nia w nim s∏u˝by, je˝eli podmiot ten wyp∏aca
im uposa˝enie,

w)17) wójt, burmistrz lub prezydent miasta —
w stosunku do osób otrzymujàcych Êwiadcze-
nie piel´gnacyjne, na podstawie przepisów
o Êwiadczeniach rodzinnych,

z)18) podmiot, który wyp∏aca Êwiadczenie szkole-
niowe po ustaniu zatrudnienia — w stosunku
do osób, którym wyp∏aca to Êwiadczenie,

za)19) inne ni˝ powiatowe urz´dy pracy podmioty
kierujàce — w stosunku do osób pobierajàcych
stypendium w okresie sta˝u lub przygotowania
zawodowego — którymi sà: 

— jednostki samorzàdu terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne — z wyjàtkiem wo-
jewódzkich i powiatowych urz´dów pracy,

— Ochotnicze Hufce Pracy,

— agencje zatrudnienia,

— instytucje szkoleniowe,

— instytucje dialogu spo∏ecznego,

— instytucje partnerstwa lokalnego,

— organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce na rzecz
rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdzia∏ania
bezrobociu,

— jednostki naukowe,

— organizacje pracodawców,

— zwiàzki zawodowe,

— oÊrodki doradztwa rolniczego,

— oÊrodki poradnictwa zawodowego i psycho-
logicznego,

— korzystajàce z bud˝etu paƒstwa, paƒstwo-
wych funduszy celowych lub ze êróde∏ zagra-
nicznych na podstawie umowy o dofinanso-
wanie projektu albo decyzji, o których mowa
w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116,
poz. 1206, z póên. zm.20)) albo ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia po-
lityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658); 

3) sk∏adki — sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne osób
wymienionych w pkt 1;

4) zasi∏ki — zasi∏ki i Êwiadczenie rehabilitacyjne
z ubezpieczenia chorobowego oraz ubezpieczenia
wypadkowego;

5) deklaracja rozliczeniowa — zestawienie informacji
o nale˝nych sk∏adkach na fundusze, na które
sk∏adki pobiera Zak∏ad, kwot rozliczanych w ci´˝ar
sk∏adek oraz kwot nale˝nych do zap∏aty;

6) imienny raport miesi´czny — informacje o osobie
podlegajàcej ubezpieczeniom spo∏ecznym przed-
k∏adane Zak∏adowi przez p∏atnika sk∏adek za dany
miesiàc kalendarzowy;
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———————
13) Dodana przez art. 89 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r.

o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 15 wrzeÊnia 1999 r.; w brzmieniu ustalo-
nym przez art. 20 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o prze-
kszta∏ceniach w administracji celnej oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 1 maja 2002 r.

14) Dodana przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.

15) Dodana przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 5; w brzmieniu ustalonym przez
art. 10 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

16) Dodana przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 grud-
nia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 241, poz. 2074), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.

17) Dodana przez art. 44 pkt 1 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 12.

18) Dodana przez art. 133 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 czerwca 2004 r.

———————
19) Dodana przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 164, poz. 1366), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 listopada 2005 r.; w brzmieniu ustalonym przez
art. 44 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.

20) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.



7) konto ubezpieczonego — konto, na którym ewi-
dencjonowane sà sk∏adki oraz informacje dotyczà-
ce przebiegu ubezpieczeƒ spo∏ecznych danego
ubezpieczonego;

8) konto p∏atnika — konto, na którym ewidencjono-
wana jest kwota zobowiàzaƒ z tytu∏u sk∏adek oraz
innych sk∏adek danego p∏atnika zbieranych przez
Zak∏ad, kwoty zap∏aconych sk∏adek, stan rozliczeƒ
oraz inne informacje dotyczàce p∏atnika sk∏adek;

9) przychód — przychody w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytu-
∏u: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy
nak∏adczej, s∏u˝by, wykonywania mandatu pos∏a
lub senatora, wykonywania pracy w czasie odby-
wania kary pozbawienia wolnoÊci lub tymczaso-
wego aresztowania, pobierania zasi∏ku dla bezro-
botnych i stypendium wyp∏acanych bezrobotnym
oraz stypendium sportowego, a tak˝e z tytu∏u pro-
wadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci oraz umowy
agencyjnej lub umowy zlecenia, jak równie˝ z tytu-
∏u wspó∏pracy przy tej dzia∏alnoÊci lub wspó∏pracy
przy wykonywaniu umowy;

10) przychód z tytu∏u cz∏onkostwa w rolniczej spó∏dziel-
ni produkcyjnej lub spó∏dzielni kó∏ek rolniczych —
przychody z tytu∏u pracy w spó∏dzielni i z tytu∏u wy-
twarzania na jej rzecz produktów rolnych;

11) otwarty fundusz emerytalny — fundusz wybrany
przez ubezpieczonego spoÊród funduszy emerytal-
nych, o których mowa w przepisach o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

12) zak∏ad emerytalny — wybrany przez ubezpieczo-
nego zak∏ad emerytalny, wyp∏acajàcy emerytur´
do˝ywotnià, dzia∏ajàcy na podstawie przepisów
o zak∏adach emerytalnych;

13)21) mi´dzybankowy system elektroniczny — system
ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.;

14) (uchylony);22)

15)23) numer NIP — numer identyfikacji podatkowej
nadany przez urzàd skarbowy;

16)23) rachunek bankowy — rachunek bankowy lub ra-
chunek w spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kre-
dytowej przedsi´biorcy b´dàcego jej cz∏onkiem.

Art. 5. 1. Ubezpieczenie spo∏eczne rolników, je˝eli
nie podlegajà oni obowiàzkowi ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych na podstawie ustawy, regulujà odr´bne przepisy.

2. Nie podlegajà ubezpieczeniom spo∏ecznym
okreÊlonym w ustawie obywatele paƒstw obcych, któ-

rych pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie
ma charakteru sta∏ego i którzy sà zatrudnieni w ob-
cych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urz´-
dach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub
instytucjach mi´dzynarodowych, chyba ˝e umowy
mi´dzynarodowe stanowià inaczej.

Rozdzia∏ 2

Zasady podlegania ubezpieczeniom spo∏ecznym

Art. 6. 1. Obowiàzkowo ubezpieczeniom emerytal-
nemu i rentowym podlegajà, z zastrze˝eniem art. 8 i 9,
osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej sà:24)

1) pracownikami, z wy∏àczeniem prokuratorów;

2) osobami wykonujàcymi prac´ nak∏adczà;

3) cz∏onkami rolniczych spó∏dzielni produkcyjnych
i spó∏dzielni kó∏ek rolniczych, zwanymi dalej „cz∏on-
kami spó∏dzielni”;

4)25) osobami wykonujàcymi prac´ na podstawie umo-
wy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umo-
wy o Êwiadczenie us∏ug, do której zgodnie z Kodek-
sem cywilnym stosuje si´ przepisy dotyczàce zlece-
nia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osoba-
mi z nimi wspó∏pracujàcymi, z zastrze˝eniem ust. 4;

5) osobami prowadzàcymi pozarolniczà dzia∏alnoÊç
oraz osobami z nimi wspó∏pracujàcymi;

6)26) pos∏ami i senatorami pobierajàcymi uposa˝enie
oraz pos∏ami do Parlamentu Europejskiego wy-
branymi w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi da-
lej „pos∏ami i senatorami”;

7) osobami pobierajàcymi stypendium sportowe,
zwanymi dalej „stypendystami sportowymi”;

7a)27) pobierajàcymi stypendium s∏uchaczami Krajo-
wej Szko∏y Administracji Publicznej;

8) osobami wykonujàcymi odp∏atnie prac´, na pod-
stawie skierowania do pracy, w czasie odbywania
kary pozbawienia wolnoÊci lub tymczasowego
aresztowania;

9)28) osobami pobierajàcymi zasi∏ek dla bezrobot-
nych lub pobierajàcymi stypendium w okresie od-
bywania szkolenia, sta˝u lub przygotowania zawo-
dowego w miejscu pracy, na które zosta∏y skiero-
wane przez powiatowy urzàd pracy, zwanymi dalej
„bezrobotnymi”;
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———————
21) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
22) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5; uchylony przez art. 25 pkt 1 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych
upowa˝nieƒ do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U.
Nr 220, poz. 1600), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2007 r.

23) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5. 

———————
24) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 10

pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie

ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 7.
27) Dodany przez art. 30 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r.

o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem re-
formy ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 133 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 18.



9a)29) osobami pobierajàcymi stypendium w okresie
odbywania sta˝u lub przygotowania zawodowego
w miejscu pracy, na które zosta∏y skierowane
przez inne ni˝ powiatowy urzàd pracy podmioty
kierujàce na sta˝ lub przygotowanie zawodowe,
zwanymi dalej „osobami pobierajàcymi stypen-
dium”;

10) duchownymi;

11)30) ˝o∏nierzami niezawodowymi pe∏niàcymi 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´ wojskowà;

12)31) osobami odbywajàcymi s∏u˝b´ zast´pczà;

13) (uchylony);32)

14) (uchylony);32)

15) (uchylony);32)

16) (uchylony);32)

17) (uchylony);32)

18) (uchylony);32)

18a)33) funkcjonariuszami S∏u˝by Celnej;

18b) (uchylony);34)

19)35) osobami przebywajàcymi na urlopach wycho-
wawczych lub pobierajàcymi zasi∏ek macierzyƒski
albo zasi∏ek w wysokoÊci zasi∏ku macierzyƒskiego;

20)36) osobami pobierajàcymi Êwiadczenia socjalne
wyp∏acane w okresie urlopu oraz osobami pobie-
rajàcymi zasi∏ek socjalny wyp∏acany na czas prze-
kwalifikowania zawodowego i poszukiwania no-
wego zatrudnienia, a tak˝e osobami pobierajàcy-
mi wynagrodzenie przys∏ugujàce w okresie korzy-
stania ze Êwiadczenia górniczego albo w okresie
korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,
wynikajàce z odr´bnych przepisów lub uk∏adów
zbiorowych pracy;

21)37) osobami pobierajàcymi Êwiadczenie szkolenio-
we wyp∏acane po ustaniu zatrudnienia.

2.38) Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytal-
nemu i rentowym osób rezygnujàcych z zatrudnienia
w zwiàzku z koniecznoÊcià sprawowania bezpoÊred-
niej, osobistej opieki nad d∏ugotrwale lub ci´˝ko cho-
rym cz∏onkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkujà-
cymi matkà, ojcem lub rodzeƒstwem, za które oÊrodek
pomocy spo∏ecznej op∏aca sk∏adk´, regulujà przepisy
o pomocy spo∏ecznej.

2a.39) Za osob´ pobierajàcà Êwiadczenie piel´gna-
cyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta op∏aca
sk∏adk´ na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od
podstawy odpowiadajàcej wysokoÊci Êwiadczenia pie-
l´gnacyjnego przys∏ugujàcego na podstawie przepi-
sów o Êwiadczeniach rodzinnych przez okres niezb´d-
ny do uzyskania okresu ubezpieczenia (sk∏adkowego
i niesk∏adkowego) odpowiednio 20-letniego przez ko-
biet´ i 25-letniego przez m´˝czyzn´, jednak nie d∏u˝ej
ni˝ przez 20 lat. 

2b.40) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie
op∏aca sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
za osob´ pobierajàcà Êwiadczenie piel´gnacyjne, je˝e-
li podlega ona obowiàzkowi ubezpieczenia spo∏eczne-
go z innego tytu∏u na podstawie ustawy lub na pod-
stawie odr´bnych przepisów.

2c.41) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, je˝eli
przyzna∏ osobie Êwiadczenie piel´gnacyjne, mo˝e wy-
stàpiç do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o udziele-
nie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki
okres za t´ osob´ powinien op∏acaç sk∏adk´ na ubez-
pieczenie emerytalne i rentowe. 

3. (uchylony).42)

3a. (uchylony).43)
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———————
29) Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy wymienionej jako pierw-

sza w odnoÊniku 19.
30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierw-

sze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 10.
31) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 45 pkt 2 ustawy

z dnia 28 listopada 2003 r. o s∏u˝bie zast´pczej (Dz. U.
Nr 223, poz. 2217), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.

32) Przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 10.

33) Dodany przez art. 89 pkt 2 ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 13.

34) Dodany przez art. 133 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 30 marca 2001 r.;
uchylony przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 10.

35) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret trze-
cie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

36) W brzmieniu ustalonym przez art. 38 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 4.

———————
37) Dodany przez art. 133 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 18. 
38) W brzmieniu ustalonym przez art. 138 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 11.
39) Dodany przez art. 44 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 12.
40) Dodany przez art. 44 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 12; w brzmieniu ustalonym przez art. 26
lit. a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o post´powaniu
wobec d∏u˝ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimen-
tacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732), który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.

41) Dodany przez art. 26 lit. b ustawy wymienionej jako druga
w odnoÊniku 40, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊ-
nia 2006 r.

42) Przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 10.

43) Dodany przez art. 195 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 24 ma-
ja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 29 czerwca 2002 r.; uchylony
przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 10.



4.44) Osoby okreÊlone w ust. 1 pkt 4 nie podlegajà
obowiàzkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-
wym, je˝eli sà uczniami gimnazjów, szkó∏ ponad-
gimnazjalnych, szkó∏ ponadpodstawowych lub stu-
dentami, do ukoƒczenia 26 lat.

5. (uchylony).45)

6. (uchylony).46)

Art. 7. Prawo do dobrowolnego obj´cia ubezpie-
czeniami emerytalnym i rentowymi przys∏uguje:

1) ma∏˝onkom pracowników skierowanych do pracy
w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urz´-
dach konsularnych, w sta∏ych przedstawiciel-
stwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych
i w innych misjach specjalnych za granicà, w insty-
tutach, oÊrodkach informacji i kultury za granicà;

2) osobom, które z powodu sprawowania opieki nad
cz∏onkiem rodziny spe∏niajàcym warunki do przy-
znania zasi∏ku piel´gnacyjnego nie podlegajà
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytu-
∏ów, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2;

3) obywatelom polskim wykonujàcym prac´ za grani-
cà w podmiotach zagranicznych oraz obywatelom
polskim wykonujàcym prac´ w podmiotach zagra-
nicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
je˝eli podmioty te nie posiadajà w Polsce swojej
siedziby ani przedstawicielstwa;

4)47) studentom oraz uczestnikom studiów dokto-
ranckich, je˝eli nie podlegajà ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z innego tytu∏u;

5) alumnom seminariów duchownych, nowicjuszom,
postulantom i juniorystom do ukoƒczenia 25 roku
˝ycia;

6)48) odbywajàcym na podstawie nieodp∏atnych
umów cywilnoprawnych sta˝ adaptacyjny wnio-

skodawcom-obywatelom paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej w post´powaniu w sprawie
uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu re-
gulowanego lub dzia∏alnoÊci regulowanej — w ro-
zumieniu odpowiednio przepisów o zasadach
uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania za-
wodów regulowanych lub przepisów o zasadach
uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania
lub wykonywania niektórych dzia∏alnoÊci.

Art. 8. 1.49) Za pracownika uwa˝a si´ osob´ pozo-
stajàcà w stosunku pracy, z zastrze˝eniem ust. 2 i 2a.

2. Je˝eli pracownik spe∏nia kryteria okreÊlone dla
osób wspó∏pracujàcych, o których mowa w ust. 11 —
dla celów ubezpieczeƒ spo∏ecznych jest traktowany ja-
ko osoba wspó∏pracujàca.

2a.50) Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uwa˝a
si´ tak˝e osob´ wykonujàcà prac´ na podstawie umo-
wy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy
o Êwiadczenie us∏ug, do której zgodnie z Kodeksem
cywilnym stosuje si´ przepisy dotyczàce zlecenia, al-
bo umowy o dzie∏o, je˝eli umow´ takà zawar∏a z pra-
codawcà, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub je-
˝eli w ramach takiej umowy wykonuje prac´ na rzecz
pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

3. Za osob´ wykonujàcà prac´ nak∏adczà uwa˝a
si´ osob´ zatrudnionà na podstawie umowy o prac´
nak∏adczà.

4. Za cz∏onka spó∏dzielni uwa˝a si´ cz∏onka rolni-
czej spó∏dzielni produkcyjnej, innej spó∏dzielni zajmu-
jàcej si´ produkcjà rolnà oraz spó∏dzielni kó∏ek rolni-
czych, zajmujàcych si´ produkcjà rolnà, dzia∏ajàcych
zgodnie z art. 138—178 oraz art. 180 § 3 ustawy
z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏dzielcze
(Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99,
poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024 oraz z 2006 r.
Nr 94, poz. 651), który wykonuje prac´ na rzecz spó∏-
dzielni na innej podstawie ni˝ stosunek pracy lub wy-
twarza na jej rzecz produkty rolne w prowadzonym
przez siebie gospodarstwie.

5. Na równi z cz∏onkiem spó∏dzielni, o którym mo-
wa w ust. 4, traktuje si´ inne osoby, które wykonujà
prac´ w spó∏dzielni lub w gospodarstwie rolnym spó∏-
dzielni na innej podstawie ni˝ stosunek pracy, nieb´-
dàce jej cz∏onkami i wynagradzane wed∏ug zasad obo-
wiàzujàcych cz∏onków spó∏dzielni, w tym kandydatów
na cz∏onka spó∏dzielni.

6. Za osob´ prowadzàcà pozarolniczà dzia∏alnoÊç
uwa˝a si´:

1) osob´ prowadzàcà pozarolniczà dzia∏alnoÊç go-
spodarczà na podstawie przepisów o dzia∏alnoÊci
gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
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———————
44) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 17 ustawy z dnia

23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty,
ustawy — Przepisy wprowadzajàce reform´ ustroju
szkolnego, ustawy — Karta Nauczyciela oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 21 paêdziernika 2001 r. 

45) Dodany przez art. 172 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1; uchylony przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

46) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; uchylony przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 10.

47) W brzmieniu ustalonym przez art. 47 ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule nauko-
wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
Nr 65, poz. 595), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2003 r.

48) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2003 r.
o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifika-
cji do wykonywania zawodów regulowanych oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1864),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.

———————
49) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
50) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.



2) twórc´ i artyst´;

3)51) osob´ prowadzàcà dzia∏alnoÊç w zakresie wol-
nego zawodu:

a) w rozumieniu przepisów o zrycza∏towanym po-
datku dochodowym od niektórych przychodów
osiàganych przez osoby fizyczne,

b) z której przychody sà przychodami z dzia∏alno-
Êci gospodarczej w rozumieniu przepisów o po-
datku dochodowym od osób fizycznych;

4)52) wspólnika jednoosobowej spó∏ki z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià oraz wspólników spó∏ki jaw-
nej, komandytowej lub partnerskiej.

7. Za twórc´, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uwa-
˝a si´ osob´, która tworzy dzie∏a w zakresie architektu-
ry, architektury wn´trz, architektury krajobrazu, urba-
nistyki, literatury pi´knej, sztuk plastycznych, muzyki,
fotografiki, twórczoÊci audiowizualnej, choreografii
i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, b´dàce
przedmiotem prawa autorskiego.

8. Za artyst´, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uwa-
˝a si´ osob´ wykonujàcà zarobkowo dzia∏alnoÊç arty-
stycznà w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, re-
˝yserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrko-
wej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instru-
mentalistyki, kostiumografii, scenografii, a tak˝e
w dziedzinie produkcji audiowizualnej re˝yserów, sce-
narzystów, operatorów obrazu i dêwi´ku, monta˝y-
stów i kaskaderów.

9. Uznanie dzia∏alnoÊci za twórczà lub artystycznà
i ustalenie daty jej rozpocz´cia nast´puje w formie de-
cyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego
Twórców, dzia∏ajàcej przy ministrze w∏aÊciwym do
spraw kultury.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury w uzgod-
nieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego powo∏uje, w drodze rozporzàdzenia,
komisj´, o której mowa w ust. 9, oraz szczegó∏owo
okreÊla jej zadania, a tak˝e sk∏ad i tryb dzia∏ania.

11. Za osob´ wspó∏pracujàcà z osobami prowa-
dzàcymi pozarolniczà dzia∏alnoÊç oraz zleceniobiorca-
mi, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uwa˝a si´
ma∏˝onka, dzieci w∏asne, dzieci drugiego ma∏˝onka
i dzieci przysposobione, rodziców, macoch´ i ojczyma
oraz osoby przysposabiajàce, je˝eli pozostajà z nimi
we wspólnym gospodarstwie domowym i wspó∏pra-
cujà przy prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci lub wykonywa-
niu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie doty-
czy to osób, z którymi zosta∏a zawarta umowa o prac´
w celu przygotowania zawodowego.

12. Za stypendyst´ sportowego uwa˝a si´ osob´
pobierajàcà stypendium sportowe, z wyjàtkiem osób

uczàcych si´ lub studiujàcych, jeÊli nie podlegajà
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego
tytu∏u.

13. Za osob´ duchownà uwa˝a si´ duchownego
oraz cz∏onków zakonów m´skich i ˝eƒskich KoÊcio∏a
Katolickiego, innych koÊcio∏ów i zwiàzków wyznanio-
wych, z wyjàtkiem alumnów seminariów duchow-
nych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów, którzy
nie ukoƒczyli 25 roku ˝ycia.

14. Na równi z zatrudnieniem na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej uwa˝a si´ zatrudnienie obywateli
polskich za granicà w polskich przedstawicielstwach
dyplomatycznych i urz´dach konsularnych, w sta∏ych
przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjed-
noczonych i innych misjach lub misjach specjalnych,
a tak˝e w innych polskich placówkach, instytucjach
lub przedsi´biorstwach, chyba ˝e umowy mi´dzynaro-
dowe stanowià inaczej.

15. Za osob´ w stosunku s∏u˝by uwa˝a si´ ˝o∏nie-
rzy zawodowych oraz funkcjonariuszy:

1) Policji;

2)53) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Agen-
cji Wywiadu;

2a)54) Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

3) Stra˝y Granicznej;

4) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

5) S∏u˝by Wi´ziennej;

6)55) S∏u˝by Celnej;

6a)56) S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego i S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego;

7)57) Biura Ochrony Rzàdu.

Art. 9. 1.58) Osoby, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1, 3, 10, 18a, 20 i 21, spe∏niajàce jednocze-
Ênie warunki do obj´cia ich obowiàzkowo ubezpiecze-
niami emerytalnym i rentowymi z innych tytu∏ów, sà
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———————
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 16. 
52) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16.

———————
53) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 195 pkt 1 ustawy wy-

mienionej jako pierwsza w odnoÊniku 43. 
54) Dodany przez art. 181 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca

2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 lip-
ca 2006 r.

55) Dodany przez art. 89 pkt 3 ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 13.

56) Dodany przez art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.
— Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o S∏u˝bie Kontrwy-
wiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego
oraz ustaw´ o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwy-
wiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego
(Dz. U. Nr 104, poz. 711), który wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2006 r.

57) Dodany przez art. 133 pkt 2 ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 34.

58) W brzmieniu ustalonym przez art. 133 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 18.



obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytu∏u stosunku
pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej
umowy o Êwiadczenie us∏ug, do której zgodnie z Ko-
deksem cywilnym stosuje si´ przepisy dotyczàce zle-
cenia, albo umowy o dzie∏o, je˝eli umow´ takà zawar-
∏y z pracodawcà, z którym pozostajà w stosunku pra-
cy, lub je˝eli w ramach takiej umowy wykonujà prac´
na rzecz pracodawcy, z którym pozostajà w stosunku
pracy, cz∏onkostwa w spó∏dzielni, s∏u˝by, pobierania
Êwiadczenia szkoleniowego, Êwiadczenia socjalnego,
zasi∏ku socjalnego albo wynagrodzenia przys∏ugujàce-
go w okresie korzystania ze Êwiadczenia górniczego
lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwa-
lifikowanie. Mogà one dobrowolnie, na swój wniosek,
byç obj´te ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi
równie˝ z innych tytu∏ów, z zastrze˝eniem ust. 1a.

1a.59) Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których
podstawa wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe z tytu∏u stosunku pracy, cz∏onkostwa
w spó∏dzielni, s∏u˝by, pobierania Êwiadczenia szkole-
niowego, Êwiadczenia socjalnego, zasi∏ku socjalnego
lub wynagrodzenia przys∏ugujàcego w okresie korzy-
stania ze Êwiadczenia górniczego lub w okresie korzy-
stania ze stypendium na przekwalifikowanie w przeli-
czeniu na okres miesiàca jest ni˝sza od okreÊlonej
w art. 18 ust. 4 pkt 5a, podlegajà równie˝ obowiàzko-
wo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z in-
nych tytu∏ów, z zastrze˝eniem ust. 1b i art. 16 ust. 10a.

1b.60) Je˝eli ubezpieczeni, o których mowa w ust. 1a,
spe∏niajà jednoczeÊnie warunki do obj´cia ich obowiàz-
kowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z wi´-
cej ni˝ jednego innego tytu∏u, stosuje si´ do nich odpo-
wiednio ust. 2.

2. Osoba spe∏niajàca warunki do obj´cia obowiàzko-
wo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku
tytu∏ów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4—6 i 10,
jest obj´ta obowiàzkowo ubezpieczeniami z tego tytu∏u,
który powsta∏ najwczeÊniej. Mo˝e ona jednak dobrowol-
nie, na swój wniosek, byç obj´ta ubezpieczeniami eme-
rytalnym i rentowymi tak˝e z pozosta∏ych, wszystkich
lub wybranych tytu∏ów lub zmieniç tytu∏ ubezpieczeƒ,
z zastrze˝eniem ust. 7.

2a.61) Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 —
prowadzàca jednoczeÊnie pozarolniczà dzia∏alnoÊç,
o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 — podlega obowiàz-
kowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z ty-
tu∏u tej dzia∏alnoÊci, je˝eli z tytu∏u wykonywania umo-
wy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy
o Êwiadczenie us∏ug, do której zgodnie z Kodeksem
cywilnym stosuje si´ przepisy dotyczàce zlecenia, oraz

wspó∏pracy przy wykonywaniu tych umów podstawa
wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we jest ni˝sza od obowiàzujàcej t´ osob´ najni˝szej
podstawy wymiaru sk∏adek dla osób prowadzàcych
pozarolniczà dzia∏alnoÊç. Mo˝e ona dobrowolnie, na
swój wniosek, byç obj´ta ubezpieczeniami emerytal-
nymi i rentowymi równie˝ z tytu∏u, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 4.

3. Osoba prowadzàca kilka rodzajów dzia∏alnoÊci
pozarolniczej jest obj´ta obowiàzkowo ubezpieczenia-
mi emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego
przez siebie rodzaju dzia∏alnoÊci.

4.62) Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1,
3 i 18a, majàce ustalone prawo do emerytury lub ren-
ty, podlegajà obowiàzkowo ubezpieczeniom emerytal-
nemu i rentowym.

4a.63) Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4,
majàce ustalone prawo do emerytury lub renty podle-
gajà obowiàzkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym, je˝eli równoczeÊnie nie pozostajà w sto-
sunku pracy, z zastrze˝eniem ust. 4b.

4b.64) Osoby, o których mowa w ust. 4a, podlegajà
obowiàzkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-
wym, je˝eli umowa agencyjna, umowa zlecenia lub in-
na 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 pra-
codawcà, z którym pozostajà równoczeÊnie w stosun-
ku pracy, lub je˝eli w ramach takiej umowy wykonujà
prac´ na rzecz pracodawcy, z którym pozostajà w sto-
sunku pracy.

4c.65) Osoby prowadzàce pozarolniczà dzia∏alnoÊç,
o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, majàce ustalone
prawo do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy podle-
gajà obowiàzkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury.

5.66) Osoby, o których mowa w art. 6, niewymie-
nione w ust. 4, majàce ustalone prawo do emerytury
lub renty, podlegajà dobrowolnie ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym.

5.67) Osoby, o których mowa w art. 6, niewymienione
w ust. 4 i 4c majàce ustalone prawo do emerytury lub ren-
ty podlegajà dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu
i rentowym. 
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———————
59) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 133
pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 18.

60) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

61) Dodany przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz ustawy o systemie ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1412 oraz
z 2006 r. Nr 90, poz. 626 i Nr 251, poz. 1846), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 listopada 2005 r.

———————
62) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10.
63) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
64) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 10
pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

65) Dodany przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 61; wejdzie w ˝ycie z dniem 1 lipca 2007 r.

66) W tym brzmieniu obowiàzuje do wejÊcia w ˝ycie zmiany,
o której mowa w odnoÊniku 67.

67) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 61; wejdzie w ˝ycie z dniem
1 lipca 2007 r. 



6. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 i 19,
podlegajà obowiàzkowo ubezpieczeniom emerytalne-
mu i rentowym, je˝eli nie majà ustalonego prawa do
emerytury lub renty i nie majà innych tytu∏ów rodzà-
cych obowiàzek ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

6a.68) Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9,
9a, 11 i 12, obowiàzkowo podlegajà ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym, je˝eli nie majà innych ty-
tu∏ów rodzàcych obowiàzek ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

7. Duchowni spe∏niajàcy warunki do obj´cia obo-
wiàzkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi
z tytu∏u prowadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej podlegajà ubezpieczeniom z tytu∏u tej
dzia∏alnoÊci.

8.69) Osoby pozostajàce w stosunku s∏u˝by, z wy∏à-
czeniem osób, o których mowa w art. 8 ust. 15 pkt 6,
spe∏niajàce jednoczeÊnie warunki do podlegania
ubezpieczeniom emerytalnemu 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 ubezpieczeniami na swój
wniosek.

Art. 10. Osoby obj´te obowiàzkowo ubezpiecze-
niami emerytalnym i rentowymi oraz osoby, o których
mowa w art. 7 pkt 3, mogà po ustaniu tych ubezpie-
czeƒ kontynuowaç je dobrowolnie, jednak˝e wówczas,
gdy okres tego ubezpieczenia przekracza 10 lat, nie
obowiàzuje gwarancja wyp∏aty minimalnego Êwiad-
czenia, w wypadku gdy stan w∏asnego konta ubezpie-
czonego nie b´dzie go zapewnia∏.

Art. 11. 1.70) Obowiàzkowo ubezpieczeniu choro-
bowemu podlegajà osoby wymienione w art. 6 ust. 1
pkt 1, 3 i 12.

2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu pod-
legajà na swój wniosek osoby obj´te obowiàzkowo
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymie-
nione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10.

Art. 12. 1. Obowiàzkowo ubezpieczeniu wypadko-
wemu podlegajà, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, osoby pod-
legajàce ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

2.71) Nie podlegajà ubezpieczeniu wypadkowemu
bezrobotni pobierajàcy zasi∏ek dla bezrobotnych oraz
osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 11, 19 i 20
oraz art. 7 i 10.

2a.72) Nie podlegajà ubezpieczeniu wypadkowemu
osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21.

3. Nie podlegajà ubezpieczeniu wypadkowemu
osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, je˝eli wy-
konujà prac´ poza siedzibà lub miejscem prowadzenia
dzia∏alnoÊci zleceniodawcy.

Art. 13. Obowiàzkowo ubezpieczeniom emerytal-
nemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu
podlegajà osoby fizyczne w nast´pujàcych okresach:

1) pracownicy — od dnia nawiàzania stosunku pracy
do dnia ustania tego stosunku;

2)73) osoby wykonujàce prac´ nak∏adczà oraz zlece-
niobiorcy — od dnia oznaczonego w umowie jako
dzieƒ rozpocz´cia jej wykonywania do dnia roz-
wiàzania lub wygaÊni´cia tej umowy;

2a) (uchylony);74)

3) cz∏onkowie spó∏dzielni — od dnia rozpocz´cia wy-
konywania pracy na rzecz spó∏dzielni do dnia za-
koƒczenia jej wykonywania;

4) osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç pozarolniczà — od
dnia rozpocz´cia wykonywania dzia∏alnoÊci do
dnia zaprzestania wykonywania tej dzia∏alnoÊci;

5) osoby wspó∏pracujàce — od dnia rozpocz´cia
wspó∏pracy przy prowadzeniu pozarolniczej dzia-
∏alnoÊci lub wykonywaniu umowy agencyjnej albo
umowy zlecenia do dnia zakoƒczenia tej wspó∏pra-
cy;

6) pos∏owie i senatorowie — od dnia nabycia prawa
do uposa˝enia do dnia utraty tego prawa;

7) stypendyÊci sportowi — od dnia spe∏nienia warun-
ków, o których mowa w art. 8 ust. 12, do dnia za-
przestania spe∏niania tych warunków;

8) osoby wykonujàce odp∏atnie prac´, na podstawie
skierowania do pracy, w czasie odbywania kary
pozbawienia wolnoÊci lub tymczasowego areszto-
wania — od dnia rozpocz´cia wykonywania pracy
do dnia zakoƒczenia wykonywania tej pracy;

9) bezrobotni — od dnia nabycia prawa do zasi∏ku
lub stypendium do dnia utraty prawa do nich;

9a)75) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a —
od dnia nabycia prawa do stypendium do dnia
utraty prawa do niego;

10)76) duchowni — od dnia przyj´cia do stanu du-
chownego do dnia wystàpienia z tego stanu,
a w przypadku alumnów seminariów duchow-
nych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów —
od dnia ukoƒczenia 25 lat;
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———————
68) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16; w brzmieniu ustalonym przez art. 4
pkt 3 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnoÊniku 19.

69) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 10
pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

70) W brzmieniu ustalonym przez art. 45 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 31.

71) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 4 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.

72) Dodany przez art. 133 pkt 4 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 18.

———————
73) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 172 pkt 3

lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1, i art. 1 pkt 8
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

74) Dodany przez art. 172 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1; uchylony przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

75) Dodany przez art. 4 pkt 4 ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 19. 

76) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.



11)31) ˝o∏nierze niezawodowi w s∏u˝bie czynnej oraz
osoby odbywajàce s∏u˝b´ zast´pczà — od dnia po-
wo∏ania lub skierowania do tej s∏u˝by do dnia
zwolnienia z tej s∏u˝by;

12)77) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 18a —
od dnia nawiàzania stosunku s∏u˝by do dnia zwol-
nienia ze s∏u˝by;

13)78) osoby pozostajàce na urlopach wychowaw-
czych lub pobierajàce zasi∏ek macierzyƒski albo
zasi∏ek w wysokoÊci zasi∏ku macierzyƒskiego — od
dnia spe∏nienia warunków, o których mowa
w art. 9 ust. 6, do dnia zaprzestania spe∏niania
tych warunków;

14)79) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 —
od dnia nabycia prawa do Êwiadczenia socjalne-
go, zasi∏ku socjalnego, wynagrodzenia przys∏ugu-
jàcego w okresie Êwiadczenia górniczego lub
w okresie stypendium na przekwalifikowanie do
dnia utraty tego prawa;

15)80) pobierajàcy stypendium s∏uchacze Krajowej
Szko∏y Administracji Publicznej — od dnia uzyska-
nia statusu s∏uchacza do dnia utraty tego statusu;

16)81) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 —
od dnia nabycia prawa do Êwiadczenia szkolenio-
wego do dnia utraty tego prawa.

Art. 14. 1.82) Obj´cie dobrowolnie ubezpieczeniami
emerytalnym, rentowymi i chorobowym nast´puje od
dnia wskazanego we wniosku o obj´cie tymi ubezpie-
czeniami, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia, w którym
wniosek zosta∏ zg∏oszony, z zastrze˝eniem ust. 1a.

1a.83) Obj´cie dobrowolnie ubezpieczeniem choro-
bowym nast´puje od dnia wskazanego we wniosku
tylko wówczas, gdy zg∏oszenie do ubezpieczeƒ emery-
talnego i rentowych zostanie dokonane w terminie
okreÊlonym w art. 36 ust. 4.

2. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz choro-
bowe, o których mowa w ust. 1, ustajà:

1) od dnia wskazanego we wniosku o wy∏àczenie
z tych ubezpieczeƒ, nie wczeÊniej jednak ni˝ od
dnia, w którym wniosek zosta∏ z∏o˝ony;

2)84) od pierwszego dnia miesiàca kalendarzowego,
za który nie op∏acono w terminie sk∏adki nale˝nej
na to ubezpieczenie — w przypadku osób prowa-
dzàcych pozarolniczà dzia∏alnoÊç i osób z nimi
wspó∏pracujàcych, duchownych oraz osób wy-
mienionych w art. 7 i 10; w uzasadnionych przy-
padkach Zak∏ad, na wniosek ubezpieczonego, mo-
˝e wyraziç zgod´ na op∏acenie sk∏adki po terminie,
z zastrze˝eniem ust. 2a;

3) od dnia ustania tytu∏u podlegania tym ubezpiecze-
niom.

2a.85) W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
je˝eli za cz´Êç miesiàca zosta∏ pobrany zasi∏ek, ubez-
pieczenie chorobowe ustaje od dnia nast´pujàcego po
dniu, za który zasi∏ek ten przys∏uguje.

3. Za okres op∏acania sk∏adek uwa˝a si´ tak˝e
okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolnoÊci
do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w zwiàz-
ku z chorobà zakaênà oraz zasi∏ków.

Rozdzia∏ 3

Zasady ustalania sk∏adek 
na ubezpieczenia spo∏eczne

Art. 15. 1. WysokoÊci sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i chorobowe wyra˝one sà w for-
mie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich
ubezpieczonych.

2. Stopa procentowa sk∏adek na ubezpieczenie wy-
padkowe jest zró˝nicowana dla poszczególnych p∏at-
ników sk∏adek i ustalana w zale˝noÊci od poziomu za-
gro˝eƒ zawodowych i skutków tych zagro˝eƒ.

Art. 16. 1.86) Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe:

1) pracowników,

2) osób wykonujàcych prac´ nak∏adczà,

3) cz∏onków spó∏dzielni,

4) zleceniobiorców,

5) pos∏ów i senatorów,

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 czasie odbywania kary
pozbawienia wolnoÊci lub tymczasowego areszto-
wania,
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———————
77) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 10.
78) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5; wszed∏ w ˝ycie z mocà obowià-
zujàcà od dnia 1 stycznia 1999 r.

79) W brzmieniu ustalonym przez art. 38 pkt 4 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 4.

80) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

81) Dodany przez art. 133 pkt 5 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 18.

82) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.

83) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16.

———————
84) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
85) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
86) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 5 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.



9) osób wspó∏pracujàcych ze zleceniobiorcami,

10) funkcjonariuszy S∏u˝by Celnej,

11) poborowych odbywajàcych s∏u˝b´ zast´pczà 

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

1a.87) Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we osób pobierajàcych Êwiadczenie szkoleniowe po
ustaniu zatrudnienia finansujà z w∏asnych Êrodków,
w równych cz´Êciach, ubezpieczeni i p∏atnicy sk∏adek.

2.88) Sk∏adki na ubezpieczenie chorobowe podle-
gajàcych temu ubezpieczeniu osób, wymienionych
w ust. 1 pkt 1—4, 8, 9 i 11 finansujà w ca∏oÊci, z w∏as-
nych Êrodków, sami ubezpieczeni.

3.89) Sk∏adki na ubezpieczenie wypadkowe osób
wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3—10, osób wspó∏pra-
cujàcych z osobami prowadzàcymi pozarolniczà dzia-
∏alnoÊç, bezrobotnych pobierajàcych stypendium oraz
osób pobierajàcych stypendium finansujà w ca∏oÊci,
z w∏asnych Êrodków, p∏atnicy sk∏adek.

4. Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
chorobowe i wypadkowe:

1) osób prowadzàcych pozarolniczà dzia∏alnoÊç,

2) osób, o których mowa w art. 7 i 10,

finansujà w ca∏oÊci, z w∏asnych Êrodków, sami ubez-
pieczeni.

5.90) Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we ˝o∏nierzy niezawodowych pe∏niàcych czynnà s∏u˝-
b´, z wy∏àczeniem ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ wojsko-
wà w charakterze kandydata na ˝o∏nierza zawodowe-
go oraz ˝o∏nierzy pe∏niàcych okresowà s∏u˝b´ wojsko-
wà, finansowane sà z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której
dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

5a.91) Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we, chorobowe i wypadkowe osób wspó∏pracujàcych
finansuje w ca∏oÊci z w∏asnych Êrodków osoba prowa-
dzàca pozarolniczà dzia∏alnoÊç.

6.92) Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we osób rezygnujàcych z zatrudnienia w zwiàzku z ko-
niecznoÊcià sprawowania bezpoÊredniej, osobistej
opieki nad d∏ugotrwale lub ci´˝ko chorym cz∏onkiem
rodziny oraz wspólnie niezamieszkujàcymi matkà, oj-

cem lub rodzeƒstwem finansujà w ca∏oÊci oÊrodki po-
mocy spo∏ecznej.

6a. (uchylony).93)

6b.94) Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we osób pobierajàcych Êwiadczenie piel´gnacyjne
finansuje w ca∏oÊci wójt, burmistrz lub prezydent mia-
sta.

7. (uchylony).95)

7a. (uchylony).96)

8.97) Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we osób przebywajàcych na urlopach wychowaw-
czych lub pobierajàcych zasi∏ek macierzyƒski albo za-
si∏ek w wysokoÊci zasi∏ku macierzyƒskiego finansuje
w ca∏oÊci bud˝et paƒstwa za poÊrednictwem Zak∏adu.

9. Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
bezrobotnych finansujà w ca∏oÊci powiatowe urz´dy
pracy z Funduszu Pracy.

9a.98) Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we osób pobierajàcych stypendium w okresie sta˝u
i przygotowania zawodowego, kierowanych przez
podmioty inne ni˝ powiatowe urz´dy pracy — finan-
sujà w ca∏oÊci, z w∏asnych Êrodków, podmioty kierujà-
ce.

10.99) Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne, rento-
we i wypadkowe osób, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 10 podlegajàcych obowiàzkowo tym ubez-
pieczeniom, finansujà:

1) duchowni — w wysokoÊci 20 % sk∏adki oraz Fun-
dusz KoÊcielny — w wysokoÊci 80 % sk∏adki;

2) Fundusz KoÊcielny — w wysokoÊci 100 % sk∏adki
za cz∏onków zakonów kontemplacyjnych klauzuro-
wych, misjonarzy w okresach pracy na terenach
misyjnych.

10a.100) Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe duchownych, o których mowa w art. 9 ust. 1a,
finansuje Fundusz KoÊcielny, zgodnie z ust. 10 pkt 1,

Dziennik Ustaw Nr 11 — 472 — Poz. 74

———————
87) Dodany przez art. 133 pkt 6 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 18.
88) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 5 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
89) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 5 lit. a ustawy wy-

mienionej jako pierwsza w odnoÊniku 19.
90) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 5 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
91) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
92) W brzmieniu ustalonym przez art. 138 pkt 3 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 11.

———————
93) Dodany przez art. 133 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 34; uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 10.

94) Dodany przez art. 44 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 12.

95) Przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 10.

96) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 10.

97) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 10 lit. e
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2, i art. 1 pkt 4 usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 5; wszed∏ w ˝ycie z mo-
cà obowiàzujàcà od dnia 1 stycznia 1999 r.

98) Dodany przez art. 4 pkt 5 lit. b ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 19.

99) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 10 lit. f ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

100) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. g ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.



w cz´Êci obliczonej od ró˝nicy podstawy wymiaru
sk∏adek okreÊlonej w art. 18 ust. 4 pkt 5 i podstawy wy-
miaru sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z tytu∏u stosunku pracy.

11.101) Sk∏adki na ubezpieczenia chorobowe, emery-
talne i rentowe duchownych podlegajàcych dobrowol-
nie tym ubezpieczeniom finansujà w ca∏oÊci, z w∏as-
nych Êrodków, ubezpieczeni.

12.102) Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20,
finansuje w ca∏oÊci bud˝et paƒstwa.

13. Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne niektórych
zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych finansowane
sà zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z póên. zm.103)).

14. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw bud˝etu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
rodzaj dokumentacji b´dàcej podstawà rozliczeƒ
finansowania sk∏adek, o którym mowa w ust. 13.

Art. 17. 1.104) Sk∏adki na ubezpieczenia emerytal-
ne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za ubezpie-
czonych, o których mowa w art. 16 ust. 1—3, 5, 6
i 9—13, obliczajà, rozliczajà i przekazujà co miesiàc do
Zak∏adu w ca∏oÊci p∏atnicy sk∏adek.

2. P∏atnicy sk∏adek, o których mowa w ust. 1, obli-
czajà cz´Êci sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe oraz chorobowe finansowane przez ubezpie-
czonych i po potràceniu ich ze Êrodków ubezpieczo-
nych przekazujà do Zak∏adu.

2a.105) Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe ubezpieczonych, o których mowa w art. 16
ust. 8:

1) obliczajà p∏atnicy sk∏adek;

2) op∏aca Zak∏ad.

3. Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
chorobowe i wypadkowe ubezpieczeni niewymienieni
w ust. 1 sami obliczajà i przekazujà co miesiàc do Za-
k∏adu.

Art. 18. 1.106) Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych wy-
mienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1—3 i pkt 18a stanowi
przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10, z zastrze-
˝eniem ust. 1a i 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12.

1a.107) W przypadku ubezpieczonych, o których
mowa w art. 8 ust. 2a, w podstawie wymiaru sk∏adek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzgl´dnia
si´ równie˝ przychód z tytu∏u umowy agencyjnej,
umowy zlecenia lub innej umowy o Êwiadczenie
us∏ug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym sto-
suje si´ przepisy dotyczàce zlecenia albo umowy
o dzie∏o.

2. W podstawie wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1—3, nie uwzgl´dnia si´ wynagrodzenia za
czas niezdolnoÊci do pracy wskutek choroby lub od-
osobnienia w zwiàzku z chorobà zakaênà oraz zasi∏-
ków.

3.108) Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe zleceniobiorców ustala si´ zgod-
nie z ust. 1, je˝eli w umowie agencyjnej lub umowie
zlecenia albo w innej umowie o Êwiadczenie us∏ug, do
której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si´ prze-
pisy dotyczàce zlecenia, okreÊlono odp∏atnoÊç za jej
wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzino-
wej lub akordowej albo prowizyjnie.

4. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe: 

1) pos∏ów i senatorów — stanowi kwota uposa˝enia,

2) stypendystów sportowych — stanowi kwota sty-
pendium,

2a)109) s∏uchaczy Krajowej Szko∏y Administracji Pu-
blicznej — stanowi kwota stypendium,

3) bezrobotnych — stanowi kwota zasi∏ku lub stypen-
dium, 

4)110) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20
— stanowi kwota Êwiadczenia socjalnego, zasi∏ku
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———————
101) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. h ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
102) W brzmieniu ustalonym przez art. 138 pkt 3 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 11.
103) Zmiany wymienionej 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, z 2002 r. Nr 169,
poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99,
poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422,
Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366
i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 49, poz. 359, Nr 63,
poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217.

104) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 6 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.

105) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5; wszed∏ w ˝ycie z dniem 18 maja 2001 r.

———————
106) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10; ze zmianà wprowadzo-
nà przez art. 10 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 3.

107) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

108) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

109) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. d tiret pierwsze ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

110) W brzmieniu ustalonym przez art. 38 pkt 5 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 4.



socjalnego lub wynagrodzenia przys∏ugujàcego
w okresie Êwiadczenia górniczego lub w okresie
stypendium na przekwalifikowanie,

5)111) ˝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´ wojskowà, z zastrze˝eniem pkt 6 — stanowi
kwota minimalnego wynagrodzenia za prac´ obo-
wiàzujàcego w grudniu roku poprzedniego, usta-
lonego na podstawie odr´bnych przepisów, z za-
strze˝eniem ust. 9 i 10,

5a)112) duchownych — stanowi kwota minimalnego
wynagrodzenia za prac´, ustalonego na podsta-
wie odr´bnych przepisów, zwana dalej „kwotà mi-
nimalnego wynagrodzenia”, z zastrze˝eniem
ust. 9 i 10,

6) ˝o∏nierzy odbywajàcych nadterminowà s∏u˝b´
wojskowà — stanowi kwota uposa˝enia,

7)113) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 —
stanowi kwota Êwiadczenia szkoleniowego,

8)114) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a —
stanowi kwota stypendium

— ∏àcznie z kosztami uzyskania i kwotà podatku,
o których mowa w przepisach o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych.

4a.115) Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, stanowi przys∏ugujàce im
wynagrodzenie za prac´.

4b.115) Przepis ust. 4a stosuje si´ odpowiednio do
ubezpieczonych wykonujàcych w czasie odbywania
kary pozbawienia wolnoÊci lub tymczasowego aresz-
towania prac´ w ramach stosunku pracy.

4c.116) Podstaw´ wymiaru sk∏adek dla duchow-
nych b´dàcych ubezpieczonymi, o których mowa
w art. 9 ust. 1a, stanowi ró˝nica pomi´dzy kwotà mi-
nimalnego wynagrodzenia a kwotà podstawy wymia-
ru sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z tytu∏u stosunku pracy, cz∏onkostwa w spó∏dzielni
lub s∏u˝by.

4d.117) Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpiecze-
nie emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 12, stanowi Êwiadczenie pie-
ni´˝ne ustalone na podstawie przepisów ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o s∏u˝bie zast´pczej (Dz. U.
Nr 223, poz. 2217 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496).

5.118) Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe osób rezygnujàcych z zatrudnie-
nia w zwiàzku z koniecznoÊcià sprawowania bezpo-
Êredniej, osobistej opieki nad d∏ugotrwale lub ci´˝ko
chorym cz∏onkiem rodziny oraz wspólnie niezamiesz-
kujàcymi matkà, ojcem lub rodzeƒstwem stanowi
kwota kryterium dochodowego na osob´ w rodzinie
ustalona wed∏ug odr´bnych przepisów, z zastrze˝e-
niem ust. 9.

5a.119) Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe osób pobierajàcych Êwiad-
czenie piel´gnacyjne na podstawie przepisów o Êwiad-
czeniach rodzinnych oraz osób przebywajàcych na
urlopie wychowawczym stanowi kwota Êwiadczenia
piel´gnacyjnego, z zastrze˝eniem ust. 9.

6.120) Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe osób pobierajàcych zasi∏ek ma-
cierzyƒski albo zasi∏ek w wysokoÊci zasi∏ku macierzyƒ-
skiego stanowi kwota tego zasi∏ku.

7.121) Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mo-
wa w art. 6 ust. 1 pkt 4, oraz ubezpieczonych podlega-
jàcych dobrowolnie tym ubezpieczeniom, o których
mowa w art. 7 i 10, stanowi zadeklarowana kwota, nie
ni˝sza jednak ni˝ kwota minimalnego wynagrodzenia,
z zastrze˝eniem ust. 3, 9 i 10.

8. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mo-
wa w art. 6 ust. 1 pkt 5, stanowi zadeklarowana kwo-
ta, nie ni˝sza jednak ni˝ 60 % przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z za-
strze˝eniem ust. 9 i 10. Sk∏adka w nowej wysokoÊci
obowiàzuje od trzeciego miesiàca nast´pnego kwar-
ta∏u.
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———————
111) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 7 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3. 
112) Dodany przez art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 10 paêdzierni-

ka 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.

113) Dodany przez art. 133 pkt 7 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 18.

114) Dodany przez art. 4 pkt 6 ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 19.

115) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. e ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

116) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5; ze zmianà wprowadzonà przez
art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.

———————
117) Dodany przez art. 45 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 31. 
118) W brzmieniu ustalonym przez art. 138 pkt 4 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 11.
119) Dodany przez art. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grud-

nia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy spo∏ecznej, usta-
wy o planowaniu rodziny, ochronie p∏odu ludzkiego
i warunkach dopuszczalnoÊci przerywania cià˝y, ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych, ustawy o systemie ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 154,
poz. 1792), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 138 pkt 4 usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 11. 

120) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5; wszed∏ w ˝ycie z mocà
obowiàzujàcà od dnia 1 stycznia 1999 r.

121) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.



9. Za miesiàc, w którym nastàpi∏o odpowiednio
obj´cie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi
lub ich ustanie i je˝eli trwa∏y one tylko przez cz´Êç
miesiàca, kwot´ najni˝szej podstawy wymiaru sk∏adek
zmniejsza si´ proporcjonalnie, dzielàc jà przez liczb´
dni kalendarzowych tego miesiàca i mno˝àc przez licz-
b´ dni podlegania ubezpieczeniu. 

10.122) Zasady zmniejszania najni˝szej podstawy
wymiaru sk∏adek, o których mowa w ust. 9, stosuje si´
odpowiednio w przypadku niezdolnoÊci do pracy
trwajàcej przez cz´Êç miesiàca, je˝eli z tego tytu∏u
ubezpieczony spe∏nia warunki do przyznania zasi∏ku.

11.123) Na wniosek ubezpieczonych, o których mo-
wa 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 kwo-
t´ minimalnego wynagrodzenia finansujà duchowni,
instytucje diecezjalne lub zakonne.

12.124) W podstawie wymiaru sk∏adki na ubezpie-
czenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypad-
kowe cz∏onków s∏u˝by zagranicznej nie uwzgl´dnia si´
dodatku zagranicznego i innych Êwiadczeƒ przys∏ugu-
jàcych cz∏onkom s∏u˝by zagranicznej wykonujàcym
obowiàzki s∏u˝bowe w placówce zagranicznej.

13. (uchylony).125)

Art. 18a.126) 1. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych,
o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierw-
szych 24 miesi´cy kalendarzowych od dnia rozpocz´-
cia wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej stanowi
zadeklarowana kwota, nie ni˝sza jednak ni˝ 30 % kwo-
ty minimalnego wynagrodzenia.

2. Przepisy ust. 1 nie majà zastosowania do osób,
które:

1) prowadzà lub w okresie ostatnich 60 miesi´cy ka-
lendarzowych przed dniem rozpocz´cia wykony-
wania dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzi∏y poza-
rolniczà dzia∏alnoÊç;

2) wykonujà dzia∏alnoÊç gospodarczà na rzecz by∏ego
pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpo-
cz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej w bie˝àcym lub
w poprzednim roku kalendarzowym wykonywa∏y
w ramach stosunku pracy lub spó∏dzielczego sto-
sunku pracy czynnoÊci wchodzàce w zakres wyko-
nywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 19. 1. Roczna podstawa wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których
mowa w art. 6, 7 i 10, w danym roku kalendarzowym
nie mo˝e byç wy˝sza od kwoty odpowiadajàcej trzy-
dziestokrotnoÊci prognozowanego przeci´tnego wy-
nagrodzenia miesi´cznego w gospodarce narodowej
na dany rok kalendarzowy, okreÊlonego w ustawie bu-
d˝etowej, ustawie o prowizorium bud˝etowym lub ich
projektach, je˝eli odpowiednie ustawy nie zosta∏y
uchwalone — z zastrze˝eniem ust. 2 i 9.

2. Je˝eli brak jest podstaw, o których mowa
w ust. 1, dla ustalenia przeci´tnego prognozowanego
wynagrodzenia miesi´cznego w gospodarce narodo-
wej, wynagrodzenie to ustala si´ na podstawie prze-
ci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia z trzeciego
kwarta∏u roku poprzedniego.

3. Do osiàgni´cia kwoty, o której mowa w ust. 1,
sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oblicza
si´ i przekazuje do Zak∏adu od podstawy wymiaru
ustalonej zgodnie z art. 18. Od nadwy˝ki ponad kwot´,
o której mowa w ust. 1, nie pobiera si´ sk∏adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

4. (uchylony).127)

5.128) P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany zaprzestaç
obliczaç i przekazywaç sk∏adki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczo-
nego kwoty rocznej podstawy wymiaru sk∏adek, o któ-
rej mowa w ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 6. 

6.128) Je˝eli do op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe jest zobowiàzany wi´cej ni˝ je-
den p∏atnik sk∏adek, ubezpieczony jest zobowiàzany
zawiadomiç wszystkich p∏atników sk∏adek o przekro-
czeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru sk∏adek. Za
skutki b∏´dnego zawiadomienia powodujàcego nie-
op∏acenie nale˝nych sk∏adek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe odpowiada ubezpieczony. 

6a.129) Do sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe op∏aconych po przekroczeniu rocznej pod-
stawy 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 ra-
portu miesi´cznego korygujàcego i deklaracji rozlicze-
niowej korygujàcej.

6b.130) Je˝eli w wyniku sprawdzenia wysokoÊci
rocznej podstawy wymiaru sk∏adek Zak∏ad stwierdzi
op∏acenie sk∏adek od nadwy˝ki ponad kwot´ okreÊlo-
nà w ust. 1, informuje o tym niezw∏ocznie p∏atników
sk∏adek i ubezpieczonego za poÊrednictwem p∏atni-
ków sk∏adek.
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———————
122) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. g ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
123) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 16. 
124) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10.
125) Przez art. 10 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 3.
126) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 sierpnia 2005 r.

———————
127) Przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 5.
128) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 16.
129) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.

130) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5.



7.131) Okres nieop∏acania sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z powodu przekroczenia w trak-
cie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wy-
miaru sk∏adek, o której mowa w ust. 1, traktuje si´ jak
okres ubezpieczenia w rozumieniu przepisów 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, z póên. zm.132)), zwanych dalej „prze-
pisami o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych”.

8. Przepis ust. 7 stosuje si´ odpowiednio do osób,
których podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym w myÊl art. 13 i art. 14 ust. 2 w danym ro-
ku kalendarzowym usta∏o po op∏aceniu sk∏adek od
rocznej podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1.

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje si´ przy ustalaniu
podlegania ubezpieczeniom chorobowemu i wypad-
kowemu.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski” do koƒca po-
przedniego roku kalendarzowego, w drodze obwiesz-
czenia, kwot´ ograniczenia rocznej podstawy wymia-
ru sk∏adki, o której mowa w ust. 1.

Art. 20. 1.133) Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubez-
pieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe
stanowi podstawa wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie
emerytalne i ubezpieczenia rentowe, z zastrze˝eniem
ust. 2 i ust. 3.

2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypad-
kowe nie stosuje si´ ograniczenia, o którym mowa
w art. 19 ust. 1.

3.134) Podstawa wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie
chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu
podlegajà dobrowolnie, nie mo˝e przekraczaç mie-
si´cznie 250 % przeci´tnego miesi´cznego wynagro-
dzenia w poprzednim kwartale. Kwot´ t´ ustala si´
miesi´cznie poczynajàc od trzeciego miesiàca kwarta-
∏u kalendarzowego na okres 3 miesi´cy na podstawie
przeci´tnego wynagrodzenia z poprzedniego kwarta-
∏u, og∏aszanego dla celów emerytalnych.

Art. 21. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady ustalania podstawy wymiaru
sk∏adek, z uwzgl´dnieniem ograniczenia, o którym
mowa w art. 19 ust. 1, oraz wy∏àczenia z podstawy wy-
miaru sk∏adek niektórych rodzajów przychodów.

Art. 22. 1. Stopy procentowe sk∏adek wynoszà:

1) 19,52 % podstawy wymiaru — na ubezpieczenie
emerytalne, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4;

2) 13,00 % podstawy wymiaru — na ubezpieczenia
rentowe;

3) 2,45 % podstawy wymiaru — na ubezpieczenie
chorobowe;

4) od 0,40 % do 8,12 % podstawy wymiaru — na
ubezpieczenie wypadkowe.

2.135) Zasady ró˝nicowania stopy procentowej
sk∏adek na ubezpieczenie wypadkowe okreÊlajà prze-
pisy o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków
przy pracy i chorób zawodowych.

3. Cz´Êç sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne po-
chodzàca ze sk∏adki ubezpieczonego, wynoszà-
ca 7,3 % podstawy wymiaru sk∏adki, odprowadzana
jest przez Zak∏ad do wybranego przez ubezpieczonego
otwartego funduszu emerytalnego, z uwzgl´dnieniem
art. 111.

3a.136) Cz´Êç sk∏adki, o której mowa w ust. 3, nie
jest odprowadzana przez Zak∏ad do otwartego fundu-
szu emerytalnego w przypadku zawiadomienia przez
w∏aÊciwy organ emerytalny o ustaleniu prawa ubez-
pieczonego do emerytury obliczonej na podstawie
art. 15 lub prawa do jej zwi´kszenia na podstawie
art. 14:

1) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich ro-
dzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z póên. zm.137))
lub 

2)138) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wy-
wiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antyko-

Dziennik Ustaw Nr 11 — 476 — Poz. 74

———————
131) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 16.
132) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208,
poz. 1534.

133) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 80 pkt 1 ustawy
z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach pieni´˝nych
z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macie-
rzyƒstwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636), który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 listopada 1999 r.

134) Dodany przez art. 80 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 133; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 listopada 1999 r.

———————
135) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 43 pkt 1 ustawy

z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecz-
nym z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r.

136) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 10.

137) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191,
poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

138) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 56; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2006 r.



rupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzà-
du, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´zien-
nej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67,
z póên. zm.139)).

3b.140) Cz´Êç sk∏adki, o której mowa w ust. 3, na
ubezpieczenie emerytalne ubezpieczonego nieb´dà-
cego p∏atnikiem tej sk∏adki, nale˝na za okres do koƒca
miesiàca kalendarzowego poprzedzajàcego miesiàc,
w którym zg∏oszono wniosek o emerytur´, nie jest od-
prowadzana przez Zak∏ad do otwartego funduszu
emerytalnego, je˝eli zostanie op∏acona po miesiàcu
kalendarzowym poprzedzajàcym miesiàc z∏o˝enia
wniosku.

4.141) 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.

Art. 23. 1. Od nieop∏aconych w terminie sk∏adek
nale˝ne sà od p∏atnika sk∏adek odsetki za zw∏ok´, na
zasadach i w wysokoÊci okreÊlonych w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.142)).

1a.143) Odsetek za zw∏ok´ nie nalicza si´, je˝eli ich
wysokoÊç nie przekracza∏aby 6,60 z∏.

2. Wyegzekwowane odsetki od cz´Êci sk∏adki na
ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22
ust. 3, sà odprowadzane do wybranego przez ubezpie-
czonego otwartego funduszu emerytalnego na jego
konto.

3. (uchylony).144)

4.145) Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do sk∏adek
op∏acanych ze Êrodków Funduszu Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych.

Art. 24. 1. W razie nieop∏acenia sk∏adek lub op∏a-
cenia ich w zani˝onej wysokoÊci, Zak∏ad mo˝e wy-
mierzyç p∏atnikowi sk∏adek dodatkowà op∏at´ do wy-

sokoÊci 100 % nieop∏aconych sk∏adek. Od decyzji
w sprawie wymierzenia dodatkowej op∏aty przys∏u-
guje odwo∏anie do sàdu wed∏ug zasad okreÊlonych
w art. 83.

2.146) Sk∏adki oraz odsetki za zw∏ok´, koszty egze-
kucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa op∏ata, zwa-
ne dalej „nale˝noÊciami z tytu∏u sk∏adek”, nieop∏aco-
ne w terminie, podlegajà Êciàgni´ciu w trybie przepi-
sów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji
lub egzekucji sàdowej.

3. Nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek podlegajà zaspoko-
jeniu w drodze post´powania egzekucyjnego w admi-
nistracji przed innymi wierzytelnoÊciami, z wyjàtkiem
kosztów egzekucyjnych, nale˝noÊci za prac´, nale˝no-
Êci alimentacyjnych oraz rent z tytu∏u odszkodowania
za wywo∏anie choroby, niezdolnoÊci do pracy, kalec-
twa lub Êmierci, jak równie˝ kosztów ostatniej choro-
by i kosztów pogrzebu d∏u˝nika, w wysokoÊci odpo-
wiadajàcej miejscowym zwyczajom.

4.147) Nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek ulegajà przedaw-
nieniu po up∏ywie 10 lat, liczàc od dnia, w którym sta-
∏y si´ wymagalne, z zastrze˝eniem ust. 5—5d.

5.147) Nie ulegajà przedawnieniu nale˝noÊci z tytu-
∏u sk∏adek zabezpieczone hipotekà lub zastawem, jed-
nak˝e po up∏ywie terminu przedawnienia nale˝noÊci
te mogà byç egzekwowane tylko z przedmiotu hipote-
ki lub zastawu do wysokoÊci zaleg∏ych sk∏adek i odse-
tek za zw∏ok´ liczonych do dnia przedawnienia.

5a.148) 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 ter-
minu p∏atnoÊci odroczonej nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek
lub ostatniej raty.

5b.149) Bieg terminu przedawnienia zostaje zawie-
szony od dnia podj´cia pierwszej czynnoÊci zmierzajà-
cej do wyegzekwowania nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek,
o której d∏u˝nik zosta∏ zawiadomiony, do dnia zakoƒ-
czenia post´powania egzekucyjnego.

5c.148) Bieg terminu przedawnienia przerywa og∏o-
szenie upad∏oÊci. Po przerwaniu bieg terminu
przedawnienia rozpoczyna si´ na nowo od dnia nast´-
pujàcego po dniu uprawomocnienia si´ postanowie-
nia o ukoƒczeniu post´powania upad∏oÊciowego lub
jego umorzeniu.

5d.148) Przedawnienie nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek
wynikajàcych z decyzji o odpowiedzialnoÊci osoby
trzeciej lub nast´pcy prawnego nast´puje po up∏ywie
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139) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191,
poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757
i Nr 130, poz. 1085 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

140) Dodany przez art. 10 pkt 8 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 3.

141) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 16.

142) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66,
poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217,
poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.

143) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16; w brzmieniu ustalonym przez art. 10
pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

144) Przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 16.

145) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
146) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 10 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
147) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 16.
148) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16.
149) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16; w brzmieniu ustalonym przez art. 10
pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.



5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym
decyzja zosta∏a wydana.

5e.150) Bieg terminu przedawnienia zawiesza si´,
je˝eli wydanie decyzji jest uzale˝nione od rozstrzy-
gni´cia zagadnienia wst´pnego przez inny organ lub
sàd. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa
do dnia, w którym decyzja innego organu sta∏a si´
ostateczna lub orzeczenie sàdu uprawomocni∏o si´,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 2 lata.

6.151) Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa
w ust. 4, ulega zawieszeniu od dnia Êmierci spadko-
dawcy do dnia uprawomocnienia si´ postanowienia
sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do dnia, w którym up∏yn´∏y 2 lata od Êmierci spad-
kodawcy.

6a.152) Nienale˝nie op∏acone sk∏adki podlegajà za-
liczeniu przez Zak∏ad z urz´du na poczet zaleg∏ych lub
bie˝àcych sk∏adek, a w razie ich braku — na poczet
przysz∏ych sk∏adek, chyba ˝e p∏atnik sk∏adek z∏o˝y
wniosek o zwrot sk∏adek, z zastrze˝eniem ust. 6c,
8 i 8d.

6b.153) Zak∏ad zawiadamia p∏atnika sk∏adek o kwo-
cie nienale˝nie op∏aconych sk∏adek, które zgodnie
z ust. 6a mogà byç zwrócone, chyba ˝e nie stanowià
wi´cej ni˝ 5 % najni˝szego wynagrodzenia.

6c.153) Wniosek o zwrot nienale˝nie op∏aconych
sk∏adek p∏atnik sk∏adek mo˝e z∏o˝yç po stwierdzeniu,
˝e sk∏adki zosta∏y nienale˝nie op∏acone, jednak nie
póêniej ni˝ w ciàgu 7 dni od otrzymania zawiadomie-
nia, o którym mowa w ust. 6b.

6d.154) Nienale˝nie op∏acone sk∏adki podlegajà
zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wp∏ywu wniosku,
o którym mowa w ust. 6c. 

6e.154) Je˝eli nienale˝nie op∏acone sk∏adki nie zo-
stanà zwrócone w terminie okreÊlonym w ust. 6d,
podlegajà oprocentowaniu w wysokoÊci równej od-
setkom za zw∏ok´ pobieranym od zaleg∏oÊci podatko-
wych, od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w ust. 6c. 

7. Zwrotu od Zak∏adu nienale˝nie op∏aconych sk∏a-
dek nie mo˝na dochodziç, je˝eli od daty ich op∏acenia
up∏yn´∏o 5 lat.

8.155) Nienale˝nie op∏acone sk∏adki odprowadzone
do otwartego funduszu emerytalnego podlegajà zwro-
towi.

8a. (uchylony).156)

8b. (uchylony).156)

8c. (uchylony).156)

8d.157) W przypadku gdy w wyniku b∏´du instytucji
obs∏ugujàcej wp∏aty sk∏adek nienale˝nie op∏acone
sk∏adki zosta∏y sfinansowane ze Êrodków tej instytucji,
kwota nienale˝nie wp∏acona jest zwracana tej instytu-
cji.

9. Odsetki za zw∏ok´, koszty egzekucyjne oraz do-
datkowa op∏ata finansowane sà w ca∏oÊci z w∏asnych
Êrodków przez p∏atnika sk∏adek.

Art. 25.158) 1. Nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek sà wy∏à-
czone z post´powania uk∏adowego, okreÊlonego
w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upad∏o-
Êciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z póên.
zm.159)), z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Zak∏ad mo˝e wyraziç zgod´ na obj´cie uk∏adem
nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek finansowane przez p∏atnika
sk∏adek.

3. Sp∏ata nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek, które zosta∏y
obj´te uk∏adem, mo˝e polegaç wy∏àcznie na roz∏o˝e-
niu na raty. Roz∏o˝enie na raty odbywa si´ na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach, o których mowa
w ust. 1.

Art. 26. 1. Zak∏ad ma prawo do wyst´powania
z wnioskiem o za∏o˝enie ksi´gi wieczystej dla nieru-
chomoÊci d∏u˝nika zalegajàcego z op∏atà nale˝noÊci
z tytu∏u sk∏adek tak˝e wtedy, gdy d∏u˝nikiem jest paƒ-
stwowa jednostka organizacyjna nieb´dàca jednostkà
bud˝etowà. 

2. Wystawione przez Zak∏ad dokumenty stwierdza-
jàce istnienie nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek oraz jej wyso-
koÊç sà podstawà wpisu hipoteki do ksi´gi wieczystej
nieruchomoÊci stanowiàcej w∏asnoÊç zobowiàzanego.
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150) Dodany przez art. 10 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.
151) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 16.
152) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2; ze zmianà wprowadzonà przez art. 1
pkt 9 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.

153) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

154) Dodany przez art. 10 pkt 10 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.

———————
155) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2; ze zmianà wprowadzonà
przez art. 1 pkt 9 lit. e ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 16.

156) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; uchylony przez art. 1 pkt 9 lit. f ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.

157) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

158) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 11 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3. 

159) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871,
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94,
poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz
z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157,
poz. 1119.



Je˝eli nieruchomoÊç nie posiada ksi´gi wieczystej, za-
bezpieczenie jest dokonywane przez z∏o˝enie tych do-
kumentów do zbioru dokumentów. 

3.160) Dla zabezpieczenia nale˝noÊci z tytu∏u sk∏a-
dek Zak∏adowi przys∏uguje hipoteka przymusowa na
wszystkich nieruchomoÊciach d∏u˝nika, z uwzgl´dnie-
niem ust. 3a i 3b. Podstawà ustanowienia hipoteki
przymusowej jest dor´czona decyzja o okreÊleniu wy-
sokoÊci nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek, o odpowiedzialno-
Êci osoby trzeciej lub o odpowiedzialnoÊci nast´pcy
prawnego.

3a.161) 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∏as-
noÊci ∏àcznej d∏u˝nika i jego ma∏˝onka;

3)162) nieruchomoÊç stanowiàca przedmiot wspó∏-
w∏asnoÊci ∏àcznej wspólników spó∏ki cywilnej lub
cz´Êç u∏amkowa nieruchomoÊci stanowiàca udzia∏
wspólników spó∏ki cywilnej — w przypadku gdy
d∏u˝nikiem jest spó∏ka.

3b.161) Przedmiotem hipoteki przymusowej jest
równie˝:

1) u˝ytkowanie wieczyste, w tym budynki i inne urzà-
dzenia znajdujàce si´ na u˝ytkowanym terenie,
stanowiàce w∏asnoÊç u˝ytkownika wieczystego;

2) spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu miesz-
kalnego;

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´ mieszka-
niowà w celu przeniesienia jego w∏asnoÊci na
cz∏onka spó∏dzielni);

5) wierzytelnoÊç zabezpieczona hipotekà. 

3c.161) Do hipoteki przymusowej okreÊlonej
w ust. 3a i 3b stosuje si´ odpowiednio przepisy o hi-
potece na nieruchomoÊci.

4.163) Do hipoteki, o której mowa w ust. 3—3c,
z uwzgl´dnieniem ust. 5, stosuje si´ odpowiednio

przepisy ustawy — Ordynacja podatkowa, dotyczàce
hipoteki przymusowej.

5.164) Na ˝àdanie Zak∏adu lub kierownika terenowej
jednostki organizacyjnej Zak∏adu b´dàcego jednocze-
Ênie 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´powaniu wynika, ˝e nale˝no-
Êci z tytu∏u sk∏adek mogà zostaç nieop∏acone.

5a.165) Wyjawienia, o którym mowa w ust. 5, doko-
nuje si´ w formie oÊwiadczenia sk∏adanego pod rygo-
rem odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe zeznania.
Przed odebraniem oÊwiadczenia Zak∏ad lub kierownik
terenowej jednostki organizacyjnej b´dàcej jednocze-
Ênie organem egzekucyjnym jest obowiàzany uprze-
dziç d∏u˝nika o odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe
zeznania.

6.164) ˚àdanie wyjawienia, o którym mowa
w ust. 5, stosuje si´ tak˝e do:

1)166) ma∏˝onka, nast´pców prawnych i osób trzecich
odpowiadajàcych za zad∏u˝enie p∏atnika sk∏adek;

2) osób, które pobra∏y nienale˝ne Êwiadczenia, p∏at-
ników sk∏adek lub innych podmiotów zobowiàza-
nych do zwrotu nienale˝nych Êwiadczeƒ, o których
mowa w art. 84, z wyjàtkiem przypadku gdy niena-
le˝ne Êwiadczenia podlegajà potràceniu z bie˝àco
wyp∏acanych Êwiadczeƒ.

Art. 27. 1.167) Nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek sà zabez-
pieczone ustawowym prawem zastawu na wszystkich
b´dàcych w∏asnoÊcià d∏u˝nika oraz stanowiàcych
wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà d∏u˝nika i jego ma∏˝onka rze-
czach ruchomych oraz zbywalnych prawach majàtko-
wych.

2. Do zastawu, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´
odpowiednio przepisy ustawy — Ordynacja podatko-
wa, dotyczàce zastawów skarbowych.

2a.168) Zastaw, o którym mowa w ust. 1, wpisuje
si´ do rejestru zastawów skarbowych prowadzonego
na podstawie art. 43 ustawy — Ordynacja podatkowa.

3. Wypis z rejestru zastawów, o którym mowa
w art. 46 § 1 ustawy — Ordynacja podatkowa, wyda-
wany jest na wniosek Zak∏adu nieodp∏atnie.

Art. 28. 1. Nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek mogà byç
umarzane w ca∏oÊci lub w cz´Êci przez Zak∏ad,
z uwzgl´dnieniem ust. 2—4.
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160) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 16.
161) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16.
162) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Ordynacja
podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 143, poz. 1199), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.

163) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 6 pkt 2 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy — Ordyna-
cja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 39, poz. 459), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 5 czerwca 2001 r., i art. 1 pkt 10 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.

———————
164) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16.
165) Dodany przez art. 10 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.
166) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 12 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3. 
167) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 13 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
168) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.



2.169) Nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek mogà byç uma-
rzane tylko w przypadku ich ca∏kowitej nieÊciàgalno-
Êci, z zastrze˝eniem ust. 3a.

3. Ca∏kowita nieÊciàgalnoÊç, o której mowa w ust. 2,
zachodzi, gdy:

1)170) d∏u˝nik zmar∏ nie pozostawiajàc ˝adnego majàt-
ku lub pozostawi∏ ruchomoÊci niepodlegajàce eg-
zekucji na podstawie odr´bnych przepisów albo
pozostawi∏ przedmioty codziennego u˝ytku domo-
wego, których ∏àczna wartoÊç nie przekracza kwo-
ty stanowiàcej trzykrotnoÊç przeci´tnego wyna-
grodzenia i jednoczeÊnie brak jest nast´pców
prawnych oraz nie ma mo˝liwoÊci przeniesienia
odpowiedzialnoÊci na osoby trzecie;

2)171) sàd oddali∏ wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci
d∏u˝nika lub umorzy∏ post´powanie upad∏oÊciowe
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)171) nastàpi∏o zaprzestanie prowadzenia dzia∏alno-
Êci przy jednoczesnym braku majàtku, z którego
mo˝na egzekwowaç nale˝noÊci, ma∏˝onka, na-
st´pców prawnych, mo˝liwoÊci przeniesienia od-
powiedzialnoÊci na osoby trzecie w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa;

4) nie nastàpi∏o zaspokojenie nale˝noÊci w zakoƒczo-
nym post´powaniu likwidacyjnym;

4a)172) wysokoÊç nieop∏aconej sk∏adki nie przekracza
kwoty kosztów upomnienia w post´powaniu egze-
kucyjnym;

5)173) naczelnik urz´du skarbowego lub komornik sà-
dowy stwierdzi∏ brak majàtku, z którego mo˝na
prowadziç egzekucj´;

6)174) jest oczywiste, ˝e w post´powaniu egzekucyj-
nym nie uzyska si´ kwot przekraczajàcych wydatki
egzekucyjne.

3a.175) Nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek na ubezpiecze-
nia spo∏eczne ubezpieczonych b´dàcych równoczeÊ-

nie p∏atnikami sk∏adek na te ubezpieczenia mogà byç
w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo
braku ich ca∏kowitej nieÊciàgalnoÊci.

3b.176) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe zasady umarzania, o którym mowa w ust. 3a,
z uwzgl´dnieniem przes∏anek uzasadniajàcych umo-
rzenie, bioràc pod uwag´ wa˝ny interes osoby zobo-
wiàzanej do op∏acenia nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek oraz
stan finansów ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

4.177) Umorzenie sk∏adek powoduje tak˝e umorze-
nie odsetek za zw∏ok´, kosztów upomnienia i dodatko-
wej op∏aty.

5.178) W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1,
decyzj´ umarzajàcà nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek pozo-
stawia si´ w aktach sprawy.

Art. 29. 1. Ze wzgl´dów gospodarczych lub innych
przyczyn zas∏ugujàcych na uwzgl´dnienie Zak∏ad mo-
˝e na wniosek d∏u˝nika odroczyç termin p∏atnoÊci na-
le˝noÊci z tytu∏u sk∏adek oraz roz∏o˝yç nale˝noÊç na ra-
ty, uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊci p∏atnicze d∏u˝nika oraz
stan finansów ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Odroczenie
terminu p∏atnoÊci mo˝e dotyczyç jedynie nale˝noÊci
finansowanej przez p∏atnika sk∏adek.

1a.179) Odroczenie terminu p∏atnoÊci nale˝noÊci
z tytu∏u sk∏adek oraz roz∏o˝enie nale˝noÊci na raty na-
st´puje w formie umowy.

2.180) Od sk∏adek, które roz∏o˝ono na raty, nie nali-
cza si´ odsetek za zw∏ok´ poczàwszy od nast´pnego
dnia po dniu wp∏ywu wniosku o udzielenie tych ulg.

3. Je˝eli d∏u˝nik nie sp∏aci w terminie ustalonych
przez Zak∏ad rat, pozosta∏a kwota staje si´ natych-
miast wymagalna wraz z odsetkami za zw∏ok´ naliczo-
nymi na zasadach okreÊlonych w ustawie — Ordyna-
cja podatkowa.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Za-
k∏ad ustala op∏at´ prolongacyjnà na zasadach i w wy-
sokoÊci przewidzianej w ustawie — Ordynacja podat-
kowa dla podatków stanowiàcych dochód bud˝etu
paƒstwa.

Art. 30. Do sk∏adek finansowanych przez ubezpie-
czonych nieb´dàcych p∏atnikami sk∏adek nie stosuje
si´ art. 28 i 29.
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———————
169) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 16.
170) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 lit. b tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
171) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 14 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
172) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b tiret trzecie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 16.
173) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 14 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
174) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. b tiret

czwarte ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
175) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16; w brzmieniu ustalonym przez
art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 56, poz. 498), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 2 maja
2003 r.

———————
176) Dodany przez art. 5 pkt 2 ustawy wymienionej jako dru-

ga w odnoÊniku 175; wszed∏ w ˝ycie z dniem 2 maja
2003 r.

177) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.

178) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. e ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16.

179) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 5.

180) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 12 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.



Art. 31.181) 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, art. 101,
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
podatkowa.

Art. 32.182) Do sk∏adek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, na ubez-
pieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzeku-
cji, wymierzania odsetek za zw∏ok´ i dodatkowej op∏a-
ty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeƒ na
wszystkich nieruchomoÊciach, ruchomoÊciach i pra-
wach zbywalnych d∏u˝nika oraz stosowania ulg i umo-
rzeƒ stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce sk∏a-
dek na ubezpieczenia spo∏eczne.

Rozdzia∏ 4

Zg∏oszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont 
i rejestrów oraz zasady rozliczania sk∏adek

i zasi∏ków 

Art. 33. 1. Zak∏ad prowadzi:

1) konta ubezpieczonych, z których ka˝de jest ozna-
czone numerem ewidencyjnym nadanym osobie
ubezpieczonej przez Rzàdowe Centrum Informa-
tyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji LudnoÊci (RCI PESEL);

2)183) konta p∏atników sk∏adek oznaczone numerem
NIP, a w przypadku gdy p∏atnik sk∏adek nie posia-
da numeru NIP, do czasu jego uzyskania — nume-
rem z krajowego rejestru urz´dowego podmiotów
gospodarki narodowej REGON, a je˝eli nie posia-
da równie˝ tego numeru — numerem PESEL lub
serià i numerem dowodu osobistego albo pasz-
portu;

3) Centralny Rejestr Ubezpieczonych;

4) Centralny Rejestr P∏atników Sk∏adek;

5) Centralny Rejestr Cz∏onków Otwartych Funduszy
Emerytalnych;

6) Centralny Rejestr Otrzymujàcych Emerytury z Za-
k∏adów Emerytalnych;

7) inne rejestry niezb´dne do realizacji zadaƒ okre-
Êlonych odr´bnymi przepisami.

1a. (uchylony).184)

2.185) Je˝eli osoba ubezpieczona, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, nie posiada numeru PESEL, nie poda∏a
go lub podany numer budzi wàtpliwoÊci co do jego
prawid∏owoÊci, konto ubezpieczonego oznacza si´
numerem NIP, a je˝eli nie posiada równie˝ tego nu-
meru — serià i numerem dowodu osobistego albo
paszportu.

3. (uchylony).186)

4. Zak∏ad jest uprawniony do nieodp∏atnego korzy-
stania z:

1) Centralnej Bazy Danych RCI PESEL;

2) danych zgromadzonych w Krajowej Ewidencji Po-
datników na zasadach przewidzianych w przepi-
sach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatni-
ków;

3) danych zgromadzonych w krajowym rejestrze
urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej
(REGON), prowadzonym przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego.

5.187) Szczegó∏owy zakres danych zawartych w re-
jestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3—7, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego, uwzgl´dniajàc w nich
równie˝ dane dotyczàce zawodu wykonywanego
przez ubezpieczonych wykonujàcych prac´ w szcze-
gólnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Art. 34. 1. Zak∏ad zapewnia rzetelnoÊç i komplet-
noÊç informacji gromadzonych na kontach ubezpie-
czonych i na kontach p∏atników sk∏adek w sposób ure-
gulowany niniejszà ustawà.

2. Informacje zawarte na koncie ubezpieczonego
i koncie p∏atnika sk∏adek prowadzonych w formie elek-
tronicznej, które przekazane zosta∏y w postaci doku-
mentu pisemnego albo elektronicznego, sà Êrodkiem
dowodowym w post´powaniu administracyjnym i sà-
dowym z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

3. Do informacji zawartych na kontach ubezpieczo-
nych i kontach p∏atników sk∏adek oraz danych êród∏o-
wych b´dàcych podstawà zapisów na tych kontach
stosuje si´ przepisy o ochronie danych osobowych.
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———————
181) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 162.
182) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 1 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rehabilita-
cji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pe∏nosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 119, poz. 1249), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2000 r.

183) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 2 lit. a ustawy
z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o zmianie i uchyleniu nie-
których upowa˝nieƒ do wydawania aktów wykonaw-
czych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2007 r.

———————
184) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5; uchylony przez art. 25 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 183.

185) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

186) Przez art. 25 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 183.

187) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 13 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.



4. Wykorzystywanie danych osobowych i innych
informacji zgromadzonych na kontach ubezpieczo-
nych dopuszczalne jest jedynie w przypadkach okre-
Êlonych w ustawie. 

5.188) Zak∏ad oraz otwarty fundusz emerytalny sà
obowiàzane do wzajemnego udost´pniania danych
osobowych osób zarejestrowanych w rejestrze, o któ-
rym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5.

Art. 35.189) 1. We wszystkich dokumentach zwiàza-
nych z ubezpieczeniami spo∏ecznymi, w tym z rozlicza-
niem i op∏acaniem sk∏adek oraz przyznawaniem i wy-
p∏atà Êwiadczeƒ okreÊlonych odr´bnymi przepisami,
nale˝y podawaç:

1)190) w przypadku ubezpieczonych — numery PESEL
i NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano
tych numerów lub jednego z nich — seri´ i numer
dowodu osobistego lub paszportu, z zastrze˝e-
niem ust. 1a;

2)191) w przypadku p∏atników sk∏adek — numery NIP
i REGON, a je˝eli p∏atnikowi sk∏adek nie nadano
tych numerów lub jednego z nich — numer PESEL
lub seri´ i numer dowodu osobistego albo pasz-
portu.

1a.192) W imiennych raportach miesi´cznych,
o których mowa w art. 41, nale˝y podaç numer PESEL,
a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tego nume-
ru — numer NIP. Je˝eli ubezpieczonemu nie nadano
równie˝ numeru NIP, nale˝y podaç seri´ i numer do-
wodu osobistego lub paszportu.

2. (uchylony).193)

3. (uchylony).193)

Art. 36. 1. Ka˝da osoba obj´ta obowiàzkowo ubez-
pieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zg∏o-
szeniu do ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

2.194) Obowiàzek zg∏oszenia do ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych osób okreÊlonych w art. 6 ust. 1 pkt 1—4, 
6—9a, 11, 12, 18a—21, ust. 2 i ust. 2a, duchownych b´-
dàcych cz∏onkami zakonów lub klasztorów oraz osób
wspó∏pracujàcych, o których mowa w art. 8 ust. 11,
nale˝y do p∏atnika sk∏adek.

2a.195) Osoba przebywajàca na urlopie wycho-
wawczym lub osoba pobierajàca zasi∏ek macierzyƒski
albo zasi∏ek w wysokoÊci zasi∏ku macierzyƒskiego zo-
bowiàzana jest poinformowaç p∏atnika sk∏adek o usta-
leniu prawa do emerytury lub renty albo o podleganiu
ubezpieczeniom spo∏ecznym z innego tytu∏u ni˝ prze-
bywanie na urlopie lub pobieranie zasi∏ku.

3.196) Obowiàzek zg∏oszenia do ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5
i 10, z zastrze˝eniem ust. 2, nale˝y do tych osób.

4.197) Zg∏oszeƒ, o których mowa w ust. 2 i 3, doko-
nuje si´ w terminie 7 dni od daty powstania obowiàz-
ku ubezpieczenia, z zastrze˝eniem ust. 4a, 5, 5a i 9a.

4a.198) Zg∏oszeƒ, o których mowa w ust. 3, twórcy
i artyÊci dokonujà w ciàgu 7 dni od dnia otrzymania
decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego
Twórców ustalajàcej dat´ rozpocz´cia wykonywania
dzia∏alnoÊci twórczej lub artystycznej.

5. Osoby, które obejmowane sà ubezpieczeniami
spo∏ecznymi na zasadach dobrowolnoÊci, z wy∏àcze-
niem osób, które zamierzajà kontynuowaç ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe, zg∏aszajà wniosek o obj´cie
ubezpieczeniem w terminie przez nie wybranym. Prze-
pisy ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

5a.199) Pracownicy, o których mowa w art. 18
ust. 12, zg∏aszani sà do ubezpieczeƒ spo∏ecznych nie
póêniej ni˝ w terminie rozliczania i op∏acania sk∏adek
za miesiàc, w którym powsta∏ obowiàzek ubezpieczeƒ
spo∏ecznych.

6. Osoby, które zamierzajà kontynuowaç ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe, zg∏aszajà wniosek o ob-
j´cie tymi ubezpieczeniami w terminie 30 dni od usta-
nia ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

7.200) PrawdziwoÊç danych zawartych w zg∏oszeniu
do ubezpieczeƒ spo∏ecznych osoba zg∏aszana potwier-
dza w∏asnor´cznym podpisem, z wy∏àczeniem osób,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 19.

8. W przypadku przekazywania do Zak∏adu zg∏o-
szeƒ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych w postaci dokumen-
tu elektronicznego, zg∏oszenie w postaci dokumentu
pisemnego z w∏asnor´cznym podpisem osoby zg∏a-
szanej p∏atnik przechowuje przez okres 5 lat.
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———————
188) Dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 170, poz. 1651), który wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

189) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 5.

190) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.

191) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 3 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 183.

192) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16.

193) Przez art. 25 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 183.

194) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 7 ustawy wymie-
nionej jako pierwsza w odnoÊniku 19.

———————
195) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 18 ma-
ja 2001 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 16
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

196) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.

197) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 19
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2, i art. 1 pkt 11
lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

198) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

199) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. e ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5.

200) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 lit. f ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5; wszed∏ w ˝ycie z dniem
18 maja 2001 r.



9.201) Zg∏oszeƒ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych we-
d∏ug ustalonego wzoru, z zastrze˝eniem ust. 9a, albo
w formie dokumentu elektronicznego z programu in-
formatycznego udost´pnianego przez Zak∏ad p∏atni-
kom sk∏adek, albo w formie wydruku z tego programu
dokonuje si´ w jednostce organizacyjnej Zak∏adu. Na
podstawie pierwszego zg∏oszenia do ubezpieczeƒ
spo∏ecznych zak∏adane jest konto, o którym mowa
w art. 33 ust. 1 pkt 1.

9.202) Zg∏oszeƒ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych wed∏ug
ustalonego wzoru, z zastrze˝eniem ust. 9a, albo w formie
dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci
podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64,
poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501)
z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1, albo
w formie wydruku z tego oprogramowania dokonuje si´
w jednostce organizacyjnej Zak∏adu. Na podstawie pierw-
szego zg∏oszenia do ubezpieczeƒ spo∏ecznych zak∏adane
jest konto, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1.

9a.203) Zg∏oszenia do ubezpieczeƒ osób, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 19, dokonuje si´ poprzez wy-
kazanie ubezpieczonego w imiennym raporcie mie-
si´cznym.

10.204) Zg∏oszenie do ubezpieczeƒ spo∏ecznych za-
wiera 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, ty-
tu∏ ubezpieczenia, stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci, wyko-
nywanie 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 po-
bytu, adres do korespondencji, je˝eli jest inny ni˝ ad-
res zameldowania na sta∏e miejsce pobytu i adres za-
mieszkania.

11.205) Ka˝da osoba, w stosunku do której wygas∏
tytu∏ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych, podlega wyreje-
strowaniu z tych ubezpieczeƒ. Zg∏oszenie wyrejestro-
wania p∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany z∏o˝yç w ter-
minie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu, z zastrze˝e-

niem ust. 12 i 14. Przepisy ust. 2, 3 i 9 stosuje si´ od-
powiednio. 

12.206) W przypadku pracowników, o których mo-
wa w ust. 5a, zg∏oszenie wyrejestrowania p∏atnik sk∏a-
dek jest zobowiàzany z∏o˝yç w terminie 30 dni od dnia
ustania stosunku pracy.

13.207) O wszelkich zmianach w stosunku do da-
nych 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 otrzyma-
nia zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawid∏owoÊci
przez Zak∏ad. 

14.207) O zmianach w stosunku do danych wykaza-
nych w zg∏oszeniu, o którym mowa w ust. 10, dotyczà-
cych 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.

Art. 37. 1. (uchylony).208)

2. Organy w∏aÊciwe do wydawania uprawnieƒ na
prowadzenie dzia∏alnoÊci pozarolniczej, o której mo-
wa w art. 8 ust. 6, przekazujà jednostce organizacyjnej
Zak∏adu kopie uprawnieƒ udzielonych osobom fizycz-
nym i jednostkom organizacyjnym nieposiadajàcym
osobowoÊci prawnej, jak równie˝ kopie decyzji cofajà-
cych te uprawnienia, je˝eli nie majà one obowiàzku
uzyskiwania wpisu do krajowego rejestru urz´dowego
podmiotów gospodarki narodowej (REGON).

Art. 38. 1. W razie sporu dotyczàcego obowiàzku
ubezpieczeƒ spo∏ecznych Zak∏ad wydaje decyzj´ oso-
bie zainteresowanej oraz p∏atnikowi sk∏adek.

2.209) Nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od uprawo-
mocnienia si´ decyzji, o której mowa w ust. 1, p∏atnik
sk∏adek jest zobowiàzany przekazaç do Zak∏adu doku-
menty zwiàzane z ubezpieczeniami spo∏ecznymi okre-
Êlone w ustawie za okres obj´ty decyzjà.

Art. 39. 1. Nie póêniej ni˝ w terminie, o którym mo-
wa w art. 36 ust. 4, ubezpieczony jest zobowiàzany do
zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytal-
nym, z zastrze˝eniem art. 111.

2.210) W przypadku gdy ubezpieczony nie dope∏ni
obowiàzku okreÊlonego w ust. 1, Zak∏ad wzywa go na
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201) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 19 lit. c

ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2, i art. 1 pkt 11
lit. g ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5, który
wszed∏ w ˝ycie z dniem 18 maja 2001 r.; w tym brzmie-
niu obowiàzuje do wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mo-
wa w odnoÊniku 202.

202) W brzmieniu ustalonym przez art. 40 pkt 1 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci
podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U.
Nr 64, poz. 565), który wejdzie w ˝ycie z dniem 21 lip-
ca 2007 r.

203) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. h ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5; wszed∏ w ˝ycie z dniem 18 maja 2001 r.

204) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.

205) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 11
lit. i ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5, i art. 1 pkt 15
lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.

———————
206) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. j ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5.
207) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16.
208) Przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 16.
209) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 16.
210) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 188; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2004 r. 



piÊmie do zawarcia umowy z otwartym funduszem
emerytalnym w terminie:

1) do dnia 10 stycznia — je˝eli od daty otrzymania
wezwania do dnia losowania jest mniej ni˝ 30 dni,
termin ten mija 10 lipca; 

2) do dnia 10 lipca — je˝eli od daty otrzymania we-
zwania do dnia losowania jest mniej ni˝ 30 dni,
termin ten mija 10 stycznia.

Je˝eli ubezpieczony nie dope∏ni obowiàzku zawarcia
umowy w tych terminach, Zak∏ad wyznacza otwarty
fundusz emerytalny w drodze losowania, spoÊród
otwartych funduszy emerytalnych, które uzyska∏y
stopy zwrotu wy˝sze ni˝ Êrednie wa˝one stopy zwro-
tu w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych po-
dawane do publicznej wiadomoÊci zgodnie z przepi-
sami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu fundu-
szy emerytalnych, z zastrze˝eniem ust. 2a, i których
aktywa na koniec drugiego okresu rozliczeniowego
z roku poprzedniego nie przekracza∏y 10 % wartoÊci
aktywów netto wszystkich otwartych funduszy. Ko-
misja Nadzoru Finansowego211) przekazuje do Zak∏a-
du wykaz otwartych funduszy emerytalnych biorà-
cych udzia∏ w losowaniu, nie póêniej ni˝ 10 dnia ro-
boczego przed terminem przeprowadzania losowa-
nia.

2a.212) W przypadku gdy ˝aden z otwartych fundu-
szy emerytalnych, których aktywa na koniec drugiego
okresu rozliczeniowego z roku poprzedniego nie prze-
kroczy∏y 10 % wartoÊci aktywów netto wszystkich
otwartych funduszy, nie uzyska∏ w dwóch ostatnich
okresach rozliczeniowych stóp zwrotu wy˝szych ni˝
Êrednie wa˝one stopy zwrotu w ka˝dym okresie rozli-
czeniowym, Zak∏ad wyznacza otwarty fundusz emery-
talny w drodze losowania, spoÊród otwartych fundu-
szy emerytalnych, które uzyska∏y stopy zwrotu wy˝sze
ni˝ Êrednie wa˝one stopy zwrotu w jednym okresie
rozliczeniowym.

3.213) Zak∏ad przeprowadza losowanie, o którym
mowa w ust. 2, w ostatnim dniu roboczym stycznia
lub lipca, przy czym liczba ubezpieczonych uzyskujà-
cych cz∏onkostwo w poszczególnych otwartych fundu-
szach wyznaczonych w wyniku losowania powinna
byç równa.

4.214) Zak∏ad przekazuje na rachunek ubezpieczo-
nego w wylosowanym otwartym funduszu emerytal-
nym nominalnà wartoÊç sk∏adek, o których mowa
w art. 22 ust. 3, podlegajàcych odprowadzeniu do fun-

duszu, w terminie wynikajàcym z art. 47 ust. 9, liczo-
nym od nast´pnego dnia roboczego po dniu przepro-
wadzenia losowania.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady przeprowadzania przez Zak∏ad losowania,
o którym mowa w ust. 2 i 3.

Art. 40. 1.215) Na koncie ubezpieczonego ewiden-
cjonuje si´ informacje o zwaloryzowanej wysokoÊci
sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne, z wy∏àczeniem
sk∏adek na otwarte fundusze emerytalne:

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

2) wp∏aconych — w przypadku ubezpieczonych b´-
dàcych p∏atnikami sk∏adek oraz osób wspó∏pracu-
jàcych z osobami prowadzàcymi pozarolniczà
dzia∏alnoÊç.

1a.216) Je˝eli ubezpieczony nieb´dàcy p∏atnikiem
sk∏adek w ciàgu 3 miesi´cy od up∏ywu terminu op∏a-
cenia 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.

1b.217) W przypadku ubezpieczonych nieb´dàcych
p∏atnikami sk∏adek na koncie ubezpieczonego ewiden-
cjonuje si´ informacje o zwaloryzowanej wysokoÊci
nale˝nych sk∏adek na otwarte fundusze emerytalne,
które uleg∏y przedawnieniu zgodnie z art. 24.

1c.217) W przypadku ubezpieczonych, o których
mowa w ust. 1b, na koncie ubezpieczonego ewiden-
cjonuje si´ informacje o zwaloryzowanej wysokoÊci
sk∏adek na otwarte fundusze emerytalne nale˝nych za
okres do koƒca miesiàca kalendarzowego poprzedza-
jàcego miesiàc, w którym zg∏oszono wniosek o emery-
tur´, i nieop∏aconych do koƒca tego miesiàca, tak˝e
wówczas gdy nie uleg∏y one jeszcze przedawnieniu. 

1d.217) Jako dat´ zewidencjonowania na koncie
ubezpieczonego sk∏adek, o których mowa w ust. 1b
i 1c, przyjmuje si´ dzieƒ zewidencjonowania na koncie
ubezpieczonego sk∏adek, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, nale˝nych za ten sam miesiàc kalenda-
rzowy. 

2. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje si´
tak˝e informacje:218)

1) wymienione w drukach: zg∏oszenia do ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych, imiennym raporcie miesi´cz-
nym i w deklaracji rozliczeniowej;
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———————
215) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 17 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
216) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16.
217) Dodany przez art. 10 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.
218) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez

art. 1 pkt 18 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.

———————
211) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 37 ustawy z dnia

21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
(Dz. U. Nr 157, poz. 1119), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
19 wrzeÊnia 2006 r.

212) Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 188; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2004 r.

213) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 188; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2004 r.

214) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 5.



2) o cz∏onkostwie w otwartym funduszu emerytal-
nym i o terminach przekazania sk∏adek do tego
funduszu;

3) o cz∏onkostwie w kasie chorych219) i o terminach
przekazania sk∏adek do tej kasy;

4) o wysokoÊci nale˝nych i wp∏aconych sk∏adek na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe,
wypadkowe i zdrowotne oraz o wysokoÊci nale˝-
nej i odprowadzonej sk∏adki na otwarty fundusz
emerytalny;

5) o faktach pozaubezpieczeniowych, majàcych
wp∏yw na prawo do Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych i na ich wysokoÊç;

6) o wysokoÊci emerytury do˝ywotniej wyp∏acanej
przez zak∏ad emerytalny;

7) niezb´dne do przyznania i wyp∏aty Êwiadczeƒ
z ubezpieczeƒ spo∏ecznych, a tak˝e Êwiadczeƒ
finansowanych z bud˝etu paƒstwa oraz o dokona-
nych wyp∏atach;

8)220) niezb´dne do ustalenia, ponownego ustalenia
lub przeliczenia kapita∏u poczàtkowego;

9) o kapitale poczàtkowym oraz zwaloryzowanym ka-
pitale poczàtkowym;

10) niezb´dne do realizacji przez Zak∏ad zadaƒ zleco-
nych na podstawie odr´bnych przepisów.

3. (uchylony).221)

4. (uchylony).221)

5. (uchylony).221)

6. (uchylony).221)

7. (uchylony).221)

8.222) 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.

8a.223) Na podstawie zawiadomienia przez w∏aÊci-
wy organ emerytalny o ustaleniu prawa ubezpieczo-

nego do emerytury na podstawie przepisów o zaopa-
trzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich
rodzin lub przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, Biu-
ra Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝-
by Wi´ziennej oraz ich rodzin Zak∏ad usuwa z ewiden-
cji informacje o nale˝nych i zwaloryzowanych sk∏ad-
kach na ubezpieczenie emerytalne za okresy s∏u˝by
uwzgl´dnione w wymiarze emerytury wojskowej lub
policyjnej.

9. (uchylony).224)

10. (uchylony).225)

Art. 41. 1. P∏atnik sk∏adek przekazuje do Zak∏adu
imienne raporty miesi´czne, po up∏ywie ka˝dego mie-
siàca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla roz-
liczania sk∏adek.

2.226) Je˝eli obowiàzek ubezpieczeƒ spo∏ecznych
wygas∏ w ciàgu miesiàca kalendarzowego, p∏atnik
sk∏adek przekazuje do Zak∏adu raport, o którym mowa
w ust. 1, za okres ubezpieczenia w danym miesiàcu,
w terminie i na zasadach okreÊlonych w art. 47
ust. 1 i 2.

3. Imienny raport miesi´czny zawiera informacje
dotyczàce p∏atnika sk∏adek okreÊlone w art. 43 ust. 4
i 5, miesiàc i rok, których raport dotyczy, oraz:

1)227) numery identyfikacyjne ubezpieczonego z da-
nymi, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1;

2) nazwisko i imi´;

3) wymiar czasu pracy;

4) zestawienie nale˝nych sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne w podziale na ubezpieczenie: emerytal-
ne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierajà-
ce dane o:

a) tytule ubezpieczenia,

b) podstawie wymiaru sk∏adek,

c)228) kwocie sk∏adki w podziale na nale˝nà od
ubezpieczonego i p∏atnika sk∏adek oraz z innych
êróde∏ finansowania,

d) kwocie obni˝enia podstawy wymiaru sk∏adek
na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, choro-
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———————
224) Przez art. 1 pkt 18 lit. f ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 16.
225) Przez art. 1 pkt 20 lit. f ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 2.
226) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 172 pkt 4 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
227) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 21 lit. a ti-

ret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2,
i art. 1 pkt 19 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16.

228) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 21 lit. a tiret
drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
219) Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpie-

czeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), która powo-
∏a∏a kasy chorych, utraci∏a moc na podstawie art. 222
ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubez-
pieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U.
Nr 45, poz. 391).

220) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

221) Przez art. 1 pkt 18 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 16.

222) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. e ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.

223) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 10; w brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 3
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 56; wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 2006 r.



bowe i wypadkowe, wynikajàcego z ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych pro-
gramach emerytalnych229) (Dz. U. z 2001 r.
Nr 60, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253
i Nr 141, poz. 1178);

5)230) podstaw´ wymiaru i kwot´ sk∏adki na ubezpie-
czenie zdrowotne, z uwzgl´dnieniem podzia∏u na
podmioty, które finansujà sk∏adki;

6) (uchylony);231)

7) rodzaje i okresy przerw w op∏acaniu sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne;

8) informacje o wyp∏aconych zasi∏kach oraz wyna-
grodzeniach z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy wyp∏a-
conych na podstawie Kodeksu pracy oraz o zasi∏-
kach finansowanych z bud˝etu paƒstwa;

9) oÊwiadczenie p∏atnika sk∏adek, ˝e dane zawarte
w raporcie sà zgodne ze stanem faktycznym, po-
twierdzone podpisem p∏atnika sk∏adek lub osoby
przez niego upowa˝nionej.

4.232) Imienny raport miesi´czny zawiera równie˝
dat´ sporzàdzenia raportu miesi´cznego, podpis p∏at-
nika sk∏adek lub osoby przez niego upowa˝nionej.

5. Imienne raporty miesi´czne mogà zawieraç in-
formacje o z∏o˝eniu przez ubezpieczonego zawiado-
mienia o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru
sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o któ-
rym mowa w art. 19 ust. 5.

6.233) P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany z∏o˝yç
imienny raport miesi´czny korygujàcy w formie no-
wego dokumentu zawierajàcego wszystkie prawid∏o-
we informacje okreÊlone w ust. 3—5, je˝eli zachodzi
koniecznoÊç korekty danych podanych w imiennym
raporcie miesi´cznym w przypadku stwierdzenia nie-
prawid∏owoÊci:

1) przez p∏atnika sk∏adek we w∏asnym zakresie;

2) przez Zak∏ad.

6a.234) Nie koryguje si´ danych podanych w imien-
nym raporcie miesi´cznym w przypadku stwierdzenia
przez p∏atnika sk∏adek we w∏asnym zakresie lub przez

Zak∏ad ró˝nicy w podstawie wymiaru sk∏adek w wyso-
koÊci nieprzekraczajàcej 2,20 z∏, z zastrze˝eniem
ust. 6b.

6b.234) Przepisu ust. 6a nie stosuje si´ w przypad-
ku, gdy podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi zadekla-
rowana kwota. 

7.235) P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany dokonaç
sprawdzenia prawid∏owoÊci danych przekazanych do
Zak∏adu w imiennym raporcie miesi´cznym dotyczà-
cym danego roku kalendarzowego nie póêniej ni˝ do
dnia 30 kwietnia nast´pnego roku kalendarzowego.
W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci p∏atnik
sk∏adek jest zobowiàzany postàpiç w sposób okreÊlo-
ny w ust. 6 i 7a.

7a.236) P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany z∏o˝yç
imienny raport miesi´czny korygujàcy, o którym mo-
wa w ust. 6, w terminie 7 dni od stwierdzenia niepra-
wid∏owoÊci we w∏asnym zakresie lub otrzymania za-
wiadomienia o stwierdzeniu nieprawid∏owoÊci przez
Zak∏ad, z zastrze˝eniem ust. 7b.

7b.236) Je˝eli koniecznoÊç korekty danych poda-
nych w imiennym raporcie miesi´cznym jest wyni-
kiem 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.

8.237) Informacje zawarte w raportach, o których
mowa w ust. 1—6, p∏atnik sk∏adek przekazuje ubezpie-
czonemu na piÊmie lub w przypadku osób, o których
mowa w art. 18 ust. 12, za zgodà ubezpieczonego
w formie elektronicznej w celu ich weryfikacji.

8a.238) Informacja, o której mowa w ust. 8, powin-
na zawieraç tak˝e dat´ jej sporzàdzenia oraz podpis
p∏atnika sk∏adek lub osoby przez niego upowa˝nionej.

9.239) Przepisy ust. 1—8 stosuje si´ odpowiednio
do sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne, z zastrze˝e-
niem ust. 9a i 10.

9a.240) Informacja przekazywana ubezpieczonemu
obejmuje tak˝e symbol kasy chorych219), do której prze-
kazywana jest sk∏adka na ubezpieczenie zdrowotne.
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———————
235) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 16.
236) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16.
237) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
238) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16. 
239) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
240) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5.

———————
229) Utraci∏a moc z dniem 1 czerwca 2004 r. na podstawie

art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowni-
czych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116,
poz. 1207), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 czerwca
2004 r.

230) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.

231) Przez art. 1 pkt 19 lit. a tiret drugie ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 16.

232) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

233) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o przej´ciu przez Skarb Paƒstwa zobo-
wiàzaƒ Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z tytu∏u nie-
przekazanych sk∏adek do otwartych funduszy emerytal-
nych (Dz. U. Nr 149, poz. 1450), który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 28 sierpnia 2003 r. 

234) Dodany przez art. 10 pkt 18 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 3.



10.241) P∏atnik sk∏adek jest zwolniony z przekazy-
wania informacji wynikajàcej z ust. 9 w przypadku po-
bierania sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne z emery-
tur i rent.

11. Ubezpieczony zg∏asza na piÊmie lub do proto-
ko∏u do p∏atnika sk∏adek wniosek o sprostowanie in-
formacji zawartych w imiennym raporcie miesi´cz-
nym w terminie 3 miesi´cy od otrzymania informacji,
o których mowa w ust. 8, je˝eli, jego zdaniem, nie sà
one zgodne ze stanem faktycznym. O fakcie tym infor-
muje Zak∏ad. W razie nieuwzgl´dnienia przez p∏atnika
sk∏adek reklamacji w terminie jednego miesiàca od
daty jej wp∏ywu, na wniosek ubezpieczonego, Zak∏ad
po przeprowadzeniu post´powania wyjaÊniajàcego
wydaje decyzj´.

12. Je˝eli ubezpieczony nie zakwestionuje infor-
macji zawartych w imiennym raporcie miesi´cznym
w terminie okreÊlonym w ust. 11, to informacje te
uznaje si´ za zgodne ze stanem faktycznym, chyba ˝e
informacje dotyczàce okresu obj´tego raportem za-
kwestionuje Zak∏ad, wydajàc decyzj´.

13. Je˝eli Zak∏ad zakwestionuje i zmieni informa-
cje przekazane przez p∏atnika sk∏adek, zawiadamia
o tym ubezpieczonego i p∏atnika sk∏adek. Je˝eli w ter-
minie okreÊlonym w ust. 11 osoba ubezpieczona
i p∏atnik sk∏adek nie z∏o˝à wniosku o zmian´ stanowi-
ska Zak∏adu, informacje uznane przez Zak∏ad traktuje
si´ jako prawdziwe. W razie z∏o˝enia takiego wniosku,
Zak∏ad po przeprowadzeniu post´powania wyjaÊniajà-
cego wydaje decyzj´.

14. Przepisy ust. 11—13 majà zastosowanie do ra-
portów, o których mowa w ust. 6.

Art. 42. (uchylony).242)

Art. 43. 1. P∏atnicy sk∏adek sà zobowiàzani do z∏o-
˝enia druku — zg∏oszenie p∏atnika sk∏adek w Zak∏adzie
w terminie 7 dni od:

1) daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub po-
wstania stosunku prawnego uzasadniajàcego ob-
j´cie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi
pierwszej osoby;

2) daty powstania obowiàzku ubezpieczeƒ emerytal-
nego i rentowych dla ubezpieczonych wy∏àcznie
zobowiàzanych do p∏acenia sk∏adek na w∏asne
ubezpieczenie albo sk∏adek na ubezpieczenie osób
z nimi wspó∏pracujàcych.

2. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10,
oraz osoby podlegajàce dobrowolnie ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym, z wy∏àczeniem osób wy-
mienionych w art. 6 ust. 1 pkt 5, wy∏àcznie zobowiàza-
ne do op∏acania sk∏adek na w∏asne ubezpieczenia, do-
konujà zg∏oszenia p∏atnika sk∏adek ∏àcznie ze zg∏osze-
niem do ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

3.243) 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 aktualne-
go programu informatycznego udost´pnionego przez
Zak∏ad, we wskazanej przez Zak∏ad jednostce organi-
zacyjnej Zak∏adu.

3.244) P∏atnik sk∏adek jest obowiàzany 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 oprogramowania, o którym mowa
w art. 47a ust. 1, we wskazanej przez Zak∏ad jednostce
organizacyjnej Zak∏adu.

3a.245) Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 3,
p∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany do∏àczyç kopie decy-
zji urz´du skarbowego o nadaniu numeru NIP i za-
Êwiadczenia urz´du statystycznego o nadaniu aktual-
nego numeru REGON.

4.246) Zg∏oszenie p∏atnika sk∏adek — osoby fizycz-
nej zawiera w szczególnoÊci nast´pujàce dane: nume-
ry 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, 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∏al-
noÊç, dat´ powstania obowiàzku op∏acania sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne, wykaz rachunków banko-
wych, adres siedziby, adres zamieszkania, je˝eli jest
inny ni˝ adres siedziby, adres do korespondencji, ad-
res prowadzenia dzia∏alnoÊci.

5.246) Zg∏oszenie p∏atnika sk∏adek — osoby praw-
nej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej oso-
bowoÊci prawnej zawiera w szczególnoÊci nast´pujà-
ce dane: numery NIP i REGON, nazw´ skróconà p∏at-
nika, nazw´ zgodnà z aktem prawnym konstytuujàcym
p∏atnika, nazw´ organu za∏o˝ycielskiego p∏atnika, wy-
st´powanie obowiàzku wpisu do rejestru lub ewiden-
cji, nazw´ organu rejestrowego lub ewidencyjnego,
dat´ i numer wpisu do rejestru lub ewidencji, dat´ po-
wstania obowiàzku op∏acania sk∏adek na ubezpiecze-
nia spo∏eczne, wykaz rachunków bankowych, adres
siedziby i adres do korespondencji, adres prowadze-
nia dzia∏alnoÊci.
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———————
243) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 16; w tym brzmieniu obo-
wiàzuje do wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w od-
noÊniku 244.

244) W brzmieniu ustalonym przez art. 40 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 202, który wejdzie w ˝ycie
z dniem 21 lipca 2007 r.

245) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16.

246) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16; ze zmianà wprowadzo-
nà przez art. 25 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 183.

———————
241) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. e ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 16.
242) Przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 16.



6. (uchylony).247)

7. (uchylony).247)

8. (uchylony).247)

Art. 44.248) 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∏o-
woÊci we w∏asnym zakresie lub otrzymania zawiado-
mienia o stwierdzeniu nieprawid∏owoÊci przez Zak∏ad,
z uwzgl´dnieniem ust. 2 i 3.

2.249) O wszelkich zmianach dotyczàcych nume-
rów, 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 aktualne-
go programu informatycznego udost´pnionego przez
Zak∏ad, wskazanà przez Zak∏ad jednostk´ organizacyj-
nà Zak∏adu.

2.250) 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´dà-
cych osobami fizycznymi tak˝e nazwiska, pierwszego imie-
nia i daty urodzenia, p∏atnik sk∏adek zawiadamia w formie
dokumentu pisemnego wed∏ug ustalonego wzoru albo
w formie wydruku z oprogramowania, o którym mowa
w art. 47a ust. 1, wskazanà przez Zak∏ad jednostk´ organi-
zacyjnà Zak∏adu.

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2,
p∏atnik sk∏adek zobowiàzany jest do∏àczyç kopie doku-
mentów okreÊlonych w art. 43 ust. 3a.

Art. 45. Na koncie p∏atnika sk∏adek:

1)251) ewidencjonuje si´ dane identyfikacyjne, nume-
ry NIP i REGON, a je˝eli p∏atnikowi sk∏adek nie
nadano tych numerów lub jednego z nich — nu-
mer PESEL lub seri´ i numer dowodu osobistego
albo paszportu, nazwy i numery rachunków ban-
kowych p∏atnika, dane informacyjne p∏atnika sk∏a-
dek, w tym szczególnà form´ prawnà wed∏ug kra-
jowego rejestru urz´dowego podmiotów gospo-
darki narodowej (REGON), numer wed∏ug Euro-
pejskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (EKD), numer we-
d∏ug Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD) oraz

wszelkie inne dane konieczne dla obs∏ugi konta,
a w szczególnoÊci dla celów rozliczania nale˝noÊci
z tytu∏u sk∏adek oraz dla celów prowadzenia post´-
powania egzekucyjnego, w tym informacje doty-
czàce wspólników spó∏ek cywilnych, jawnych i ko-
mandytowych, w zakresie rejestrowanym w Krajo-
wej Ewidencji Podatników;

2) prowadzone sà rozliczenia nale˝nych sk∏adek, wy-
p∏acanych przez p∏atnika zasi∏ków oraz zasi∏ków
rodzinnych i piel´gnacyjnych podlegajàcych zali-
czeniu na poczet sk∏adek oraz innych sk∏adek po-
bieranych przez Zak∏ad;

3) ewidencjonuje si´ dane niezb´dne do realizacji
przez Zak∏ad zadaƒ zleconych odr´bnymi przepi-
sami.

Art. 46. 1. P∏atnik sk∏adek jest obowiàzany wed∏ug
zasad wynikajàcych z przepisów ustawy obliczaç, po-
tràcaç z dochodów ubezpieczonych, rozliczaç oraz op∏a-
caç nale˝ne sk∏adki za ka˝dy miesiàc kalendarzowy.

2. Rozliczenie sk∏adek, o których mowa w ust. 1,
oraz wyp∏aconych przez p∏atnika w tym samym mie-
siàcu zasi∏ków oraz zasi∏ków rodzinnych i piel´gnacyj-
nych podlegajàcych rozliczeniu na poczet sk∏adek na-
st´puje w deklaracji rozliczeniowej wed∏ug ustalone-
go wzoru. Nie podlegajà rozliczeniu w deklaracji rozli-
czeniowej zasi∏ki wyp∏acone przez p∏atnika bezpod-
stawnie.

3. Deklaracj´ rozliczeniowà oraz imienne rapor-
ty miesi´czne p∏atnik sk∏adek przekazuje bezpo-
Êrednio do wskazanej przez Zak∏ad jednostki orga-
nizacyjnej.

4. Deklaracja rozliczeniowa zawiera:

1)252) dane identyfikacyjne p∏atnika sk∏adek,
a w szczególnoÊci dane, o których mowa w art. 35
ust. 1 pkt 2, nazw´ skróconà firmy, a w przypadku
p∏atników sk∏adek — osób fizycznych — nazwisko
i imi´;

2) informacje o liczbie ubezpieczonych;

2a)253) informacje o uprawnieniu p∏atnika sk∏adek do
wyp∏aty zasi∏ków;

3) zestawienie nale˝nych sk∏adek na poszczególne ro-
dzaje ubezpieczeƒ spo∏ecznych, z uwzgl´dnieniem
podzia∏u na sk∏adki finansowane przez ubezpie-
czonego i przez p∏atnika oraz bud˝et paƒstwa
i Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏-
nosprawnych;

4)254) kwoty wyp∏aconych zasi∏ków oraz zasi∏ków
finansowanych z bud˝etu paƒstwa, podlegajàcych
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———————
247) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5; uchylony przez art. 25 pkt 4 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 183.

248) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 16.

249) W tym brzmieniu obowiàzuje do wejÊcia w ˝ycie zmia-
ny, o której mowa w odnoÊniku 250.

250) W brzmieniu ustalonym przez art. 40 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 202, który wejdzie w ˝ycie
z dniem 21 lipca 2007 r.

251) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 5 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 183.

———————
252) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 183.
253) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
254) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 17 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.



rozliczeniu w ci´˝ar sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne oraz kwoty wynagrodzeƒ z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy;

5)255) kwoty przys∏ugujàcych p∏atnikowi wynagro-
dzeƒ w myÊl art. 3 ust. 2;

6) zestawienie nale˝nych sk∏adek na:

a)256) ubezpieczenie zdrowotne uwzgl´dniajàc po-
dzia∏ na podmioty, które finansujà sk∏adki,

b) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych;

7) zestawienie zbiorcze i wynikowe nale˝nych sk∏a-
dek i sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne oraz
kwot do zap∏aty;

8) dla osób, które w ca∏oÊci op∏acajà sk∏adki na ubez-
pieczenia z w∏asnych Êrodków — tytu∏ ubezpiecze-
nia, podstaw´ wymiaru i ewentualne pomniejsze-
nia wynikajàce z art. 19 ust. 1;

9)257) oÊwiadczenie p∏atnika sk∏adek, ˝e dane zawarte
w deklaracji sà zgodne ze stanem faktycznym, po-
twierdzone podpisem p∏atnika sk∏adek lub osoby
przez niego upowa˝nionej albo podpisem elektro-
nicznym.

5.258) P∏atnicy sk∏adek zobowiàzani do wykazywa-
nia w dokumentach ubezpieczeniowych zasi∏ków oraz
finansowanych z bud˝etu paƒstwa zasi∏ków i innych
Êwiadczeƒ, podlegajàcych rozliczeniu w ci´˝ar sk∏adek
lub wynagrodzeƒ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, prze-
kazujà do Zak∏adu:

1) w terminie do dnia 28 lutego 2001 r. informacj´ za-
wierajàcà dane identyfikacyjne oraz dane o tych
zasi∏kach, Êwiadczeniach lub wynagrodzeniach
wyp∏aconych w okresie od dnia 1 grudnia 1999 r.
do dnia 30 listopada 2000 r.;

2) w terminie do dnia 31 stycznia 2002 r. informacj´
zawierajàcà dane identyfikacyjne oraz dane o tych
zasi∏kach, Êwiadczeniach lub wynagrodzeniach
wyp∏aconych w okresie od dnia 1 grudnia 2000 r.
do dnia 30 listopada 2001 r.

6.258) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
informacji, o której mowa w ust. 5, oraz sposób jej
sporzàdzenia, przekazywania, a tak˝e korygowania,
kierujàc si´ potrzebà zapewnienia prawid∏owoÊci
i kompletnoÊci danych gromadzonych na kontach
p∏atników sk∏adek i kontach ubezpieczonych.

Art. 47. 1. P∏atnik sk∏adek przesy∏a w tym samym
terminie deklaracj´ rozliczeniowà, imienne raporty
miesi´czne oraz op∏aca sk∏adki za dany miesiàc, z za-
strze˝eniem ust. 1a, 2a i 2b, nie póêniej ni˝:259)

1)260) do 10 dnia nast´pnego miesiàca — dla osób fi-
zycznych op∏acajàcych sk∏adk´ wy∏àcznie za sie-
bie;

2)261) do 5 dnia nast´pnego miesiàca — dla jednostek
bud˝etowych, zak∏adów bud˝etowych i gospo-
darstw pomocniczych w rozumieniu art. 20 ust. 1,
art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, z póên. zm.262));

3) do 15 dnia nast´pnego miesiàca — dla pozosta-
∏ych p∏atników.

1a.263) Twórcy i artyÊci przesy∏ajà deklaracje rozli-
czeniowe i imienne raporty miesi´czne oraz op∏acajà
sk∏adki za okres wykonywania dzia∏alnoÊci twórczej
lub artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji
do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w ter-
minie op∏acania sk∏adek za miesiàc, w którym otrzy-
mali decyzj´.

2. P∏atnik sk∏adek, który op∏aca sk∏adki wy∏àcznie
za siebie, przysy∏a jedynie deklaracj´ rozliczeniowà.

2a.264) Osoby prowadzàce pozarolniczà dzia∏al-
noÊç, op∏acajàce sk∏adki wy∏àcznie za siebie lub osoby
z nimi wspó∏pracujàce, sà zwolnione z obowiàzku
sk∏adania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych ra-
portów miesi´cznych za kolejny miesiàc, je˝eli
w ostatnio z∏o˝onej deklaracji rozliczeniowej lub
imiennym raporcie miesi´cznym zadeklarowa∏y do
podstawy wymiaru sk∏adek:

1) na ubezpieczenia spo∏eczne — kwot´ w wysokoÊci
najni˝szej podstawy wymiaru sk∏adek dla osób
prowadzàcych pozarolniczà dzia∏alnoÊç, obowià-
zujàcej je i osoby z nimi wspó∏pracujàce;

2) na ubezpieczenie zdrowotne — kwot´ w wysoko-
Êci najni˝szej podstawy wymiaru okreÊlonej
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259) Zdanie wst´pne ze zmianami wprowadzonymi przez

art. 1 pkt 25 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2, i art. 1 pkt 23 lit. a ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 16.

260) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 25 lit. a tiret
drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

261) W brzmieniu ustalonym przez art. 224 pkt 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2006 r.

262) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

263) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

264) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16; w brzmieniu ustalonym przez art. 2
pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 61;
wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 czerwca 2006 r.

———————
255) W brzmieniu ustalonym przez art. 212 pkt 1 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U.
Nr 210, poz. 2135), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2004 r.

256) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 17 lit. a tiret
drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

257) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 24 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

258) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5.



w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210,
poz. 2135, z póên. zm.265)), obowiàzujàcej je i oso-
by z nimi wspó∏pracujàce, i nie nastàpi∏a ˝adna
zmiana w stosunku do miesiàca poprzedniego,
z zastrze˝eniem ust. 2c. 

2b.264) Osoby prowadzàce pozarolniczà dzia∏al-
noÊç, op∏acajàce wy∏àcznie sk∏adki na ubezpieczenie
zdrowotne za siebie lub osoby z nimi wspó∏pracujàce,
sà zwolnione z obowiàzku sk∏adania deklaracji rozli-
czeniowej lub imiennych raportów miesi´cznych za
kolejny miesiàc, je˝eli w ostatnio z∏o˝onej deklaracji
rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesi´cznym
zadeklarowa∏y do podstawy wymiaru sk∏adek kwot´
w wysokoÊci najni˝szej podstawy wymiaru okreÊlonej
w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych, obowiàzujàcej je i osoby z nimi
wspó∏pracujàce, i nie nastàpi∏a ˝adna zmiana w sto-
sunku do miesiàca poprzedniego, z zastrze˝eniem
ust. 2c. 

2c.266) Osoby, o których mowa w ust. 2a i 2b, sà
zwolnione z obowiàzku sk∏adania deklaracji rozlicze-
niowej lub imiennych raportów miesi´cznych za kolej-
ny miesiàc tak˝e wówczas, gdy zmiana w stosunku do
miesiàca poprzedniego jest spowodowana wy∏àcznie
zmianà minimalnego wynagrodzenia lub przeci´tnego
wynagrodzenia.

3.267) P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany z∏o˝yç, z za-
strze˝eniem ust. 3a, deklaracj´ rozliczeniowà korygu-
jàcà 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.

3a.268) Imiennych raportów miesi´cznych nie sk∏a-
da si´ w przypadku, gdy korekta dotyczy wy∏àcznie da-
nych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej.

3b.269) W przypadkach, o których mowa w ust. 3
i 3a, stosuje si´ odpowiednio art. 41 ust. 7—7b.

3c.269) Kopie deklaracji rozliczeniowych i imien-
nych raportów miesi´cznych oraz dokumentów kory-
gujàcych te dokumenty p∏atnik sk∏adek zobowiàzany
jest przechowywaç przez okres 10 lat od dnia ich prze-
kazania do wskazanej przez Zak∏ad jednostki organiza-
cyjnej Zak∏adu, w formie dokumentu pisemnego lub
elektronicznego.

4.270) Sk∏adki op∏aca si´ na wskazane przez Zak∏ad
rachunki bankowe odr´bnymi wp∏atami, w podziale na:

1) ubezpieczenia spo∏eczne;

2) ubezpieczenie zdrowotne;

3) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiad-
czeƒ Pracowniczych;

4) (uchylony).271)

4a.272) Sk∏adki, o których mowa w ust. 4, p∏atnik
sk∏adek op∏aca przy u˝yciu:

1) bankowych dokumentów p∏atniczych sk∏adanych
za poÊrednictwem banku wed∏ug wzorów, o któ-
rych mowa w art. 49 ust. 3,

2)273) dokumentu elektronicznego z programu infor-
matycznego udost´pnianego przez Zak∏ad p∏atni-
kom sk∏adek lub wydruku z tego programu,

2)274) dokumentu elektronicznego z oprogramowania,
o którym mowa w art. 47a ust. 1, lub wydruku z tego
oprogramowania,

3) dokumentu elektronicznego z programu informa-
tycznego udost´pnianego p∏atnikom sk∏adek przez
bank,

4) dokumentu w postaci uzgodnionej z instytucjà ob-
s∏ugujàcà wp∏aty sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne 

— zwanych dalej „dokumentami p∏atniczymi”.

4b.275) P∏atnik sk∏adek zobowiàzany jest op∏acaç
nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek, o których mowa w ust. 4,
w formie bezgotówkowej w drodze obcià˝enia rachun-
ku bankowego p∏atnika sk∏adek, z zastrze˝eniem
ust. 4c.
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270) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 25 lit. c

ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2, i art. 3 pkt 2
lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 182.

271) Przez art. 3 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 182.

272) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; ze zmianà wprowadzonà przez
art. 3 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 182.

273) W tym brzmieniu obowiàzuje do wejÊcia w ˝ycie zmia-
ny, o której mowa w odnoÊniku 274.

274) W brzmieniu ustalonym przez art. 40 pkt 4 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 202; wejdzie w ˝ycie z dniem
21 lipca 2007 r. 

275) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5; wszed∏ w ˝ycie z dniem 18 maja 2001 r.

———————
265) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169,
poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75,
poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030,
Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658
i Nr 249, poz. 1824.

266) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 61; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 czerwca
2006 r.

267) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 233; wszed∏ w ˝ycie z dniem
28 sierpnia 2003 r.

268) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16; w brzmieniu ustalonym przez art. 7
pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 233; wszed∏
w ˝ycie z dniem 28 sierpnia 2003 r.

269) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16.



4c.275) Przepisu ust. 4b nie stosuje si´ do p∏atników
sk∏adek b´dàcych osobami fizycznymi, je˝eli nie pro-
wadzà pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej w rozu-
mieniu przepisów o dzia∏alnoÊci gospodarczej lub in-
nych przepisów szczególnych.

4d.275) W przypadku stwierdzenia niezgodnoÊci da-
nych identyfikacyjnych p∏atnika sk∏adek, o którym mo-
wa w ust. 4b, podanych w zleceniu p∏atniczym z dany-
mi z Centralnego Rejestru P∏atników Sk∏adek, Zak∏ad
informuje instytucj´ prowadzàcà rachunek bankowy
p∏atnika sk∏adek o obowiàzku przeprowadzenia post´-
powania wyjaÊniajàcego w celu wyeliminowania tych
niezgodnoÊci.

5.276) Informacje zawarte w dokumentach p∏atni-
czych przekazywane sà w formie, o której mowa
w art. 49 ust. 3a, poprzez mi´dzybankowy system
elektroniczny jako zlecenie p∏atnicze dla Zak∏adu lub
poprzez system elektronicznych rozrachunków mi´-
dzyoddzia∏owych Narodowego Banku Polskiego. Zle-
cenie to powinno w szczególnoÊci zawieraç informa-
cje o danych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2,
a tak˝e o tytule wp∏aty i okresie, za jaki jest dokonywa-
na, oraz dat´ obcià˝enia rachunku bankowego p∏atni-
ka, je˝eli wp∏ata dokonana jest w formie polecenia
przelewu, lub dat´ dokonania wp∏aty, je˝eli wp∏ata do-
konana jest w formie gotówkowej.

5a.277) Zlecenia p∏atnicze przekazywane w formie
innej ni˝ forma, o której mowa w art. 49 ust. 3a, nie sà
przyjmowane.

6.278) Dokument p∏atniczy musi zawieraç w szcze-
gólnoÊci informacje o danych, o których mowa
w art. 35 ust. 1 pkt 2, a tak˝e o tytule wp∏aty oraz okre-
sie, za jaki jest dokonywana.

7. Brak mo˝liwoÊci zidentyfikowania wp∏aty nie
obcià˝a Zak∏adu.

8. Instytucje obs∏ugujàce wp∏aty sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne sà zobowiàzane do niezw∏oczne-
go transferu za poÊrednictwem mi´dzybankowego
systemu rozliczeƒ elektronicznych.

8a.279) Instytucje obs∏ugujàce wp∏aty sk∏adek sà
zobowiàzane do zawiadamiania Zak∏adu o b∏´dach
stwierdzonych w zleceniu p∏atniczym, o którym mowa
w ust. 5, w formie elektronicznej lub pisemnej.

9.280) Przekazanie sk∏adki do otwartego funduszu
emerytalnego przez Zak∏ad nast´puje niezw∏ocznie,

nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 15 dni roboczych, liczàc
od otrzymania sk∏adki op∏aconej przy u˝yciu doku-
mentów p∏atniczych, raportów miesi´cznych i deklara-
cji.

10. (uchylony).281)

10a.282) Je˝eli nie nastàpi∏o przekazanie sk∏adki do
otwartego funduszu emerytalnego w terminie z przy-
czyn le˝àcych po stronie Zak∏adu, od Zak∏adu sà nale˝-
ne odsetki liczone wed∏ug zmiennej stopy procento-
wej, obowiàzujàcej dla kolejnych trzymiesi´cznych
okresów, rozpoczynajàcych si´ pierwszego dnia ka˝-
dego kwarta∏u kalendarzowego. WysokoÊç zmiennej
stopy procentowej jest obliczana jako Êrednia arytme-
tyczna Êrednich wa˝onych stóp rentownoÊci 52-tygo-
dniowych bonów skarbowych sprzedanych na czte-
rech ostatnich przetargach, które odby∏y si´ do koƒca
miesiàca poprzedzajàcego ostatni miesiàc przed roz-
pocz´ciem danego kwarta∏u, i jest zaokràglana do
dwóch miejsc po przecinku. Do obliczania odsetek
przyjmuje si´, ˝e rok wynosi 365 dni.

10b.282) Odsetki, o których mowa w ust. 10a, Za-
k∏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 fun-
duszu emerytalnego. 

10c.282) Je˝eli nie nastàpi∏o przekazanie przez Za-
k∏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 mie-
si´cznego, deklaracji rozliczeniowej, dokumentu p∏at-
niczego lub zlecenia p∏atniczego, Zak∏ad wymierza
p∏atnikowi sk∏adek lub instytucji obs∏ugujàcej wp∏aty
sk∏adek dodatkowà op∏at´. 

10d.282) Zak∏ad przesy∏a p∏atnikowi sk∏adek lub in-
stytucji obs∏ugujàcej wp∏aty sk∏adek zawiadomienie
o nieprzekazaniu lub przekazaniu b∏´dnego dokumen-
tu, o którym mowa w ust. 10c, nie póêniej ni˝ w cià-
gu 30 dni, liczàc od nast´pnego dnia po up∏ywie ter-
minu okreÊlonego w ust. 9. 

10e.282) Dodatkowà op∏at´, o której mowa
w ust. 10c, Zak∏ad ustala, w drodze decyzji, w wysoko-
Êci odsetek, okreÊlonych w ust. 10a, od kwoty nieprze-
kazanej w terminie sk∏adki na otwarte fundusze eme-
rytalne, za okres od nast´pnego dnia po up∏ywie ter-
minu okreÊlonego w ust. 9 do dnia otrzymania prawi-
d∏owych dokumentów wymienionych w ust. 10c.

10f.283) Instytucje obs∏ugujàce wp∏aty sk∏adek
i p∏atnicy sk∏adek wp∏acajà dodatkowà op∏at´ w naj-
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281) Przez art. 1 pkt 25 lit. g ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 2.
282) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. h ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 23 lit. f ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.

283) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. h ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2. 

———————
276) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 7 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 183.
277) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5; wszed∏ w ˝ycie z dniem 18 maja 2001 r.
278) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 7 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 183. 
279) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5.
280) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 25

lit. f ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2, art. 1 pkt 18
lit. e ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5, i art. 1 pkt 23
lit. e ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.



bli˝szym terminie op∏acania sk∏adek po uprawomoc-
nieniu si´ decyzji, o której mowa w ust. 10e.

10g.283) Dodatkowa op∏ata nieop∏acona w termi-
nie, o którym mowa w ust. 10f, podlega Êciàgni´ciu
w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.

10h.284) Odsetki okreÊlone w ust. 10b lub pobrana
przez Zak∏ad dodatkowa op∏ata, o której mowa
w ust. 10c, sà przekazywane na rachunek ubezpieczo-
nego do otwartego funduszu emerytalnego.

10i.285) Odsetek, o których mowa w ust. 10a, nie
nalicza si´, je˝eli ich wysokoÊç nie przekroczy∏aby
2,00 z∏, a dodatkowej op∏aty, o której mowa w ust. 10c,
nie wymierza si´, je˝eli jej wysokoÊç nie przekroczy∏a-
by 2,00 z∏.

10j.286) Prezes Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
og∏asza w formie komunikatu w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wy-
sokoÊç odsetek, o których mowa w ust. 10a.

11. (uchylony).287)

12. (uchylony).287)

13. (uchylony).287)

14.288) Przepisy niniejszego artyku∏u stosuje si´
odpowiednio do sk∏adek na Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych i ubez-
pieczenie zdrowotne.

15. (uchylony).289)

Art. 47a.290) 1.291) 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, deklara-
cje rozliczeniowe, o których mowa w art. 46 ust. 4, in-

ne dokumenty niezb´dne do prowadzenia kont p∏atni-
ków 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 za-
strze˝eniem ust. 1a—3. 

1.292) Z zastrze˝eniem ust. 1a—3, p∏atnicy sk∏adek sà
obowiàzani przekazywaç zg∏oszenia do ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych, o których mowa w art. 36 ust. 10, imienne rapor-
ty miesi´czne, o których mowa w art. 41 ust. 3, deklaracje
rozliczeniowe, o których mowa w art. 46 ust. 4, inne doku-
menty niezb´dne do prowadzenia kont p∏atników sk∏adek
i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów po-
przez transmisj´ danych w formie dokumentu elektronicz-
nego z oprogramowania, którego zgodnoÊç z wymagania-
mi okreÊlonymi przez Zak∏ad na podstawie art. 13 ust. 2
pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne zo-
sta∏a potwierdzona w sposób okreÊlony w art. 21 i 22 tej
ustawy.

1a.293) Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do korekt
zg∏oszenia p∏atnika sk∏adek, z wy∏àczeniem przypad-
ków okreÊlonych w art. 44 ust. 2.

2.294) P∏atnicy sk∏adek rozliczajàcy sk∏adki nie wi´-
cej ni˝ za 5 osób mogà przekazywaç dokumenty, o któ-
rych mowa w ust. 1, w formie dokumentu pisemnego
wed∏ug ustalonego wzoru albo w formie wydruku
z aktualnego programu informatycznego udost´pnio-
nego przez Zak∏ad.

2.295) P∏atnicy sk∏adek rozliczajàcy sk∏adki nie wi´cej
ni˝ za 5 osób mogà przekazywaç dokumenty, o których mo-
wa w ust. 1, w formie dokumentu pisemnego wed∏ug usta-
lonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania,
o którym mowa w ust. 1.

2a.296) Zak∏ad ponosi koszty certyfikatów klucza
publicznego wydawanych p∏atnikom sk∏adek przez
wskazany przez Zak∏ad podmiot Êwiadczàcy us∏ugi
certyfikacyjne.

2a.297) Dokumenty elektroniczne, o których mowa
w ust. 1, opatruje si´ bezpiecznym podpisem elektronicz-
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292) W brzmieniu ustalonym przez art. 40 pkt 5 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 202; wejdzie w ˝ycie
z dniem 21 lipca 2007 r.

293) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16.

294) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 24 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16; w tym brzmieniu obo-
wiàzuje do wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w od-
noÊniku 295.

295) W brzmieniu ustalonym przez art. 40 pkt 5 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 202; wejdzie w ˝ycie
z dniem 21 lipca 2007 r.

296) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16; w tym brzmieniu obowiàzuje do wej-
Êcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 297.

297) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16; w brzmieniu ustalonym przez art. 40
pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 202; wej-
dzie w ˝ycie z dniem 21 lipca 2007 r.

———————
284) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. h ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 23 lit. g ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.

285) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. h ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16; w brzmieniu ustalonym przez art. 3
ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o organi-
zacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1202), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 17 sierpnia 2005 r.

286) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. h ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16.

287) Przez art. 1 pkt 18 lit. i ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 5.

288) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 2 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 182.

289) Przez art. 3 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 182.

290) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 5.

291) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16; w tym brzmieniu obo-
wiàzuje do wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w od-
noÊniku 292.



nym weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowa-
nego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzeÊnia
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450,
z póên. zm.298)) osoby odpowiedzialnej za przekazanie tych
dokumentów.

3.299) 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 pisem-
nego wed∏ug ustalonego wzoru albo w formie wydru-
ku lub poprzez noÊniki elektroniczne w formie doku-
mentu elektronicznego z aktualnego programu infor-
matycznego udost´pnionego przez Zak∏ad.

3.300) W uzasadnionych przypadkach Zak∏ad mo˝e upo-
wa˝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 ustalone-
go wzoru albo w formie wydruku lub na informatycznych
noÊnikach danych, z oprogramowania, o którym mowa
w ust. 1.

3a. (uchylony).301)

4.302) Dokumenty przekazywane w sposób nie-
zgodny z wymogami okreÊlonymi w ust. 1 i 2 nie sà
przez Zak∏ad przyjmowane, co jest równoznaczne
z nieprzekazaniem dokumentów.

5. Zak∏ad nie przyjmuje dokumentów, o których
mowa w ust. 1 i 2, które nie mogà byç przetworzone
przy u˝yciu technologii automatycznego odczytu sto-
sowanej przez Zak∏ad, co traktuje si´ jak nieprzekaza-
nie dokumentów.

6.303) P∏atnikom sk∏adek, o których mowa w ust. 1,
Zak∏ad ma prawo przekazywaç informacje w formie
dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisj´
danych.

6.304) P∏atnikom sk∏adek, o których mowa w ust. 1, Za-
k∏ad ma prawo przekazywaç informacje w formie doku-

mentu elektronicznego poprzez transmisj´ danych, majàc
na uwadze wymagania, jakie muszà spe∏niç p∏atnicy sk∏a-
dek przekazujàcy dokumenty, o których mowa w ust. 1,
w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisj´
danych.

7.305) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warun-
ki, jakie muszà spe∏niç p∏atnicy sk∏adek przekazujàcy
dokumenty, o których mowa w ust. 1, w formie doku-
mentu elektronicznego poprzez teletransmisj´ da-
nych, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia warunków
niezb´dnych dla prawid∏owego przekazywania doku-
mentów.

7.306) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw informatyzacji, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wymagania, jakie muszà spe∏niç p∏atnicy sk∏adek przekazu-
jàcy dokumenty, o których mowa w ust. 1, w formie doku-
mentu elektronicznego poprzez transmisj´ danych,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia warunków niezb´d-
nych dla prawid∏owego przekazywania dokumentów oraz
zasad´ równego traktowania wszystkich powszechnie u˝y-
wanych w kraju systemów operacyjnych, a tak˝e potrzeb´
umo˝liwienia, wszystkim podmiotom obowiàzanym do
przekazywania dokumentów elektronicznych, stosowania
oprogramowania dostosowanego do u˝ywanych platform
systemowych bez koniecznoÊci ponoszenia dodatkowych
kosztów licencyjnych.

Art. 48. 1.307) Je˝eli p∏atnik sk∏adek nie z∏o˝y w ter-
minie deklaracji rozliczeniowej, nie b´dàc z tego obo-
wiàzku zwolniony, Zak∏ad dokonuje wymiaru sk∏adek
z urz´du w wysokoÊci wynikajàcej z ostatnio z∏o˝onej
deklaracji rozliczeniowej, bez uwzgl´dnienia wyp∏aco-
nych zasi∏ków oraz zasi∏ków rodzinnych i piel´gnacyj-
nych, zawiadamiajàc o tym p∏atnika.

2. Je˝eli po wymierzeniu sk∏adek z urz´du p∏atnik
sk∏adek z∏o˝y deklaracj´ rozliczeniowà, Zak∏ad korygu-
je wymiar sk∏adek do wysokoÊci wynikajàcej ze z∏o˝o-
nej deklaracji rozliczeniowej, z uwzgl´dnieniem wyka-
zanych w deklaracji zasi∏ków oraz zasi∏ków rodzinnych
i piel´gnacyjnych.

Art. 48a. (uchylony).308)

Art. 48b.309) 1. Zak∏ad mo˝e sporzàdzaç z urz´du
zg∏oszenia do ubezpieczeƒ spo∏ecznych, zg∏oszenia
wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeƒ spo-
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305) W tym brzmieniu obowiàzuje do wejÊcia w ˝ycie zmia-

ny, o której mowa w odnoÊniku 306.
306) W brzmieniu ustalonym przez art. 40 pkt 5 lit. f ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 202; wejdzie w ˝ycie
z dniem 21 lipca 2007 r.

307) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 20 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5, i art. 1 pkt 25 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.

308) Dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2; uchylony przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 5. 

309) Dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 16; w brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 20
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3. 

———————
298) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152
i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r.
Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050. 

299) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. e ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16; w tym brzmieniu obo-
wiàzuje do wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w od-
noÊniku 300.

300) W brzmieniu ustalonym przez art. 40 pkt 5 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 202; wejdzie w ˝ycie z dniem
21 lipca 2007 r.

301) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. f ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16; uchylony przez art. 7 pkt 3 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 233, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 28 sierpnia 2003 r.

302) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 233; wszed∏ w ˝ycie z dniem
28 sierpnia 2003 r.

303) W tym brzmieniu obowiàzuje do wejÊcia w ˝ycie zmiany,
o której mowa w odnoÊniku 304.

304) W brzmieniu ustalonym przez art. 40 pkt 5 lit. e ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 202; wejdzie w ˝ycie z dniem
21 lipca 2007 r.



∏ecznych, imienne raporty miesi´czne, zg∏oszenia p∏at-
nika sk∏adek, zg∏oszenia wyrejestrowania p∏atnika
sk∏adek, deklaracje rozliczeniowe oraz dokumenty ko-
rygujàce te dokumenty, zwane dalej „dokumentami
zwiàzanymi z ubezpieczeniami spo∏ecznymi okreÊlo-
nymi w ustawie”.

2. Zak∏ad mo˝e korygowaç z urz´du b∏´dy stwier-
dzone w dokumentach zwiàzanych z ubezpieczeniami
spo∏ecznymi okreÊlonych w ustawie.

3. Zak∏ad mo˝e ˝àdaç od p∏atnika sk∏adek ponow-
nego z∏o˝enia dokumentów zwiàzanych z ubezpiecze-
niami spo∏ecznymi okreÊlonych w ustawie, je˝eli do-
kumenty te nie zosta∏y zidentyfikowane w systemie in-
formatycznym 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 ubezpie-
czonych i p∏atników sk∏adek. 

Art. 49. 1. Rada Ministrów okreÊla, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) kolejnoÊç zaliczania wp∏at sk∏adek na FUS oraz in-
nych nale˝noÊci, do których poboru jest zobowià-
zany Zak∏ad, je˝eli p∏atnik op∏aca je i przekazuje
niezgodnie z przepisami ustawy,

2) szczegó∏owe zasady i tryb post´powania w spra-
wach rozliczania sk∏adek i wyp∏aconych zasi∏ków,
zasi∏ków rodzinnych i piel´gnacyjnych oraz kolej-
noÊç zaliczania wp∏at sk∏adek na poszczególne
fundusze,

3)310) szczegó∏owe zasady i tryb sporzàdzania przez
Zak∏ad z urz´du dokumentów zwiàzanych z ubez-
pieczeniami spo∏ecznymi okreÊlonych w ustawie, 

4)310) szczegó∏owe zasady i tryb korygowania przez
Zak∏ad z urz´du b∏´dów stwierdzonych w doku-
mentach zwiàzanych z ubezpieczeniami spo∏ecz-
nymi okreÊlonych w ustawie,

5)311) szczegó∏owe zasady i tryb wprowadzania i ko-
rygowania przez Zak∏ad z urz´du danych bezpo-
Êrednio na kontach ubezpieczonych i na kontach
p∏atników sk∏adek,

z uwzgl´dnieniem pierwszeƒstwa zaspokojenia na-
le˝noÊci funduszu emerytalnego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla wzory:

1) zg∏oszeƒ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych;

2) imiennych raportów miesi´cznych i imiennych ra-
portów miesi´cznych korygujàcych;

3) zg∏oszeƒ p∏atnika sk∏adek;

4) deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczenio-
wych korygujàcych;

5) innych dokumentów niezb´dnych do prowadzenia
kont p∏atników sk∏adek i kont ubezpieczonych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, po zaopi-
niowaniu przez Prezesa Narodowego Banku Polskie-
go, w drodze rozporzàdzenia, wzory bankowych
dokumentów p∏atniczych stosowanych przez p∏atni-
ków sk∏adajàcych dyspozycje p∏atnoÊci sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne w postaci dokumentu pi-
semnego.

3a.312) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodo-
wego Banku Polskiego, kierujàc si´ potrzebà zapew-
nienia prawid∏owoÊci ewidencjonowania sk∏adek,
okreÊli w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe informacje przekazywane w zleceniu
p∏atniczym, o którym mowa w art. 47 ust. 5, oraz
format elektronicznego zlecenia p∏atniczego;

2) (uchylony).313)

4.314) Przepisy ust. 2—3a stosuje si´ odpowiednio
do innych nale˝noÊci, do których poboru jest zobowià-
zany Zak∏ad.

5.315) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
uproszczone zasady korygowania dokumentów ubez-
pieczeniowych zwiàzanych z przekazywaniem sk∏adek
na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ ograniczenia liczby przekazy-
wanych dokumentów.

Art. 50. 1.316) Poczynajàc od 2006 r., w terminie do
dnia 31 sierpnia ka˝dego roku, Zak∏ad jest zobowiàza-
ny przes∏aç ubezpieczonemu urodzonemu po dniu
31 grudnia 1948 r. informacj´ o zewidencjonowanych
na koncie ubezpieczonego sk∏adkach ogó∏em, o któ-
rych mowa w art. 40 ust. 1, wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia poprzedniego roku, zwanà dalej „informa-
cjà o stanie konta”.

1a.317) W informacji o stanie konta Zak∏ad podaje
dodatkowo wysokoÊç:
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312) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5. 
313) Przez art. 10 pkt 21 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 3. 
314) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5. 
315) Dodany przez art. 1 pkt 27 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16. 
316) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 16. 
317) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16. 

———————
310) Dodany przez art. 1 pkt 27 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16. 
311) Dodany przez art. 10 pkt 21 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3. 



1) zwaloryzowanego kapita∏u poczàtkowego wed∏ug
stanu na dzieƒ 31 grudnia poprzedniego roku,
w przypadku gdy kapita∏ ten zosta∏ ju˝ ubezpieczo-
nemu obliczony;

2) hipotetycznej emerytury, z uwzgl´dnieniem
ust. 1b—1f i 2;

3) sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne, z wy∏àcze-
niem sk∏adek na otwarte fundusze emerytalne:

a) nale˝nych — w przypadku ubezpieczonych nie-
b´dàcych p∏atnikami tych sk∏adek,

b) wp∏aconych — w przypadku ubezpieczonych
b´dàcych p∏atnikami tych sk∏adek

— za ostatnie 12 miesi´cy kalendarzowych, we-
d∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia poprzedniego ro-
ku, w wysokoÊci nominalnej, w podziale na mie-
siàce;

4) sk∏adek na otwarte fundusze emerytalne, nale˝-
nych i odprowadzonych.

1b.317) WysokoÊç hipotetycznej emerytury podaje
si´ ubezpieczonemu, który na dzieƒ 31 grudnia po-
przedniego roku ukoƒczy∏ co najmniej 35 lat. 

1c.317) 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.317) Je˝eli ubezpieczonemu, o którym mowa
w ust. 1b, do osiàgni´cia wieku emerytalnego, wyno-
szàcego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla m´˝czyzny, bra-
kuje nie wi´cej ni˝ 5 lat, podaje si´ dodatkowo, poczy-
najàc 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.317) 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.317) Hipotetycznej emerytury nie oblicza si´
ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, któremu
ustalono wysokoÊç emerytury na zasadach okreÊlo-
nych 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∏a-
nia tej informacji ubezpieczonemu ustalono wysokoÊç
emerytury na podstawie tych przepisów.

2.318) 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 hi-
potetycznà emerytur´, jakà ubezpieczony uzyska∏by
w wieku przekraczajàcym wiek 60 lub 65 lat — przez
Êrednie dalsze trwanie ˝ycia dla tego wieku.

2a.319) Ârednie dalsze trwanie ˝ycia ustala si´ we-
d∏ug tablicy trwania ˝ycia, og∏aszanej przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego na podstawie prze-
pisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych, obowiàzujàcej w dniu 31 grudnia
ostatniego roku. 

2b.320) Informacj´ o stanie konta Zak∏ad przesy∏a li-
stem zwyk∏ym na adres do korespondencji podany
w zg∏oszeniu do ubezpieczeƒ spo∏ecznych, o którym
mowa w art. 36 ust. 10.

2c.320) Je˝eli ubezpieczony zosta∏ zg∏oszony do
ubezpieczeƒ spo∏ecznych przez wi´cej ni˝ jednego
p∏atnika sk∏adek, informacj´ o stanie konta przesy∏a
si´ na adres do korespondencji podany w zg∏oszeniu
do ubezpieczeƒ spo∏ecznych, które Zak∏ad otrzyma∏ ja-
ko ostatnie.

2d.320) Je˝eli adres do korespondencji jest niepra-
wid∏owy lub niepe∏ny, informacj´ o stanie konta Za-
k∏ad przesy∏a na podany w zg∏oszeniu do ubezpieczeƒ
spo∏ecznych adres zamieszkania lub adres zameldo-
wania albo na adres zameldowania na pobyt sta∏y
uzyskany z Centralnej Bazy Danych RCI PESEL.

2e.321) Je˝eli po otrzymaniu informacji o stanie
konta ubezpieczony nieb´dàcy p∏atnikiem sk∏adek
stwierdzi, ˝e na jego koncie nie zosta∏y zewidencjono-
wane wszystkie nale˝ne sk∏adki na ubezpieczenie
emerytalne lub zosta∏y zewidencjonowane w niew∏a-
Êciwej wysokoÊci, powinien zg∏osiç do p∏atnika tych
sk∏adek, na piÊmie lub do protoko∏u, wniosek o spro-
stowanie danych przekazanych do Zak∏adu w doku-
mentach zwiàzanych z ubezpieczeniami spo∏ecznymi
okreÊlonych w ustawie lub przekazanie brakujàcych
dokumentów, zwany dalej „wnioskiem o sprostowa-
nie danych”.

2f.321) P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany poinformo-
waç ubezpieczonego na piÊmie o sposobie rozpatrze-
nia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni
od dnia jego otrzymania. 

2g.321) W przypadku uwzgl´dnienia wniosku
o sprostowanie danych p∏atnik sk∏adek jest zobowià-
zany skorygowaç b∏´dny lub uzupe∏niç brakujàcy do-
kument zwiàzany z ubezpieczeniami spo∏ecznymi
okreÊlony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia prze-
kazania ubezpieczonemu informacji, o której mowa
w ust. 2f. 
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319) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16. 
320) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16; w brzmieniu ustalonym przez art. 10
pkt 22 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

321) Dodany przez art. 10 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3. 

———————
318) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 16. 



2h.321) W przypadku nieuwzgl´dnienia przez p∏at-
nika sk∏adek wniosku o sprostowanie danych oraz
w przypadku gdy p∏atnik sk∏adek ju˝ nie istnieje, ubez-
pieczony powinien z∏o˝yç we wskazanej przez Zak∏ad
jednostce organizacyjnej Zak∏adu wniosek o przepro-
wadzenie post´powania wyjaÊniajàcego, przedk∏ada-
jàc jednoczeÊnie dokumenty potwierdzajàce wyso-
koÊç podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie
emerytalne oraz kopi´ informacji, o której mowa
w ust. 2f. 

2i.321) Post´powanie wyjaÊniajàce, o którym mowa
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.321) WysokoÊç podstawy wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne nie mo˝e byç udowadniana
zeznaniami Êwiadków.

2k.321) Je˝eli w wyniku post´powania wyjaÊniajà-
cego oka˝e si´, ˝e przyczynà niezewidencjonowania
na koncie ubezpieczonego wszystkich nale˝nych sk∏a-
dek na ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjono-
wania ich w niew∏aÊciwej wysokoÊci sà:

1) b∏´dy w danych podanych w zg∏oszeniu do ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych, w zg∏oszeniu wyrejestrowa-
nia ubezpieczonego z ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
w zg∏oszeniu p∏atnika sk∏adek lub w zg∏oszeniu
wyrejestrowania p∏atnika sk∏adek albo niez∏o˝enie
tych dokumentów — Zak∏ad dokonuje korekty tych
danych z urz´du bezpoÊrednio na koncie ubezpie-
czonego lub na koncie p∏atnika sk∏adek, je˝eli uzna
to za mo˝liwe, albo po z∏o˝eniu przez p∏atnika sk∏a-
dek dokumentów korygujàcych te dokumenty lub
brakujàcych dokumentów;

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

2l.321) P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany z∏o˝yç ko-
rygujàce lub brakujàce dokumenty, o których mowa
w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zak∏adu
zawiadomienia o stwierdzonych w wyniku przeprowa-
dzonego post´powania wyjaÊniajàcego nieprawid∏o-
woÊciach w dokumentach zwiàzanych z ubezpiecze-
niami spo∏ecznymi okreÊlonych w ustawie. 

2m.321) P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany z∏o˝yç ko-
rygujàce lub brakujàce dokumenty, o których mowa
w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia:

1) uprawomocnienia si´ decyzji — je˝eli stwierdzenie
nieprawid∏owoÊci nast´puje w drodze decyzji;

2) otrzymania protoko∏u kontroli — je˝eli stwierdze-
nie nieprawid∏owoÊci nast´puje w drodze kon-
troli. 

2n.321) W przypadku gdy p∏atnik sk∏adek ju˝ nie ist-
nieje lub uzyskanie korygujàcych lub brakujàcych do-
kumentów ubezpieczeniowych nie jest mo˝liwe, Za-
k∏ad dokonuje korekty danych z urz´du bezpoÊrednio
na koncie ubezpieczonego lub na koncie p∏atnika sk∏a-
dek, koryguje z urz´du b∏´dy stwierdzone w dokumen-
tach zwiàzanych z ubezpieczeniami spo∏ecznymi okre-
Êlonych w ustawie lub sporzàdza z urz´du brakujàce
dokumenty.

2o.321) Przepisy ust. 2e—2m stosuje si´ odpowied-
nio do ubezpieczonego b´dàcego p∏atnikiem sk∏adek,
który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwier-
dzi, ˝e na jego koncie nie zosta∏y zewidencjonowane
wszystkie wp∏acone sk∏adki na ubezpieczenie emery-
talne lub zosta∏y zewidencjonowane w niew∏aÊciwej
wysokoÊci.

3.322) Dane zgromadzone na koncie ubezpieczone-
go, o których mowa w art. 40, i na koncie p∏atnika sk∏a-
dek, o których mowa w art. 45, mogà byç udost´pnia-
ne sàdom, prokuratorom, organom kontroli skarbo-
wej, organom podatkowym, komornikom sàdowym,
oÊrodkom pomocy spo∏ecznej, powiatowym centrom
pomocy rodzinie oraz Komisji Nadzoru Finansowe-
go211), z uwzgl´dnieniem przepisów dotyczàcych
ochrony danych osobowych.

4.323) Dane, o których mowa w ust. 3, udost´pnia
si´ tak˝e na wniosek osób fizycznych i p∏atników sk∏a-
dek, których dotyczà informacje zawarte na kontach,
z zastrze˝eniem ust. 5 i 6.

5.324) Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego
pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1, dane
zgromadzone na koncie ubezpieczonego udost´pnia
si´ ustnie na ustny wniosek zg∏oszony osobiÊcie przez
ubezpieczonego, którego dotyczà informacje zawarte
na koncie, w jednostce organizacyjnej Zak∏adu.

6.324) Dane zgromadzone na koncie ubezpieczone-
go, udost´pnione ustnie, na wniosek ubezpieczonego
Zak∏ad potwierdza pisemnie.

7.325) W przypadkach, o których mowa w ust. 3—6,
wniosek powinien zawieraç:

1) w przypadku danych zgromadzonych na koncie
ubezpieczonego — imi´ i nazwisko ubezpieczone-
go 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. 
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322) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U.
Nr 135, poz. 1268), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2003 r.

323) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.

324) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5.

325) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. e ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16.



8.325) Zak∏ad nie udost´pnia danych, je˝eli wniosek
nie zawiera informacji okreÊlonych w ust. 7.

9.326) Dane zgromadzone na kontach, o których
mowa w ust. 3, udost´pnia si´ bezp∏atnie sàdom, pro-
kuratorom, organom kontroli skarbowej, organom po-
datkowym, oÊrodkom pomocy spo∏ecznej, powiato-
wym centrom pomocy rodzinie oraz Komisji Nadzoru
Finansowego211), a tak˝e w zakresie niezb´dnym do
realizacji Êwiadczeƒ rodzinnych wójtowi, burmistrzo-
wi lub prezydentowi miasta.

10.325) Dane zgromadzone na kontach, o których
mowa w ust. 3, udost´pnia si´ komornikom sàdo-
wym, w zakresie niezb´dnym do prowadzenia egze-
kucji, odp∏atnie. Minister w∏aÊciwy do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, 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.

Rozdzia∏ 5

Fundusz Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych

Art. 51. 1. Fundusz Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych jest
paƒstwowym funduszem celowym, powo∏anym w ce-
lu realizacji zadaƒ z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

2. Dysponentem FUS jest Zak∏ad.

Art. 52. 1. Przychody FUS pochodzà:

1) ze sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, niepodle-
gajàcych przekazaniu na rzecz otwartych funduszy
emerytalnych;

1a)327) ze Êrodków rekompensujàcych kwoty sk∏adek
przekazanych na rzecz otwartych funduszy emery-
talnych;

2) (uchylony);328)

3)329) z wp∏at z bud˝etu paƒstwa oraz z innych insty-
tucji, przekazanych na Êwiadczenia, których wy-
p∏at´ zlecono Zak∏adowi, z wyjàtkiem Êwiadczeƒ
finansowanych z odr´bnych rozdzia∏ów bud˝eto-
wych oraz wp∏at z instytucji zagranicznych;

4) z oprocentowania rachunków bankowych FUS;

4a)330) z lokat dokonywanych w jednostki uczestnic-
twa funduszy rynku pieni´˝nego, o których mowa
w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546,
z póên. zm.331));

5) z odsetek od nieterminowo regulowanych zobo-
wiàzaƒ wobec FUS;

6) ze zwrotu nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ, wraz
z odsetkami;

7) z dodatkowej op∏aty, o której mowa w art. 24
ust. 1, i z op∏aty prolongacyjnej;

8) z dotacji z bud˝etu paƒstwa;

9) ze Êrodków FRD, o których mowa w art. 59;

10)332) z innych tytu∏ów.

2. Sk∏adk´ na ubezpieczenia spo∏eczne zalicza si´
do przychodów FUS w miesiàcu nast´pujàcym po
miesiàcu, za który sk∏adka jest nale˝na.

3. (uchylony).333)

4.334) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych przekazuje na rachunek bankowy Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Êrodki, o których mowa
w ust. 1 pkt 1a, w terminie 3 dni po przedstawieniu
przez Zak∏ad wniosku zawierajàcego informacje o ter-
minie i wysokoÊci sk∏adek przekazanych na rzecz
otwartych funduszy emerytalnych.

Art. 53. 1.335) W granicach okreÊlonych w ustawie
bud˝etowej FUS mo˝e otrzymywaç z bud˝etu paƒstwa
dotacje.

2.335) Dotacje, o których mowa w ust. 1, mogà byç
przeznaczone wy∏àcznie na uzupe∏nienie Êrodków na
wyp∏aty Êwiadczeƒ gwarantowanych przez paƒstwo,
jeÊli przychody przekazywane na rachunki funduszy
okreÊlonych w art. 55 pkt 1—4 oraz Êrodki zgromadzo-
ne na funduszach rezerwowych nie zapewniajà pe∏nej
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330) Dodany przez art. 315 pkt 1 ustawy z dnia 27 ma-

ja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.

331) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538
i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.

332) Dodany przez art. 28 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o restrukturyzacji niektórych nale˝noÊci publicznopraw-
nych od przedsi´biorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2002 r. 

333) Przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 5.

334) Dodany przez art. 224 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 261.

335) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 ustawy
z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 9, poz. 118), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 26 lute-
go 2000 r., i art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 16.

———————
326) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. e ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16; w brzmieniu ustalonym przez art. 44
pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 12.

327) Dodany przez art. 224 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 261.

328) Przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
329) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5. 



i terminowej wyp∏aty Êwiadczeƒ finansowanych
z przychodów FUS.

3.336) Za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych FUS mo˝e zaciàgaç kredyty.

Art. 54. Ze Êrodków zgromadzonych w FUS finan-
sowane sà:

1) wyp∏aty Êwiadczeƒ z ubezpieczenia emerytalnego,
rentowego, chorobowego oraz wypadkowego;

2) wydatki na prewencj´ rentowà;

3) sp∏aty kredytów i po˝yczek wraz z odsetkami, za-
ciàganych w celu wyp∏aty Êwiadczeƒ z FUS;

4) odsetki za nieterminowe wyp∏aty Êwiadczeƒ;

5) nale˝noÊci dla p∏atników sk∏adek, o których mowa
w art. 3 ust. 2;

6) wydatki zwiàzane z realizacjà zadaƒ, o których mo-
wa w art. 52 ust. 1 pkt 3;

7) (uchylony);337)

8) odpisy stanowiàce przychody Zak∏adu, o których
mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1.

Art. 55. W ramach FUS wyodr´bnia si´ fundusze:

1) emerytalny, z którego finansowane sà wyp∏aty
emerytur;

2)338) rentowy, z którego sà finansowane:

a) wyp∏aty rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, rent
szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do
rent rodzinnych dla sierot zupe∏nych, dodatków
piel´gnacyjnych, 

b) wyp∏aty emerytur przyznanych z urz´du za-
miast renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy oso-
bom, które nie majà okresu sk∏adkowego i nie-
sk∏adkowego wynoszàcego co najmniej 20 lat
dla kobiet i co najmniej 25 lat dla m´˝czyzn,

c) wyp∏aty zasi∏ków pogrzebowych,

d) Êwiadczenia zlecone Zak∏adowi do wyp∏aty
podlegajàce finansowaniu z bud˝etu paƒstwa,
a tak˝e

e) wydatki na prewencj´ rentowà;

3) chorobowy, z którego finansowane sà Êwiadczenia
okreÊlone w odr´bnych przepisach;

4)339) wypadkowy, z którego finansowane sà Êwiad-
czenia okreÊlone w odr´bnych przepisach, a tak˝e
koszty prewencji wypadkowej okreÊlone w odr´b-
nych przepisach;

5) rezerwowe dla:

a) ubezpieczeƒ rentowych oraz chorobowego,

b) ubezpieczenia wypadkowego.

Art. 56. 1. Fundusze rezerwowe tworzy si´:

1) dla ubezpieczeƒ rentowych oraz chorobowego ze
Êrodków pozostajàcych w dniu 31 grudnia ka˝de-
go roku na rachunkach funduszy, o których mo-
wa w art. 55 pkt 2 i 3, pomniejszonych o kwoty
niezb´dne do zapewnienia wyp∏at Êwiadczeƒ
przypadajàcych na pierwszy miesiàc kolejnego
roku;

2) dla ubezpieczenia wypadkowego ze Êrodków po-
zostajàcych w dniu 31 grudnia ka˝dego roku na ra-
chunku funduszu wypadkowego, pomniejszonych
o kwoty niezb´dne do zapewnienia wyp∏at Êwiad-
czeƒ przypadajàcych na pierwszy miesiàc kolejne-
go roku;

3) z odsetek od ulokowanych Êrodków funduszy re-
zerwowych. 

2. Ârodki funduszy rezerwowych mogà byç wyko-
rzystane jedynie na uzupe∏nienie niedoborów fundu-
szy: rentowego, chorobowego i wypadkowego.

3.340) Ârodki funduszy rezerwowych mogà byç lo-
kowane jedynie na lokatach bankowych, w papierach
wartoÊciowych emitowanych przez Skarb Paƒstwa
oraz w jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pie-
ni´˝nego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, chyba
˝e Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Zak∏adu, ze-
zwoli na ulokowanie Êrodków w inny sposób.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe zasady gospodarki finansowej
oraz zasady lokowania Êrodków FUS.

Art. 57.341) W ustawie bud˝etowej okreÊla si´ co-
rocznie kwot´ wydatków na prewencj´ rentowà w wy-
sokoÊci do 0,4 % wydatków na Êwiadczenia z ubezpie-
czenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wy-
padkowego, przewidzianych w planie finansowym
FUS na dany rok bud˝etowy.
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339) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 43 pkt 2 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 135.
340) W brzmieniu ustalonym przez art. 315 pkt 2 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 330. 
341) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.

———————
336) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 29 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 16. 
337) Przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
338) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 61; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.



Rozdzia∏ 6

Fundusz Rezerwy Demograficznej

Art. 58. 1. Dla ubezpieczeƒ emerytalnych ze Êrod-
ków pozostajàcych w dniu 31 grudnia ka˝dego roku na
rachunku funduszu emerytalnego, pomniejszonych
o kwot´ niezb´dnà na zapewnienie wyp∏at Êwiadczeƒ
przypadajàcych na pierwszy miesiàc kolejnego roku
— tworzy si´ Fundusz Rezerwy Demograficznej.

2. FRD zasilany jest tak˝e:

1) ze Êrodków, o których mowa w art. 22 ust. 4;

2) ze Êrodków z prywatyzacji mienia Skarbu Paƒ-
stwa, na podstawie odr´bnych przepisów;

3) z przychodów od Êrodków FRD ulokowanych
zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 65 ust. 2 i 4;

4) z odsetek uzyskanych z lokat na rachunkach pro-
wadzonych przez Zak∏ad, a niestanowiàcych przy-
chodów FUS i Zak∏adu;

5) z innych êróde∏.

Art. 59. 1.342) Ârodki FRD mogà byç wykorzystane
wy∏àcznie na uzupe∏nienie wynikajàcego z przyczyn
demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego,
o którym mowa w art. 55 pkt 1, z zastrze˝eniem ust. 3
i art. 112 ust. 1.

2. Rada Ministrów na wniosek Zak∏adu, w drodze
rozporzàdzenia, zarzàdza wykorzystanie Êrodków FRD.

3.343) Koszty bie˝àcego zarzàdzania Êrodkami FRD
finansowane sà z jego Êrodków. WysokoÊç Êrodków na
zarzàdzanie okreÊlana jest corocznie w planie finanso-
wym FRD.

Art. 60. 1. FRD posiada osobowoÊç prawnà.

2. Statut FRD nadaje minister w∏aÊciwy do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego, w drodze rozporzàdzenia.

3. Organem FRD jest Zak∏ad.

4. Ârodkami FRD dysponuje Zak∏ad, z zastrze˝e-
niem art. 59 i 64.

5. Zak∏ad reprezentuje FRD w sposób okreÊlony
dla reprezentacji Zak∏adu w jego statucie.

6. Siedzibà FRD jest siedziba Zak∏adu.

7. Nazwa FRD jest prawnie chroniona.

Art. 61. 1. Gospodarka finansowa FRD odbywa si´
na podstawie wieloletniej prognozy kroczàcej docho-
dów i wydatków funduszu emerytalnego.

2. Podstawà prognozy, o której mowa w ust. 1, sà
w szczególnoÊci za∏o˝enia dotyczàce sytuacji demo-
graficznej i spo∏eczno-ekonomicznej kraju, a zw∏aszcza
za∏o˝enia dotyczàce p∏odnoÊci, umieralnoÊci, wzrostu
gospodarczego, wysokoÊci zarobków, migracji, infla-
cji, stopy bezrobocia, struktury populacji w podziale
na poszczególne grupy zawodowe oraz grupy znajdu-
jàce si´ poza si∏à roboczà, oraz wskaêniki waloryzacji
sk∏adek i Êwiadczeƒ wyp∏acanych z ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych.

3.344) Prognoza, o której mowa w ust. 1, sporzàdza-
na jest przez Zarzàd Zak∏adu.

4.345) Prognoza, o której mowa w ust. 3, jest przed-
stawiana Radzie Ministrów co 3 lata, do dnia 30 czerw-
ca, wraz z opinià aktuariusza dzia∏ajàcego na podsta-
wie przepisów o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej. Wybo-
ru aktuariusza dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego w drodze konkursu.

5. Prognoza publikowana jest corocznie w Biulety-
nie Informacyjnym. Zakres publikacji okreÊli minister
w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego,
w drodze rozporzàdzenia.

Art. 62. FRD nie mo˝e zaciàgaç po˝yczek lub kredy-
tów. Bud˝et paƒstwa gwarantuje wyp∏at´ Êwiadczeƒ
emerytalnych z FUS.

Art. 63. 1. FRD lokuje swoje Êrodki w celu osiàgni´-
cia ich maksymalnego bezpieczeƒstwa i rentownoÊci.

2. Do dnia 31 grudnia 2001 r. FRD lokuje swoje
Êrodki w bonach i obligacjach skarbowych oraz innych
papierach wartoÊciowych emitowanych przez Skarb
Paƒstwa.

Art. 64. 1.346) 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.

2.347) Wybór zarzàdzajàcego Êrodkami FRD odby-
wa si´ w trybie negocjacji z og∏oszeniem lub negocja-
cji bez og∏oszenia. Przepisy o zamówieniach publicz-
nych stosuje si´ odpowiednio.

Art. 65. 1.348) ˚adnemu podmiotowi lub grupie
podmiotów zwiàzanych, w rozumieniu przepisów
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
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———————
342) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 27 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
343) Dodany przez art. 1 pkt 27 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5.

———————
344) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.
345) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 23 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
346) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 16. 
347) W brzmieniu ustalonym przez art. 207 pkt 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicz-
nych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 2 marca 2004 r.

348) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.



nych, 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∏.

2. Zarzàdzajàcy jest obowiàzany, z zastrze˝eniem
ust. 3 i 4, lokowaç Êrodki FRD tylko w kraju i wy∏àcz-
nie w:

1) bonach, obligacjach skarbowych i innych papie-
rach wartoÊciowych Skarbu Paƒstwa;

2) papierach wartoÊciowych emitowanych przez gmi-
ny, zwiàzki gmin i miasto sto∏eczne Warszawa;

3) d∏u˝nych papierach wartoÊciowych gwarantowa-
nych przez Skarb Paƒstwa;

4)349) akcjach i obligacjach zdematerializowanych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i Nr 157, poz. 1119);

5)350) obligacjach emitowanych przez spó∏ki publiczne
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofer-
cie publicznej i warunkach wprowadzania instru-
mentów finansowych do zorganizowanego syste-
mu obrotu oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U.
Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119);

6) (uchylony).351)

3.352) 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 do-
puszczalne 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.

4. Ârodki FRD mogà byç lokowane przez Zak∏ad
tak˝e bezpoÊrednio w jednostkach uczestnictwa fun-
duszy inwestycyjnych wybranych w trybie, o którym
mowa w art. 64, je˝eli ich polityka inwestycyjna okre-
Êlona w statucie i faktycznie realizowana nie jest
sprzeczna z wymogami okreÊlonymi w ust. 2 i 3.

Rozdzia∏ 7

Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych

Art. 66. 1. Zak∏ad jest paƒstwowà jednostkà orga-
nizacyjnà i posiada osobowoÊç prawnà. Siedzibà Za-
k∏adu jest miasto sto∏eczne Warszawa.

2. Nadzór nad zgodnoÊcià dzia∏aƒ Zak∏adu z obo-
wiàzujàcymi przepisami sprawuje minister w∏aÊciwy
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.

3. Zak∏ad dzia∏a na podstawie niniejszej ustawy
oraz innych ustaw regulujàcych poszczególne zakresy
jego dzia∏alnoÊci.

4. W zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci, o której
mowa w art. 68—71, Zak∏adowi przys∏ugujà Êrodki
prawne w∏aÊciwe organom administracji paƒstwowej.

Art. 67. 1. W sk∏ad Zak∏adu wchodzà:

1) centrala;

2) terenowe jednostki organizacyjne.

2. (uchylony).353)

Art. 68. 1.354) Do zakresu dzia∏ania Zak∏adu nale˝y
mi´dzy innymi:

1) realizacja przepisów o ubezpieczeniach spo∏ecz-
nych, a w szczególnoÊci:

a) stwierdzanie i ustalanie obowiàzku ubezpieczeƒ
spo∏ecznych,

b) ustalanie uprawnieƒ do Êwiadczeƒ z ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych oraz wyp∏acanie tych Êwiad-
czeƒ, chyba ˝e na mocy odr´bnych przepisów
obowiàzki te wykonujà p∏atnicy sk∏adek,

c)355) wymierzanie i pobieranie sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych,

d) prowadzenie rozliczeƒ z p∏atnikami sk∏adek z ty-
tu∏u nale˝nych sk∏adek i wyp∏acanych przez nich
Êwiadczeƒ podlegajàcych finansowaniu z fundu-
szy ubezpieczeƒ spo∏ecznych lub innych êróde∏,

e) prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczo-
nych i kont p∏atników sk∏adek,
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———————
349) W brzmieniu ustalonym przez art. 199 ustawy z dnia

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
24 paêdziernika 2005 r.

350) W brzmieniu ustalonym przez art. 112 pkt 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorgani-
zowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych
(Dz. U. Nr 184, poz. 1539), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
24 paêdziernika 2005 r.

351) Przez art. 112 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 350.

352) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.

———————
353) Przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 16.
354) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 34 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 16.
355) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 182.



f)356) orzekanie przez lekarzy orzeczników Zak∏adu
oraz komisje lekarskie Zak∏adu dla potrzeb usta-
lania uprawnieƒ do Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ
spo∏ecznych;

1a)357) opiniowanie projektów aktów prawnych z za-
kresu zabezpieczenia spo∏ecznego;

2) realizacja umów i porozumieƒ mi´dzynarodowych
w dziedzinie ubezpieczeƒ spo∏ecznych;

2a)358) wystawianie osobom uprawnionym do eme-
rytur i rent z ubezpieczeƒ spo∏ecznych imiennych
legitymacji emeryta—rencisty, potwierdzajàcych
status emeryta—rencisty;

3) dysponowanie Êrodkami finansowymi funduszów
ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz Êrodkami Funduszu
Alimentacyjnego359);

4) opracowywanie aktuarialnych analiz i prognoz
w zakresie ubezpieczeƒ spo∏ecznych;

5) kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolnoÊci do
pracy;

6) kontrola wykonywania przez p∏atników sk∏adek
i przez ubezpieczonych obowiàzków w zakresie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz innych zadaƒ zleco-
nych Zak∏adowi;

7) wydawanie Biuletynu Informacyjnego;

8) popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach spo∏ecz-
nych.

2.360) W ramach realizacji zadaƒ okreÊlonych
w ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 5 oraz zadaƒ zwiàzanych z orze-
kaniem przez lekarzy orzeczników i komisji lekarskiej
Zak∏adu dla potrzeb ustalania uprawnieƒ do Êwiad-
czeƒ innych ni˝ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych Zak∏ad
udziela zamówieƒ na dodatkowe opinie lekarza kon-
sultanta lub psychologa oraz wyniki czasowej obser-
wacji szpitalnej — zgodnie z potrzebami orzecznictwa
lekarskiego z wy∏àczeniem przepisów o zamówieniach
publicznych.

3.361) Przepis ust. 1 pkt 2a stosuje si´ odpowiednio
do osób uprawnionych do emerytur i rent wyp∏aca-
nych przez Zak∏ad w ramach zadaƒ zleconych na mo-
cy odr´bnych przepisów.

4.361) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, 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 wydawa-
niu legitymacji emeryta—rencisty.

Art. 69. 1. Do zakresu dzia∏ania Zak∏adu nale˝y tak-
˝e prowadzenie prewencji rentowej, obejmujàcej:

1)362) rehabilitacj´ leczniczà ubezpieczonych zagro˝o-
nych ca∏kowità lub cz´Êciowà niezdolnoÊcià do
pracy, osób uprawnionych do zasi∏ku chorobowe-
go lub Êwiadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu
tytu∏u do ubezpieczenia chorobowego lub wypad-
kowego, a tak˝e osób pobierajàcych rent´ okreso-
wà z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy;

2) badania i analizy przyczyn niezdolnoÊci do pracy;

3) inne dzia∏ania prewencyjne.

2.363) W ramach prewencji rentowej Zak∏ad:

1) kieruje ubezpieczonych i osoby, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, do oÊrodków rehabilitacyjnych;

2) mo˝e tworzyç i prowadziç w∏asne oÊrodki rehabili-
tacyjne;

3) udziela zamówieƒ na us∏ugi rehabilitacyjne w in-
nych oÊrodkach;

4) prowadzi we w∏asnym zakresie badania i analizy
przyczyn niezdolnoÊci do pracy;

5) mo˝e zamawiaç przeprowadzanie przez inne pod-
mioty badaƒ naukowych dotyczàcych przyczyn
niezdolnoÊci do pracy oraz metod i rozwiàzaƒ za-
pobiegajàcych niezdolnoÊci do pracy;

6) mo˝e finansowaç inne dzia∏ania dotyczàce pre-
wencji rentowej.

3. Do zamówieƒ, o których mowa w ust. 2 pkt 3,
nie stosuje si´ przepisów o zamówieniach publicz-
nych.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady i tryb:

1) kierowania na rehabilitacj´ leczniczà;

2) (uchylony);364)

3)365) udzielania zamówieƒ na us∏ugi rehabilitacyjne.

Art. 70. 1. Zak∏ad sporzàdza dla ka˝dego funduszu
wymienionego w art. 55 pkt 1—4 prognoz´ sytuacji
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356) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 24 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3; wszed∏
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.

357) Dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 61.

358) Dodany przez art. 10 pkt 24 lit. a tiret drugie ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

359) Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyj-
nym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200) utraci∏a moc na
podstawie art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255).

360) Dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 16; w brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 24
lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

361) Dodany przez art. 10 pkt 24 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3. 

———————
362) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 126.
363) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5. 
364) Przez art. 1 pkt 30 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 5.
365) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 30 lit. c tiret

drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.



finansowej na najbli˝szy rok obrotowy. Rachunek jest
zestawieniem przewidywanych zobowiàzaƒ i wp∏y-
wów na dany rok z tytu∏u sk∏adek i innych êróde∏.

2. Dla kolejnych 5 lat obrotowych Zak∏ad sporzà-
dza dla ka˝dego z funduszy uproszczony rachunek
ubezpieczeƒ. Przepis art. 61 ust. 2 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 71. 1. Zak∏ad wykonuje równie˝ zadania po-
wierzone na podstawie innych ustaw. 

2. Zak∏ad mo˝e wykonywaç inne zlecone zadania
z dziedziny ubezpieczeƒ lub zabezpieczenia spo∏eczne-
go.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, Zak∏ad wy-
konuje odp∏atnie, na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach lub w umowach albo w porozumieniach zawar-
tych z jednostkà zlecajàcà.

Art. 71a.366) 1.367) Zak∏ad mo˝e przesy∏aç pisma
i decyzje listem zwyk∏ym.

2. W razie sporu ci´˝ar dowodu dor´czenia pisma
lub decyzji, o których mowa w ust. 1, spoczywa na Za-
k∏adzie.

Art. 71b.368) 1. Zak∏ad mo˝e poÊredniczyç w prze-
kazywaniu Êwiadczeƒ zleconych przez zagraniczne in-
stytucje do wyp∏aty osobom uprawnionym zamiesz-
ka∏ym w Polsce poprzez wystawianie zleceƒ dewizo-
wych do realizacji wyp∏at tych Êwiadczeƒ przez banki.

2. Koszty realizacji wyp∏at Êwiadczeƒ, o których
mowa w ust. 1, ponosi Zak∏ad.

Art. 72. Organami Zak∏adu sà:

1) Prezes Zak∏adu;

2) Zarzàd, którego przewodniczàcym jest z urz´du
Prezes Zak∏adu;

3) Rada Nadzorcza Zak∏adu.

Art. 73. 1. Dzia∏alnoÊcià Zak∏adu kieruje Prezes Za-
k∏adu, który reprezentuje Zak∏ad na zewnàtrz.

2.369) Prezesa Zak∏adu powo∏uje Prezes Rady Mini-
strów spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowego za-
sobu kadrowego. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje
Prezesa Zak∏adu. 

2a. (uchylony).370)

2b. (uchylony).370)

2c. (uchylony).370)

3. Do zakresu dzia∏ania Prezesa Zak∏adu nale˝y
w szczególnoÊci:

1) kierowanie pracami Zarzàdu;

2)371) koordynowanie wspó∏pracy Zak∏adu z urz´da-
mi administracji rzàdowej, w tym w szczególnoÊci
z Komisjà Nadzoru Finansowego211), a tak˝e z in-
nymi organami rentowymi;

3) tworzenie, przekszta∏canie i znoszenie terenowych
jednostek organizacyjnych oraz okreÊlanie ich sie-
dziby, w∏aÊciwoÊci terytorialnej i rzeczowej;

4) powo∏ywanie i odwo∏ywanie kierowników jedno-
stek organizacyjnych Zak∏adu, ich zast´pców oraz
g∏ównych ksi´gowych;

5) zwierzchni nadzór nad orzecznictwem lekarskim
dla celów ubezpieczeƒ spo∏ecznych;

6) przyznawanie Êwiadczeƒ w drodze wyjàtku;

7) spe∏nianie funkcji pracodawcy w rozumieniu prze-
pisów Kodeksu pracy;

8) zatwierdzanie projektów dotyczàcych administro-
wania Êrodkami FRD.

Art. 74. 1. Zarzàd Zak∏adu sk∏ada si´ z Prezesa Za-
k∏adu oraz z 2—4 osób, powo∏ywanych i odwo∏ywa-
nych przez Rad´ Nadzorczà Zak∏adu, na wniosek Pre-
zesa Zak∏adu. 

2. Zarzàd kieruje dzia∏aniami Zak∏adu w zakresie
niezastrze˝onym dla Prezesa Zak∏adu.

3. Do zadaƒ Zarzàdu nale˝y w szczególnoÊci:

1) bie˝àce zarzàdzanie funduszami, których dyspo-
nentem jest Zak∏ad;

2) przygotowywanie projektów dotyczàcych admini-
strowania Êrodkami FRD;

3) prowadzenie gospodarki finansowej Zak∏adu;
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———————
366) Dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 5.
367) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 35 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 16.
368) Dodany przez art. 1 pkt 36 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 16.
369) W brzmieniu ustalonym przez art. 50 pkt 1 ustawy z dnia

24 sierpnia 2006 r. o paƒstwowym zasobie kadrowym
i wysokich stanowiskach paƒstwowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1217), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 27 paêdziernika
2006 r.

———————
370) Dodany przez art. 28 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 lipca

2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska
kierowników centralnych urz´dów administracji rzàdo-
wej, prezesów agencji paƒstwowych oraz prezesów za-
rzàdów paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163,
poz. 1362), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2005 r.; uchylony przez art. 50 pkt 2 ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 369.

371) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 53 pkt 2 ustawy
z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funk-
cjonowaniu centralnych organów administracji rzàdo-
wej i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2002 r.



4)372) opracowywanie projektu rocznego planu finan-
sowego FUS i FRD oraz przekazywanie go w trybie
okreÊlonym w przepisach dotyczàcych prac nad
projektem bud˝etu paƒstwa — po zaopiniowaniu
przez Rad´ Nadzorczà Zak∏adu — ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego;

5)373) sporzàdzanie rocznych sprawozdaƒ finanso-
wych Zak∏adu, FUS i FRD i przedk∏adanie ich — po
zaopiniowaniu przez bieg∏ego rewidenta nieb´dà-
cego pracownikiem Zak∏adu — ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego;

5a)374) sporzàdzanie rocznych sprawozdaƒ z wykona-
nia planów finansowych FUS i FRD i przedk∏ada-
nie ich — po zaopiniowaniu przez Rad´ Nadzorczà
Zak∏adu — ministrowi w∏aÊciwemu do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego;

6) przedstawianie Radzie Nadzorczej Zak∏adu infor-
macji o pracy Zak∏adu — w formie, zakresie i termi-
nach okreÊlonych przez Rad´ Nadzorczà Zak∏adu;

7) (uchylony);375)

8) sporzàdzanie planu finansowego Zak∏adu i spra-
wozdaƒ z jego wykonania oraz przedk∏adanie ich
— po zatwierdzeniu przez Rad´ Nadzorczà Zak∏adu
— ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego;

9) opracowywanie rocznych sprawozdaƒ z dzia∏alno-
Êci Zak∏adu i przedk∏adanie ich — po zatwierdzeniu
przez Rad´ Nadzorczà Zak∏adu — ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego;

10)376) sporzàdzanie wieloletniej prognozy kroczàcej
dochodów i wydatków funduszu emerytalnego,
o której mowa w art. 61 ust. 3.

3a.377) W sprawozdaniu z wykonania planu finan-
sowego Zak∏adu, o którym mowa w ust. 3 pkt 8, poda-
je 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.

4. Tryb pracy Zarzàdu okreÊla regulamin uchwala-
ny przez Rad´ Nadzorczà Zak∏adu.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego, na wniosek Prezesa Zak∏adu, po zaopinio-
waniu przez Rad´ Nadzorczà Zak∏adu, nadaje, w dro-
dze rozporzàdzenia, statut Zak∏adu, w którym okreÊla
w szczególnoÊci:

1) struktur´ organizacyjnà Zak∏adu oraz zakres rze-
czowy dzia∏ania centrali i terenowych jednostek
organizacyjnych Zak∏adu;

2) tryb funkcjonowania i kompetencje organów Za-
k∏adu.

6. (uchylony).378)

Art. 74a.379) 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia
na wolne stanowiska pracy w Zak∏adzie jest otwarty
i konkurencyjny.

2. Og∏oszenie o naborze zamieszcza si´ w Biulety-
nie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji pu-
blicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.380)), oraz
w miejscu powszechnie dost´pnym w jednostce orga-
nizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Art. 74b.379) Informacje o kandydatach, którzy
zg∏osili si´ do naboru, stanowià informacj´ publicznà
w zakresie obj´tym wymaganiami okreÊlonymi
w og∏oszeniu o naborze. 

Art. 74c.379) Termin do sk∏adania dokumentów,
okreÊlony w og∏oszeniu o naborze, nie mo˝e byç krót-
szy ni˝ 14 dni od dnia opublikowania tego og∏oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 74d.379) 1. Po up∏ywie terminu do sk∏adania
dokumentów okreÊlonego w og∏oszeniu o naborze
niezw∏ocznie upowszechnia si´ list´ kandydatów, któ-
rzy spe∏niajà wymagania formalne okreÊlone w og∏o-
szeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu
powszechnie dost´pnym w jednostce organizacyjnej,
w której jest prowadzony nabór, a tak˝e przez opubli-
kowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imi´ i na-
zwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Art. 74e.379) 1. Sporzàdza si´ protokó∏ przeprowa-
dzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wol-
ne stanowiska pracy w Zak∏adzie.

2. Protokó∏ zawiera w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie stanowiska pracy, na które by∏ prowa-
dzony nabór, liczb´ kandydatów oraz imiona, na-
zwiska i adresy nie wi´cej ni˝ 5 najlepszych kandy-
datów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏nia-
nia przez nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏osze-
niu o naborze;
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———————
372) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 37 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
373) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 30 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2, i art. 1 pkt 37 lit. a tiret
drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.

374) Dodany przez art. 1 pkt 37 lit. a tiret trzecie ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 16. 

375) Przez art. 1 pkt 37 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 16.

376) Dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 5. 

377) Dodany przez art. 1 pkt 37 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 16.

———————
378) Przez art. 1 pkt 37 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 16.
379) Dodany przez art. 12 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r.

o zmianie ustawy o s∏u˝bie cywilnej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 1110), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 19 sierpnia 2005 r. 

380) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. 



2) informacj´ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 74f.379) 1. Informacj´ o wyniku naboru upo-
wszechnia si´ w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia
wybranego kandydata albo zakoƒczenia naboru,
w przypadku gdy w jego wyniku nie dosz∏o do zatrud-
nienia ˝adnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazw´ i adres urz´du;

2) okreÊlenie stanowiska pracy;

3) imi´ i nazwisko kandydata oraz jego miejsce za-
mieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cy-
wilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo
uzasadnienie niezatrudnienia ˝adnego kandydata.

3. Informacj´ o wyniku naboru upowszechnia si´
w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu po-
wszechnie dost´pnym w jednostce organizacyjnej,
w której by∏ prowadzony nabór.

Art. 74g.379) Je˝eli stosunek pracy osoby wy∏onio-
nej w drodze naboru usta∏ w ciàgu 3 miesi´cy od dnia
nawiàzania stosunku pracy, mo˝na zatrudniç na tym
samym stanowisku kolejnà osob´ spoÊród najlep-
szych kandydatów wymienionych w protokole tego
naboru. Przepisy art. 74f stosuje si´ odpowiednio.

Art. 75. 1.381) Rada Nadzorcza Zak∏adu jest powo-
∏ywana przez Prezesa Rady Ministrów na pi´cioletnià
kadencj´, z zastrze˝eniem ust. 1a i 1b, przy czym:382)

1)383) 4 cz∏onków, w tym przewodniczàcy Rady, po-
wo∏ywanych jest na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, z∏o˝ony
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych;

2) po 1 cz∏onku jest powo∏ywanych na wniosek ka˝-
dej z organizacji pracodawców, reprezentatywnej
w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trój-
stronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodar-
czych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecz-
nego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z póên. zm.384)),
zwanej dalej „ustawà o Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych”;

3) po 1 cz∏onku jest powo∏ywanych na wniosek ka˝-
dej organizacji zwiàzkowej, reprezentatywnej
w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych;

4) 1 cz∏onek jest powo∏ywany na wniosek ogólnokra-
jowych organizacji emerytów i rencistów. 

1a.385) Cz∏onek Rady Nadzorczej Zak∏adu mo˝e byç
odwo∏any przez Prezesa Rady Ministrów przed up∏y-
wem kadencji w przypadku z∏o˝enia przez niego rezy-
gnacji lub na wniosek organu albo organizacji, która
zg∏osi∏a jego kandydatur´. 

1b.385) Prezes Rady Ministrów dokonuje uzupe∏nie-
nia sk∏adu Rady Nadzorczej Zak∏adu w trybie przewi-
dzianym dla powo∏ania.

2. Do zadaƒ Rady Nadzorczej Zak∏adu nale˝y
w szczególnoÊci:

1) uchwalanie regulaminu dzia∏ania Zarzàdu Zak∏adu;

2) ustalanie wynagrodzenia cz∏onków Zarzàdu, z wy-
∏àczeniem Prezesa Zak∏adu;

3) okresowa ocena — w przyj´tym przez siebie trybie
— pracy Zarzàdu;

4) zatwierdzanie projektu rocznego planu finansowe-
go Zak∏adu i sprawozdania z jego wykonania,
a tak˝e rocznego sprawozdania z dzia∏alnoÊci Za-
k∏adu;

5) opiniowanie projektów planów finansowych FUS
i FRD oraz sprawozdaƒ z ich wykonania;

6) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu
ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz zg∏aszanie inicjatyw
w tym zakresie kierowanych do ministra w∏aÊci-
wego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego;

7) (uchylony);386)

8)387) wybór bieg∏ego rewidenta wykonujàcego ba-
danie rocznego sprawozdania finansowego Zak∏a-
du, FUS i FRD;

9) (uchylony);388)

10) opiniowanie projektu statutu Zak∏adu.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) tryb zg∏aszania kandydatów na cz∏onków Rady
Nadzorczej Zak∏adu;

2) regulamin i zasady wynagradzania cz∏onków Rady
Nadzorczej Zak∏adu.
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———————
385) Dodany przez art. 1 pkt 38 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16. 
386) Przez art. 1 pkt 38 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 16.
387) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 38 lit. c tiret

drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16. 
388) Przez art. 28 pkt 2 ustawy wymienionej jako pierwsza

w odnoÊniku 370.

———————
381) W brzmieniu ustalonym przez art. 29 ustawy z dnia 6 lip-

ca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-
-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo-
∏ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080), który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r. 

382) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 1
pkt 38 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.

383) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 10; wszed∏ w ˝ycie z dniem
22 wrzeÊnia 2003 r.

384) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89
i Nr 240, poz. 2056 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407.



Art. 75a.389) Organy Zak∏adu wspó∏pracujà z Sze-
fem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
w zakresie niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ usta-
wowych.

Art. 76. 1. Zak∏ad uzyskuje przychody z:

1)390) odpisów z funduszy, o których mowa w art. 55;
wysokoÊç odpisu ustala si´ corocznie w ustawie
bud˝etowej na podstawie planu finansowego
FUS, zatwierdzonego przez ministra w∏aÊciwego
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw bud˝etu;

2) nale˝noÊci z tytu∏u poniesionych kosztów poboru
i dochodzenia sk∏adek na:391)

a)392) ubezpieczenie zdrowotne od Narodowego
Funduszu Zdrowia,

b) Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracow-
niczych,

c) (uchylona),393)

d) Fundusz Pracy

— których wysokoÊç okreÊlajà odr´bne przepisy;

3)394) nale˝noÊci z tytu∏u poniesionych kosztów pobo-
ru i dochodzenia sk∏adek na otwarte fundusze eme-
rytalne w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ 0,8 % kwoty
przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych
sk∏adek na to ubezpieczenie, z tym ˝e wysokoÊç na-
le˝noÊci ustala si´ corocznie w ustawie bud˝etowej;

4) wp∏ywów z tytu∏u wykonywania innych zadaƒ zle-
canych Zak∏adowi;

5) dotacji z bud˝etu paƒstwa;

6) nale˝noÊci z tytu∏u poniesionych kosztów bie˝àcej
dzia∏alnoÊci Zak∏adu zwiàzanych z:

a) (uchylona),395)

b) obs∏ugà Êwiadczeƒ wyp∏acanych z FUS, podle-
gajàcych finansowaniu ze Êrodków bud˝etu
paƒstwa,

c)396) obs∏ugà rent socjalnych, finansowanych ze
Êrodków bud˝etu paƒstwa;

6a) (uchylony);397)

6b)398) oprocentowania Êrodków Zak∏adu na rachun-
kach bankowych;

7) innych dochodów.

2.399) Nale˝noÊci z tytu∏u poniesionych kosztów,
o których mowa w ust. 1 pkt 6, podlegajà refundacji
z bud˝etu paƒstwa w cz´Êci proporcjonalnej do liczby
Êwiadczeƒ finansowanych z tych êróde∏.

3. (uchylony).400)

4. Koszty zwiàzane z teletransmisjà, obs∏ugà ban-
kowà, zakupami licencji oraz amortyzacjà ustalane sà
w ka˝dym roku odr´bnie na podstawie aktualnych po-
trzeb i cen.

Art. 77. 1. Zak∏ad gospodaruje swoim mieniem
oraz prowadzi samodzielnà gospodark´ finansowà
w ramach posiadanych Êrodków.

2. Z przychodów, o których mowa w art. 76, pokry-
wa si´ w szczególnoÊci:

1) wydatki na wynagrodzenia i sk∏adki naliczane od
wynagrodzeƒ;

2) wydatki na zakup towarów i us∏ug;

3) koszty bie˝àcej dzia∏alnoÊci Rady Nadzorczej Za-
k∏adu;

4) pozosta∏e koszty bie˝àcej dzia∏alnoÊci Zak∏adu;

5) wydatki na inwestycje;

6) wydatki na dzia∏alnoÊç szkoleniowà i popularyza-
torskà w zakresie ubezpieczeƒ spo∏ecznych;

7) koszty obs∏ugi Êwiadczeƒ finansowanych z FUS,
a realizowanych przez Kas´ Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo∏ecznego;

8) koszty wyp∏aty Êwiadczeƒ, w tym realizowanych
na mocy umów mi´dzynarodowych.

3. Zak∏ad dysponuje Êrodkami finansowymi w wa-
lutach obcych pochodzàcych z wp∏at instytucji zagra-
nicznych przekazywanych na pokrycie wyp∏at Êwiad-
czeƒ zagranicznych osobom uprawnionym zamieszka-
∏ym w Polsce.

4.401) Zak∏ad zwraca osobom wezwanym do osobi-
stego stawiennictwa w sprawach Êwiadczeƒ z ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych i innych Êwiadczeƒ wyp∏acanych
przez Zak∏ad poniesione koszty przejazdu. Minister
w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje i wysokoÊç kosz-
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———————
389) Dodany przez art. 72 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gro-

madzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-
minalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

390) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 31 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

391) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 3
pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 182.

392) W brzmieniu ustalonym przez art. 212 pkt 2 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 255. 

393) Przez art. 3 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 182.

394) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. a tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.

395) Przez art. 44 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 12.

396) Dodana przez art. 22 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 322.

———————
397) Dodany przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 5; uchylony przez art. 1 pkt 39 lit. a tiret drugie
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.

398) Dodany przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 5.

399) W brzmieniu ustalonym przez art. 44 pkt 7 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 12. 

400) Przez art. 1 pkt 39 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 16.

401) Dodany przez art. 10 pkt 25 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 3. 



tów podlegajàcych zwrotowi oraz warunki dokonywa-
nia ich zwrotu, uwzgl´dniajàc uzasadniony interes
osób wezwanych oraz mo˝liwoÊci finansowe Zak∏adu.

5.401) W sprawach Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych Zak∏ad ma prawo do nieodp∏atnego korzy-
stania z dokumentacji medycznej zak∏adów opieki
zdrowotnej.

Art. 78. Sprawozdanie finansowe Zak∏adu podlega
badaniu i og∏oszeniu na zasadach okreÊlonych w prze-
pisach o rachunkowoÊci.

Art. 79. Indywidualne dane uzyskane przez Zak∏ad
od ubezpieczonych oraz p∏atników sk∏adek sà obj´te
tajemnicà s∏u˝bowà Zak∏adu. Do przestrzegania tej ta-
jemnicy obowiàzani sà:

1) pracownicy Zak∏adu;

2) cz∏onkowie Rady Nadzorczej Zak∏adu.

Art. 79a.402) Pracownicy Zak∏adu korzystajà z ochro-
ny przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariu-
szy publicznych, chyba ˝e pe∏nià wy∏àcznie czynnoÊci
us∏ugowe.

Rozdzia∏ 8

Obowiàzki ubezpieczonych oraz tryb odwo∏awczy

Art. 80. W celu ustalenia prawa do Êwiadczeƒ oraz
ich wysokoÊci ubezpieczeni zobowiàzani sà do:

1) przedstawiania stanów faktycznych majàcych
wp∏yw na prawo lub wysokoÊç Êwiadczeƒ;

2) informowania o wszelkich zmianach majàcych
wp∏yw na Êwiadczenie;

3) przedk∏adania na ˝àdanie Êrodków dowodowych;

4) osobistego stawiennictwa, je˝eli okolicznoÊci spra-
wy tego wymagajà;

5) poddania si´ badaniom lekarskim, a tak˝e leczeniu
lub rehabilitacji, je˝eli oczekuje si´, ˝e leczenie lub
rehabilitacja przywróci zdolnoÊç do pracy lub spo-
woduje, ˝e zdolnoÊç do pracy zostanie zachowana.

Art. 81. Przepisu art. 80 nie stosuje si´, je˝eli:

1) Zak∏ad ma mo˝liwoÊci mniejszym nak∏adem ni˝
ubezpieczony ustaliç okolicznoÊci niezb´dne do
przyznania i wyp∏aty Êwiadczenia;

2) badanie mog∏oby naraziç ubezpieczonego na po-
gorszenie stanu zdrowia lub zagra˝aç jego ˝yciu.

Art. 82. W przypadku gdy ubezpieczony utrudnia
mo˝liwoÊç wyjaÊnienia wszystkich okolicznoÊci spra-
wy, Zak∏ad mo˝e, w drodze decyzji, wstrzymaç wyp∏a-
t´ Êwiadczenia lub zawiesiç post´powanie do chwili
podj´cia wspó∏pracy.

Art. 83. 1. Zak∏ad wydaje decyzje w zakresie indy-
widualnych spraw dotyczàcych w szczególnoÊci:

1) zg∏aszania do ubezpieczeƒ spo∏ecznych;

2) przebiegu ubezpieczeƒ;

3) ustalania wymiaru sk∏adek i ich poboru, a tak˝e
umarzania nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek;

4) ustalania uprawnieƒ do Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ
spo∏ecznych;

5) wymiaru Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

2. Od decyzji Zak∏adu przys∏uguje odwo∏anie do
w∏aÊciwego sàdu w terminie i wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w przepisach Kodeksu post´powania cywilnego.

3. Odwo∏anie do sàdu przys∏uguje równie˝ w razie
niewydania decyzji w terminie 2 miesi´cy, liczàc od
dnia zg∏oszenia wniosku o Êwiadczenie lub inne rosz-
czenia.

4.403) 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 ubezpie-
czenia spo∏eczne, odwo∏anie, o którym mowa w ust. 2,
nie przys∏uguje. Stronie przys∏uguje prawo do wnie-
sienia wniosku do Prezesa Zak∏adu o ponowne rozpa-
trzenie sprawy, na zasadach dotyczàcych decyzji wy-
danej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku
stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce odwo∏aƒ
od decyzji, okreÊlone w Kodeksie post´powania admi-
nistracyjnego.

5. Odwo∏anie wnosi si´ na piÊmie do jednostki or-
ganizacyjnej Zak∏adu, która wyda∏a decyzj´, lub do
protoko∏u sporzàdzonego przez t´ jednostk´.

6.404) 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 wniesienia odwo∏ania.
W tym wypadku odwo∏aniu nie nadaje si´ dalszego
biegu.

7.404) Je˝eli odwo∏anie nie zosta∏o w ca∏oÊci lub
w cz´Êci uwzgl´dnione, Zak∏ad przekazuje niezw∏ocz-
nie, nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni od dnia wniesie-
nia odwo∏ania, spraw´ do sàdu wraz z uzasadnieniem.

Art. 83a.405) 1. Prawo lub zobowiàzanie stwierdzo-
ne decyzjà ostatecznà Zak∏adu ulega ponownemu
ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub
z urz´du, je˝eli po uprawomocnieniu si´ decyzji zosta-
nà przed∏o˝one nowe dowody lub ujawniono okolicz-
noÊci istniejàce przed wydaniem tej decyzji, które ma-
jà wp∏yw na to prawo lub zobowiàzanie. 

2. Decyzje ostateczne Zak∏adu, od których nie zo-
sta∏o wniesione odwo∏anie do w∏aÊciwego sàdu, mo-
gà byç z urz´du przez Zak∏ad uchylone, zmienione lub
uniewa˝nione, na zasadach okreÊlonych w przepisach
Kodeksu post´powania administracyjnego. 
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402) Dodany przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 16.

———————
403) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 126.
404) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 26 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3. 
405) Dodany przez art. 1 pkt 41 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 16. 



3. W sprawach rozstrzygni´tych orzeczeniem w∏a-
Êciwego 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 zo-
bowiàzanie jest wy˝sze ni˝ okreÊlone w decyzji.

4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ w post´po-
waniu o ustalenie uprawnieƒ do emerytur i rent i ich
wysokoÊci.

Art. 83b.405) 1. Je˝eli przepisy Kodeksu post´po-
wania administracyjnego przewidujà wydanie posta-
nowienia koƒczàcego post´powanie w sprawie, Za-
k∏ad w tych przypadkach wydaje decyzj´.

2. Od wydanych w trakcie post´powania innych
postanowieƒ Zak∏adu za˝alenie nie przys∏uguje.

Art. 83c.405) 1. Dla postanowieƒ, od których przy-
s∏uguje za˝alenie, wydanych przez kierownika tereno-
wej jednostki organizacyjnej Zak∏adu dzia∏ajàcego ja-
ko organ egzekucyjny na podstawie przepisów o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji, organem
odwo∏awczym jest dyrektor izby skarbowej.

2. Od wydanych w trakcie post´powania egzeku-
cyjnego postanowieƒ Zak∏adu w sprawie stanowiska
wierzyciela za˝alenie nie przys∏uguje.

Rozdzia∏ 9

Zwrot nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ 
oraz odsetki za opóênienie w wyp∏acie Êwiadczeƒ

Art. 84. 1.406) Osoba, która pobra∏a nienale˝ne
Êwiadczenie z ubezpieczeƒ spo∏ecznych, jest obowià-
zana do jego zwrotu, wraz z odsetkami, w wysokoÊci
i na zasadach okreÊlonych przepisami prawa cywilne-
go, z uwzgl´dnieniem ust. 11.

2. Za kwoty nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ
uwa˝a si´:
1) Êwiadczenia wyp∏acone mimo zaistnienia okolicz-

noÊci powodujàcych ustanie prawa do Êwiadczeƒ
albo wstrzymanie ich wyp∏aty w ca∏oÊci lub w cz´-
Êci, je˝eli osoba pobierajàca Êwiadczenie by∏a po-
uczona o braku prawa do ich pobierania;

2) Êwiadczenia przyznane lub wyp∏acone na podsta-
wie nieprawdziwych zeznaƒ lub fa∏szywych doku-
mentów albo w innych przypadkach Êwiadomego
wprowadzania w b∏àd organu wyp∏acajàcego
Êwiadczenia przez osob´ pobierajàcà Êwiadczenia.

3. Nie mo˝na ˝àdaç zwrotu kwot nienale˝nie pobra-
nych Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych za okres
d∏u˝szy ni˝ ostatnie 12 miesi´cy, je˝eli osoba pobierajà-

ca Êwiadczenia zawiadomi∏a organ wyp∏acajàcy Êwiad-
czenia o zajÊciu okolicznoÊci powodujàcych ustanie pra-
wa do Êwiadczeƒ albo wstrzymanie ich wyp∏aty, a mimo
to Êwiadczenia by∏y nadal wyp∏acane, a w pozosta∏ych
przypadkach — za okres d∏u˝szy ni˝ ostatnie 3 lata.

4.407) Kwoty nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ
ustalone prawomocnà decyzjà oraz kwoty odsetek
i kosztów upomnienia, zwane dalej „nale˝noÊciami
z tytu∏u nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ”, podlegajà
potràceniu z wyp∏acanych Êwiadczeƒ, a je˝eli prawo
do Êwiadczeƒ nie istnieje — Êciàgni´ciu w trybie prze-
pisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji,
z zastrze˝eniem ust. 8c.

4a.408) Nienale˝nie pobrane Êwiadczenia mogà byç
zabezpieczane hipotekà przymusowà i ustawowym
prawem zastawu, z wyjàtkiem przypadku, gdy podle-
gajà potràceniu z bie˝àco wyp∏acanych Êwiadczeƒ.
Przepisy art. 26 i 27 stosuje si´ odpowiednio.

5. Przepisów ust. 2—4 i 8 nie stosuje si´, je˝eli
przepisy szczególne okreÊlajàce zasady przyznawania
i wyp∏acania Êwiadczeƒ stanowià inaczej.

6.409) Je˝eli pobranie nienale˝nych Êwiadczeƒ zo-
sta∏o spowodowane przekazaniem przez p∏atnika sk∏a-
dek lub inny podmiot nieprawdziwych danych majà-
cych wp∏yw na prawo do Êwiadczeƒ lub na ich wyso-
koÊç, obowiàzek zwrotu tych Êwiadczeƒ wraz z odset-
kami, o których mowa w ust. 1, obcià˝a odpowiednio
p∏atnika sk∏adek lub inny podmiot.

7.410) Nale˝noÊci z tytu∏u nienale˝nie pobranych
Êwiadczeƒ ulegajà przedawnieniu po up∏ywie 10 lat, li-
czàc od dnia uprawomocnienia si´ decyzji ustalajàcej
te nale˝noÊci. Przepisy art. 24 ust. 5—5c stosuje si´
odpowiednio.

8.410) 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 okolicznoÊci lub

2) kwota nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ nie prze-
wy˝sza kosztów upomnienia w post´powaniu eg-
zekucyjnym w administracji.

8a.411) Od kwot nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ,
które roz∏o˝ono na raty albo których termin p∏atnoÊci
odroczono, nie nalicza si´ odsetek, poczàwszy od dnia
wp∏ywu wniosku o udzielenie tych ulg. 

8b.411) Roz∏o˝enie na raty kwot nale˝noÊci z tytu∏u
nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ albo odroczenie ter-
minu ich p∏atnoÊci nast´puje w formie umowy. 
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407) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 27 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3. 
408) Dodany przez art. 1 pkt 42 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 16. 
409) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5. 
410) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 27 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3. 
411) Dodany przez art. 10 pkt 27 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3. 

———————
406) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 32 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2. 



8c.411) Je˝eli d∏u˝nik nie sp∏aci w terminie ustalo-
nych przez Zak∏ad rat, pozosta∏a kwota staje si´ natych-
miast wymagalna wraz z odsetkami w wysokoÊci i na
zasadach okreÊlonych przepisami prawa cywilnego.

8d.411) Nale˝noÊci z tytu∏u nienale˝nie pobranych
Êwiadczeƒ, których termin p∏atnoÊci odroczono lub
które roz∏o˝ono na raty, nie podlegajà potràceniu
z wyp∏acanych Êwiadczeƒ. 

8e.411) Je˝eli wp∏ata na poczet nale˝noÊci z tytu∏u
nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ nie pokrywa w ca∏o-
Êci tych nale˝noÊci, dokonanà wp∏at´ zalicza si´
w pierwszej kolejnoÊci na pokrycie w ca∏oÊci kosztów
upomnienia i kosztów egzekucyjnych, a pozosta∏à
cz´Êç zalicza si´ proporcjonalnie na poczet kwoty nie-
nale˝nie pobranych Êwiadczeƒ oraz kwoty odsetek
w stosunku, w jakim w dniu wp∏aty pozostaje kwota
nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ do kwoty odsetek.

9. Przepisy ust. 1—8 stosuje si´ tak˝e do pieni´˝nych
Êwiadczeƒ innych ni˝ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych, wy-
p∏acanych przez Zak∏ad na mocy odr´bnych przepisów.

10. Przepis ust. 8 stosuje si´ odpowiednio do
Êwiadczeƒ wyp∏aconych bezpoÊrednio przez praco-
dawc´.

11.412) Je˝eli osoba pobierajàca Êwiadczenia za-
wiadomi∏a organ wyp∏acajàcy te Êwiadczenia o zajÊciu
okolicznoÊci powodujàcych ustanie prawa do Êwiad-
czeƒ albo wstrzymanie ich wyp∏aty, a mimo to Êwiad-
czenia by∏y nadal wyp∏acane, kwoty nienale˝nie po-
branych Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych podle-
gajà zwrotowi bez odsetek za zw∏ok´.

Art. 85. 1. Je˝eli Zak∏ad — w terminach przewidzia-
nych w przepisach okreÊlajàcych zasady przyznawania
i wyp∏acania Êwiadczeƒ pieni´˝nych z ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych lub Êwiadczeƒ zleconych do wyp∏aty na mocy
odr´bnych przepisów albo umów mi´dzynarodowych
— nie ustali∏ prawa do Êwiadczenia lub nie wyp∏aci∏ te-
go Êwiadczenia, jest obowiàzany do wyp∏aty odsetek
od tego Êwiadczenia w wysokoÊci odsetek ustawowych
okreÊlonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy
to przypadku, gdy opóênienie w przyznaniu lub wyp∏a-
ceniu Êwiadczenia jest nast´pstwem okolicznoÊci, za
które Zak∏ad nie ponosi odpowiedzialnoÊci.

1a.413) Do odsetek, o których mowa w ust. 1, nie
stosuje si´ przepisów o finansach publicznych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe zasady wyp∏acania odsetek.

2a.414) Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do p∏atni-
ków sk∏adek zobowiàzanych z mocy odr´bnych prze-
pisów do wyp∏aty Êwiadczeƒ pieni´˝nych z ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych.

Rozdzia∏ 10

Kontrola wykonywania zadaƒ z zakresu
ubezpieczeƒ spo∏ecznych

Art. 86. 1. Kontrol´ wykonywania zadaƒ i obowiàz-
ków w zakresie ubezpieczeƒ spo∏ecznych przez p∏atni-
ków sk∏adek przeprowadzajà inspektorzy kontroli Za-
k∏adu.

2. Kontrola mo˝e obejmowaç w szczególnoÊci:
1) zg∏aszanie do ubezpieczeƒ spo∏ecznych;
2) prawid∏owoÊç i rzetelnoÊç obliczania, potràcania

i op∏acania sk∏adek oraz innych sk∏adek i wp∏at, do
których pobierania zobowiàzany jest Zak∏ad;

3) ustalanie uprawnieƒ do Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ
spo∏ecznych i wyp∏acanie tych Êwiadczeƒ oraz do-
konywanie rozliczeƒ z tego tytu∏u;

4) prawid∏owoÊç i terminowoÊç opracowywania
wniosków o Êwiadczenia emerytalne i rentowe;

5) wystawianie zaÊwiadczeƒ lub zg∏aszanie danych
dla celów ubezpieczeƒ spo∏ecznych;

6)415) dokonywanie ogl´dzin sk∏adników majàtku
p∏atników sk∏adek zalegajàcych z op∏atà nale˝no-
Êci z tytu∏u sk∏adek.

Art. 87. 1. W trakcie przeprowadzania kontroli in-
spektor kontroli Zak∏adu ma prawo:

1) badaç wszelkie ksi´gi, dokumenty finansowo-ksi´-
gowe i osobowe oraz inne noÊniki informacji zwià-
zane z zakresem kontroli;

1a)416) dokonywaç ogl´dzin i spisu sk∏adników majàt-
ku p∏atników sk∏adek zalegajàcych z op∏atà nale˝-
noÊci z tytu∏u sk∏adek;

2) zabezpieczaç zebrane dowody;

3) ˝àdaç udzielania informacji przez p∏atnika sk∏adek
i ubezpieczonego;

4) legitymowaç osoby w celu ustalenia ich to˝samo-
Êci, jeÊli jest to niezb´dne dla potrzeb kontroli;

5) przes∏uchiwaç Êwiadków;

6) przes∏uchiwaç p∏atnika sk∏adek i ubezpieczonego,
je˝eli z powodu braku lub po wyczerpaniu innych
Êrodków dowodowych pozosta∏y niewyjaÊnione
okolicznoÊci majàce znaczenie dla post´powania
kontrolnego.

2. Inspektor kontroli Zak∏adu wykorzystuje dla ce-
lów kontroli informacje zawarte na kontach ubezpie-
czonych i na kontach p∏atników sk∏adek.

Art. 88. 1. P∏atnicy sk∏adek sà zobowiàzani:

1) udost´pniç wszelkie ksi´gi, dokumenty i inne noÊni-
ki informacji zwiàzane z zakresem kontroli, które sà
przechowywane u p∏atnika oraz u osób trzecich
w zwiàzku z powierzeniem tym osobom niektórych
czynnoÊci na podstawie odr´bnych umów;
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412) Dodany przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy, o której mowa
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1a)417) udost´pniaç do ogl´dzin sk∏adniki majàtku,
których badanie wchodzi w zakres kontroli, je˝eli
zalegajà z op∏atà nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek;

2) sporzàdziç i wydaç kopie dokumentów zwiàzanych
z zakresem kontroli i okreÊlonych przez inspektora
kontroli Zak∏adu;

3) zapewniç niezb´dne warunki do przeprowadzenia
czynnoÊci kontrolnych, w tym udost´pniç Êrodki
∏àcznoÊci, z wyjàtkiem Êrodków transportowych,
oraz inne niezb´dne Êrodki techniczne do wykona-
nia czynnoÊci kontrolnych, którymi dysponuje
p∏atnik;

4) udzielaç wyjaÊnieƒ kontrolujàcemu;

5) przedstawiç t∏umaczenie na j´zyk polski sporzà-
dzonej w j´zyku obcym dokumentacji finansowo-
-ksi´gowej i osobowej przed∏o˝onej przez p∏atnika
sk∏adek.

2. CzynnoÊci okreÊlonych w ust. 1 p∏atnik sk∏adek
jest obowiàzany dokonaç nieodp∏atnie.

3. W sprawach obj´tych zakresem kontroli p∏atnik
sk∏adek ma obowiàzek, w wyznaczonym terminie, do-
starczyç inspektorowi kontroli Zak∏adu ˝àdane doku-
menty.

Art. 89. 1.418) Inspektor kontroli Zak∏adu wszczyna
kontrol´ u p∏atnika sk∏adek po okazaniu legitymacji
s∏u˝bowej i po dor´czeniu upowa˝nienia do przepro-
wadzenia kontroli.

1a.419) Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, po-
winno zawieraç co najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie jednostki organizacyjnej Zak∏adu;

3) dat´ i miejsce wystawienia;

4) imi´ i nazwisko inspektora kontroli Zak∏adu oraz
numer jego legitymacji s∏u˝bowej;

5) oznaczenie kontrolowanego p∏atnika sk∏adek;

6) wskazanie daty rozpocz´cia kontroli i przewidywa-
nego terminu zakoƒczenia kontroli;

7) zakres przedmiotowy kontroli;

8) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia z poda-
niem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiàzkach kontrolowa-
nego p∏atnika sk∏adek.

2.420) Datà wszcz´cia kontroli jest dzieƒ dor´czenia
kontrolowanemu p∏atnikowi sk∏adek upowa˝nienia do
przeprowadzenia kontroli.

3.420) W przypadku nieobecnoÊci p∏atnika sk∏adek
kontrola mo˝e byç wszcz´ta po okazaniu dokumen-
tów, o których mowa w ust. 1, osobie upowa˝nionej
do reprezentowania lub prowadzenia spraw p∏atnika
sk∏adek. Z czynnoÊci tych sporzàdza si´ protokó∏ i do-
r´cza niezw∏ocznie p∏atnikowi sk∏adek.

4. Obecny w czasie kontroli p∏atnik sk∏adek, a tak-
˝e osoba przez niego wskazana, majà prawo uczestni-
czyç w czynnoÊciach kontrolnych.

5.421) P∏atnik sk∏adek powinien byç zawiadomiony
o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z ze-
znaƒ Êwiadków lub ogl´dzin, w sposób umo˝liwiajàcy
mu udzia∏ w przeprowadzaniu tego dowodu, nie póê-
niej ni˝ bezpoÊrednio przed podj´ciem tych czynnoÊci.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si´, je˝eli okolicznoÊci
faktyczne uzasadniajà natychmiastowe podj´cie czyn-
noÊci, a p∏atnik jest nieobecny. Fakt nieobecnoÊci p∏at-
nika odnotowuje si´ w protokole przeprowadzonej
kontroli.

Art. 90. 1. CzynnoÊci kontrolne prowadzone sà
w siedzibie p∏atnika sk∏adek oraz w miejscach prowa-
dzenia przez niego dzia∏alnoÊci, a tak˝e w miejscu pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci przez osoby trzecie w zwiàzku
z powierzeniem tym osobom niektórych czynnoÊci na
podstawie odr´bnych umów.

2. Inspektor kontroli Zak∏adu jest uprawniony do
wst´pu i poruszania si´ po terenie siedziby p∏atnika
oraz miejsc prowadzenia przez niego dzia∏alnoÊci, na
podstawie dokumentów, o których mowa w art. 89
ust. 1, bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie
podlega rewizji osobistej przewidzianej w wewn´trz-
nym regulaminie okreÊlonym przez p∏atnika sk∏adek.

3. Inspektor kontroli Zak∏adu podlega przepisom
o bezpieczeƒstwie i higienie pracy obowiàzujàcym na
terenie, gdzie wykonuje czynnoÊci kontrolne.

4. CzynnoÊci kontrolne mogà byç wykonywane po-
za miejscami okreÊlonymi w ust. 1 w razie niezapew-
nienia przez p∏atnika sk∏adek warunków, o których mo-
wa w art. 88 ust. 1 pkt 3, a tak˝e w przypadkach, gdy
charakter czynnoÊci tego wymaga.

5. W przypadkach okreÊlonych w ust. 4 p∏atnik
sk∏adek jest obowiàzany, na ˝àdanie inspektora kon-
troli Zak∏adu, wydaç okreÊlone przez niego dokumen-
ty wymienione w art. 88 ust. 1 pkt 1 na czas niezb´d-
ny do przeprowadzenia czynnoÊci kontrolnych, nie
d∏u˝szy jednak ni˝ 3 tygodnie. CzynnoÊci w tym zakre-
sie sà prowadzone w terenowej jednostce organiza-
cyjnej Zak∏adu. Z wydania dokumentów sporzàdza si´
protokó∏, który podpisuje równie˝ p∏atnik sk∏adek.

6. Zak∏ad zapewnia p∏atnikowi sk∏adek, na jego ˝à-
danie, dost´p do wydanych dokumentów.

Art. 91. 1. Ustalenia kontroli opisuje si´ w protoko-
le kontroli, który powinien zawieraç:

1) oznaczenie terytorialnej jednostki organizacyjnej
Zak∏adu;
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417) Dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 5. 
418) W brzmieniu ustalonym przez art. 30 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
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———————
421) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 38 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5. 



2) oznaczenie kontrolowanego p∏atnika sk∏adek;

3) oznaczenie inspektorów kontroli Zak∏adu wykonu-
jàcych kontrol´;

4) okreÊlenie zakresu kontroli;

5)422) czas trwania kontroli z okreÊleniem daty
wszcz´cia i zakoƒczenia kontroli oraz z wymienie-
niem dni przerwy w kontroli;

6) opis dokonanych ustaleƒ z podaniem podstaw
prawnych;

7) przedstawienie dowodów;

8) pouczenie o prawie z∏o˝enia zastrze˝eƒ;

9) piecz´ç i podpis inspektora kontroli Zak∏adu;

10)423) informacje o wpisie do ksià˝ki kontroli.

2. Protokó∏ sporzàdza si´ w dwóch jednobrzmiàcych
egzemplarzach, z których jeden dor´cza si´ kontrolowa-
nemu p∏atnikowi sk∏adek lub osobie upowa˝nionej do
reprezentowania lub prowadzenia jego spraw.

3. P∏atnik sk∏adek ma prawo w terminie 14 dni od
daty otrzymania protoko∏u z∏o˝yç pisemne zastrze˝e-
nia do jego ustaleƒ, wskazujàc równoczeÊnie stosow-
ne Êrodki dowodowe.

4. Inspektor kontroli Zak∏adu ma obowiàzek rozpa-
trzyç zg∏oszone zastrze˝enia i w razie potrzeby podjàç
dodatkowe czynnoÊci kontrolne. O sposobie rozpa-
trzenia zastrze˝eƒ p∏atnika sk∏adek informuje si´ na pi-
Êmie.

5. Protokó∏ kontroli stanowi podstaw´ do wydania
decyzji w zakresie i trybie okreÊlonym w art. 83.

Art. 91a. (uchylony).424)

Art. 91b.425) 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 odpowiadajà-
cych za zad∏u˝enie p∏atnika sk∏adek;

2) osób, które pobra∏y nienale˝ne Êwiadczenia, p∏at-
ników sk∏adek lub innych podmiotów zobowiàza-
nych do zwrotu nienale˝nych Êwiadczeƒ, o których
mowa w art. 84, z wyjàtkiem przypadku, gdy nie-
nale˝ne Êwiadczenia podlegajà potràceniu z bie˝à-
co wyp∏acanych Êwiadczeƒ.

Art. 92. 1. Inspektor kontroli Zak∏adu podlega wy-
∏àczeniu z udzia∏u w kontroli w razie stwierdzenia oko-
licznoÊci, które mogà mieç wp∏yw na bezstronnoÊç
w jego post´powaniu.

2. Inspektor kontroli Zak∏adu jest obowiàzany za-
chowaç w tajemnicy informacje, które uzyska∏
w zwiàzku z wykonywaniem obowiàzków s∏u˝bowych.

Obowiàzek zachowania tajemnicy trwa równie˝ po
ustaniu zatrudnienia na stanowisku inspektora kontro-
li Zak∏adu.

Art. 93. 1. Inspektorem kontroli Zak∏adu mo˝e byç
pracownik Zak∏adu, który:

1) posiada wy∏àcznie obywatelstwo polskie i korzysta
w pe∏ni z praw cywilnych i obywatelskich;

2) ma nienagannà opini´ i nie by∏ karany za przest´p-
stwo z winy umyÊlnej;

3) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;

4) jest zatrudniony w centrali lub w terenowej jedno-
stce organizacyjnej Zak∏adu co najmniej dwa lata;

5) z∏o˝y∏ egzamin kwalifikacyjny na stanowisko in-
spektora kontroli Zak∏adu z wynikiem pozytyw-
nym przed komisjà powo∏anà przez g∏ównego in-
spektora kontroli Zak∏adu.

2. Inspektora kontroli Zak∏adu powo∏uje Prezes Za-
k∏adu na wniosek g∏ównego inspektora kontroli Zak∏adu.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Pre-
zes Zak∏adu, na wniosek g∏ównego inspektora kontro-
li Zak∏adu, mo˝e powo∏aç na stanowisko inspektora
kontroli Zak∏adu osob´ niespe∏niajàcà warunków,
o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

4. Prezes Zak∏adu, na wniosek g∏ównego inspekto-
ra kontroli Zak∏adu, odwo∏uje ze stanowiska inspekto-
ra kontroli Zak∏adu osob´, która:

1) z∏o˝y∏a rezygnacj´ ze stanowiska;

2) nie spe∏nia warunków okreÊlonych w ust. 1
pkt 1 i 2;

3) utraci∏a zdolnoÊç fizycznà lub psychicznà do pracy
na zajmowanym stanowisku, stwierdzonà orzecze-
niem lekarskim;

4) otrzyma∏a ujemnà ocen´ kwalifikacyjnà, potwier-
dzonà ponownà ujemnà ocenà dokonanà nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3 miesi´cy i nie póêniej
ni˝ w ciàgu roku od poprzedniej oceny;

5) ma ustalone prawo do emerytury lub renty.

5. Pracownicy Zak∏adu uprawnieni do wykonywa-
nia czynnoÊci kontrolnych przed wejÊciem w ˝ycie
ustawy, którzy spe∏niajà warunki okreÊlone w ust. 1
pkt 1, 2 i 4, zachowujà uprawnienia do prowadzenia
kontroli p∏atników sk∏adek, je˝eli w okresie 18 miesi´-
cy z∏o˝à egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.

Art. 94. 1. Prezes Zak∏adu powo∏uje i odwo∏uje
g∏ównego inspektora kontroli Zak∏adu po zasi´gni´ciu
opinii Rady Nadzorczej Zak∏adu.

2. G∏ówny inspektor kontroli Zak∏adu oraz upowa˝-
nieni przez niego inspektorzy kontroli Zak∏adu zarzà-
dzajà kontrole p∏atników sk∏adek, a w imieniu Prezesa
Zak∏adu nadzór nad ich przeprowadzeniem sprawuje
g∏ówny inspektor kontroli Zak∏adu.

Art. 95. (uchylony).426)
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422) W brzmieniu ustalonym przez art. 30 pkt 2 lit. a ustawy,
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426) Przez art. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 16.



Art. 96. 1. Izby i urz´dy skarbowe sà obowiàzane
przekazywaç Zak∏adowi informacje o stwierdzonych
przypadkach naruszenia przepisów o ubezpieczeniach
spo∏ecznych.

2. Organy kontroli, rewizji i inspekcji dzia∏ajàce
w administracji rzàdowej i samorzàdzie terytorialnym
sà zobowiàzane do udost´pniania Zak∏adowi, na jego
wniosek, wyników kontroli przeprowadzonych przez
te organy.

Art. 97. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊli szczegó∏owe zasady i tryb przeprowadzania
kontroli p∏atników sk∏adek.

Rozdzia∏ 11

OdpowiedzialnoÊç za wykroczenia przeciwko 
przepisom ustawy

Art. 98. 1. Kto, jako p∏atnik sk∏adek albo osoba
obowiàzana do dzia∏ania w imieniu p∏atnika:

1) nie dope∏nia obowiàzku op∏acania sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne w przewidzianym przepi-
sami terminie,

2)427) nie zg∏asza wymaganych ustawà danych lub
zg∏asza nieprawdziwe dane albo udziela w tych
sprawach nieprawdziwych wyjaÊnieƒ lub odma-
wia ich udzielenia,

3) udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli,

4)428) nie dope∏nia obowiàzku wyp∏acania Êwiadczeƒ
z ubezpieczeƒ spo∏ecznych i zasi∏ków finansowa-
nych z bud˝etu paƒstwa albo wyp∏aca je nienale˝nie,

5) nie prowadzi dokumentacji zwiàzanej z oblicza-
niem sk∏adek oraz z wyp∏atà Êwiadczeƒ z ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych,

6) nie dope∏nia obowiàzku przesy∏ania deklaracji roz-
liczeniowych oraz imiennych raportów miesi´cz-
nych w przewidzianym terminie,

6a)429) nie stwierdza nieprawid∏owoÊci w imiennym
raporcie miesi´cznym w terminie okreÊlonym
w art. 41 ust. 7,

7)430) nie dope∏nia obowiàzku przekazywania doku-
mentów zwiàzanych z ubezpieczeniami spo∏eczny-
mi i ubezpieczeniem zdrowotnym w formie okre-
Êlonej w art. 47a ust. 1 i 2,

podlega karze grzywny do 5 000 z∏otych.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si´ czy-
nów okreÊlonych w ust. 1 przy op∏acaniu sk∏adek lub
dokonywaniu wp∏at z innych tytu∏ów, do których po-
boru obowiàzany jest Zak∏ad.

Rozdzia∏ 12

Zmiany w obowiàzujàcych przepisach

Art. 99—106. (pomini´te).431)

Rozdzia∏ 13

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 107. 1. P∏atnicy sk∏adek zobowiàzani sà doko-
naç imiennych zg∏oszeƒ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych
wszystkich osób, za które sà zobowiàzani op∏acaç
sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne za dzieƒ 31 grud-
nia 1998 r. i dzieƒ 1 stycznia 1999 r., w terminie do dnia
31 stycznia 1999 r.

2. Zg∏oszeƒ, o których mowa w ust. 1, zobowiàza-
ni sà dokonaç równie˝ p∏atnicy sk∏adek op∏acajàcy
sk∏adki na w∏asne ubezpieczenia spo∏eczne za dzieƒ
31 grudnia 1998 r. i dzieƒ 1 stycznia 1999 r., w terminie
do dnia 31 stycznia 1999 r.

3. P∏atnicy sk∏adek, o których mowa w ust. 1 i 2, zo-
bowiàzani sà dokonaç zg∏oszenia p∏atnika sk∏adek
w terminie do dnia 31 stycznia 1999 r.

Art. 108. P∏atnicy sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne lub ubezpieczenie zdrowotne, którzy nie posia-
dajà, jako podatnicy, numeru identyfikacji podatkowej
NIP lub nie z∏o˝yli wniosku o nadanie tego numeru,
obowiàzani sà dokonaç zg∏oszenia identyfikacyjnego,
w celu otrzymania NIP, w terminie jednego miesiàca
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, w trybie okreÊlonym
w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji po-
datników.

Art. 109. Sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne i za-
si∏ki oraz zasi∏ki rodzinne i piel´gnacyjne nale˝ne za
okres do dnia 31 grudnia 1998 r. p∏atnicy sk∏adek sà
zobowiàzani rozliczaç i op∏acaç na podstawie przepi-
sów dotychczasowych.

Art. 110. 1.432) P∏atnicy sk∏adek podwy˝szà ubez-
pieczonym, o których mowa w art. 16 ust. 1, przychód
nale˝ny od dnia 1 stycznia 1999 r., przeliczajàc go w ta-
ki sposób, aby po potràceniu sk∏adek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie cho-
robowe nie by∏ on ni˝szy ni˝ przed przeliczeniem.

2. (uchylony).433)

3.434) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
przeliczania przychodu, o którym mowa w ust. 1.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego og∏osi wysokoÊç najni˝szego wynagrodzenia
pracowników po przeliczeniu w sposób okreÊlony
w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3.
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427) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 33 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
428) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
429) Dodany przez art. 1 pkt 47 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 16.
430) Dodany przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 5.

———————
431) Zamieszczone w obwieszczeniu.
432) W brzmieniu ustalonym przez art. 172 pkt 7 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1. 
433) Przez art. 172 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
434) W brzmieniu ustalonym przez art. 172 pkt 7 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



5.435) Ilekroç w przepisach dotyczàcych zak∏adowe-
go funduszu Êwiadczeƒ socjalnych jest mowa o „prze-
ci´tnym wynagrodzeniu miesi´cznym w gospodarce
narodowej w roku poprzednim lub w drugim pó∏roczu
roku poprzedniego” lub „planowanych rocznych Êrod-
kach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe”
oznacza to:

1) przeci´tne wynagrodzenie miesi´czne w gospo-
darce narodowej w roku poprzednim lub drugim
pó∏roczu roku poprzedniego,

2) planowane roczne Êrodki przeznaczone na wyna-
grodzenia osobowe — 

pomniejszone o potràcone od ubezpieczonych sk∏ad-
ki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz choro-
bowe.

Art. 111. 1. Podzia∏ sk∏adki, o którym mowa
w art. 22 ust. 3, jest obowiàzkowy dla ubezpieczonych
urodzonych po dniu 31 grudnia 1968 r.

2. Ubezpieczeni, o których mowa w ust. 1, sà zobo-
wiàzani do zawarcia umowy z otwartym funduszem
emerytalnym w terminie do dnia 30 wrzeÊnia 1999 r.
Przepis art. 39 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

3.436) Ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia
1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., z wyjàtkiem
osób pobierajàcych emerytur´, mogà na swój wnio-
sek przystàpiç — poprzez zawarcie umowy — do wy-
branego otwartego funduszu emerytalnego.

4. Ubezpieczeni, o których mowa w ust. 3, mogà
zawrzeç umow´ z otwartym funduszem emerytalnym
w terminie do dnia 31 grudnia 1999 r., z zastrze˝eniem
ust. 6.

5. Przystàpienie przez ubezpieczonych, o których
mowa w ust. 3, do otwartego funduszu emerytalnego
jest nieodwo∏alnym oÊwiadczeniem woli o wyborze
ubezpieczenia emerytalnego na zasadach okreÊlonych
dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1968 r.

6. Termin, o którym mowa w ust. 4, uwa˝a si´ za
zachowany, je˝eli osoba urodzona w okresie okreÊlo-
nym w ust. 3 nie podlega∏a obowiàzkowi ubezpieczeƒ
spo∏ecznych w 1999 r., lecz przystàpi∏a do otwartego
funduszu emerytalnego w ciàgu 6 miesi´cy od po-
wstania obowiàzku ubezpieczenia po dniu 31 grudnia
1999 r. oraz w dniu powstania tego obowiàzku nie
ukoƒczy∏a 50 lat.

7. Ca∏a sk∏adka na ubezpieczenie emerytalne ubez-
pieczonych, którzy nie przystàpili do otwartego fundu-
szu emerytalnego, przekazywana jest na FUS.

8. Sk∏adka, o której mowa w art. 22 ust. 3, podlega
przekazaniu na rzecz otwartego funduszu emerytalne-
go, poczàwszy od najbli˝szej p∏atnoÊci sk∏adek na
ubezpieczenie emerytalne, dokonanej po otrzymaniu
przez Zak∏ad od otwartego funduszu emerytalnego za-

wiadomienia o zawarciu umowy cz∏onkowskiej przez
ubezpieczonego.

9. Sk∏adka ubezpieczonych, o których mowa
w ust. 1, podlega przekazaniu do otwartych funduszy
emerytalnych na zasadach okreÊlonych w ust. 8, jed-
nak˝e w przypadku, gdyby ubezpieczony nie zawar∏
umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2, sk∏adka,
poczàwszy od sk∏adki z tytu∏u zatrudnienia w paêdzier-
niku 1999 r., przeznaczona na otwarty fundusz emery-
talny podlega przekazaniu do otwartego funduszu
emerytalnego niezw∏ocznie po nabyciu cz∏onkostwa
w otwartym funduszu emerytalnym. Przepis art. 39
ust. 4 zdanie drugie437) stosuje si´ odpowiednio.

Art. 112.438) 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 mo-
wa 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 mo-
wa w ust. 2, ulega rocznie podwy˝szeniu o 0,05 %
podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie emery-
talne.

Art. 113. Kadencja dotychczasowych rad nadzor-
czych Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, powo∏anych
na podstawie art. 20 i 21 ustawy, o której mowa
w art. 122 ust. 1 pkt 1, ustaje z dniem powo∏ania Rady
Nadzorczej Zak∏adu, o której mowa w art. 75.

Art. 113a.439) 1. Do dnia powo∏ania Prezesa Zak∏a-
du, o którym mowa w art. 73, jego funkcje sprawuje
Prezes Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych powo∏any
w trybie ustawy, o której mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1.

2. Z dniem powo∏ania Prezesa Zak∏adu, o którym
mowa w art. 73, wygasa akt powo∏ania Prezesa spra-
wujàcego jego funkcje.

Art. 113b.439) 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. wygasa-
jà akty powo∏ania dyrektorów oddzia∏ów Zak∏adu.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, pe∏nià obo-
wiàzki do czasu powo∏ania kierowników terenowych
jednostek organizacyjnych Zak∏adu, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 2.

Art. 113c.439) 1. Stronà stosunków pracy pracowni-
ków zatrudnionych w Zak∏adzie Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych dzia∏ajàcym na podstawie art. 7 ustawy, o której
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1, oraz w jednostkach,
o których mowa w art. 117 ust. 1, staje si´ Zak∏ad,
z uwzgl´dnieniem ust. 4 i 5.

2. Pracownikom, o których mowa w ust. 1, nie
przys∏ugujà odprawy i inne Êwiadczenia pieni´˝ne wy-
p∏acane na podstawie przepisów o szczególnych zasa-
dach rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy
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435) Dodany przez art. 172 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
436) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 172 pkt 8 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
437) W art. 39 w ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 1

pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5, nie ma
zdania drugiego.

438) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 16. 

439) Dodany przez art. 172 pkt 9 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.



z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy oraz na podsta-
wie przepisów o pracownikach urz´dów paƒstwo-
wych, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5.

3. Zak∏ad w terminie do dnia 31 stycznia 1999 r. za-
wiadamia na piÊmie pracowników zatrudnionych na
podstawie umowy o prac´ o warunkach pracy oraz
o skutkach w zakresie stosunków pracy zwiàzanych ze
zmianà, o której mowa w ust. 1 oraz w art. 113b ust. 1.

4. W terminie 30 dni od zawiadomienia przewidzia-
nego w ust. 3, pracownik zatrudniony na podstawie
umowy o prac´ mo˝e bez wypowiedzenia, za siedmio-
dniowym uprzedzeniem, rozwiàzaç stosunek pracy.
Rozwiàzanie stosunku pracy w tym trybie powoduje
dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wià-
˝à z rozwiàzaniem stosunku pracy przez pracodawc´
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy.

5. Pracownikom zatrudnionym na podstawie mia-
nowania Zak∏ad do dnia 31 stycznia 1999 r. przedstawi
na piÊmie nowe warunki pracy i p∏ac z wynagrodze-
niem nie ni˝szym ni˝ dotychczasowe. Pracownicy
w terminie 30 dni winni z∏o˝yç oÊwiadczenie o przyj´-
ciu lub odmowie przyj´cia proponowanych warun-
ków. W razie nieuzgodnienia warunków, dotychczaso-
wy stosunek pracy rozwiàzuje si´ z up∏ywem okresu
równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia,
w którym pracownik z∏o˝y∏ oÊwiadczenie o odmowie
przyj´cia proponowanych warunków, lub od dnia, do
którego winien z∏o˝yç takie oÊwiadczenie. Rozwiàza-
nie stosunku pracy w tym trybie powoduje skutki, ja-
kie przepisy ustawy o pracownikach urz´dów paƒ-
stwowych wià˝à z rozwiàzaniem stosunku pracy
w zwiàzku z likwidacjà urz´du.

6. Do czasu zawarcia uk∏adu zbiorowego, zasady
wynagradzania pracowników Zak∏adu oraz wielkoÊç
Êrodków na wynagrodzenia okreÊla Prezes Zak∏adu.

Art. 114. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy majà-
tek pozostajàcy w zarzàdzie Zak∏adu, stanowiàcy w∏as-
noÊç Skarbu Paƒstwa, staje si´ nieodp∏atnie w∏asno-
Êcià Zak∏adu.

2. Nabycie z mocy prawa w∏asnoÊci nieruchomo-
Êci w ramach majàtku, o którym mowa w ust. 1,
stwierdza w formie decyzji wojewoda.

3. Ostateczna decyzja stwierdzajàca nabycie w∏as-
noÊci nieruchomoÊci stanowi podstaw´ wpisu w ksi´-
dze wieczystej.

4.440) W zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci okreÊlo-
nej w ustawie Zak∏ad nie ponosi op∏at skarbowych
i sàdowych.

5.441) Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio
do nieruchomoÊci, w stosunku do których Zak∏ad na-

by∏ przed dniem 1 stycznia 1999 r. prawo u˝ytkowania
wieczystego na rzecz Skarbu Paƒstwa. W tym przypad-
ku Zak∏ad nabywa prawo u˝ytkowania wieczystego
gruntów oraz w∏asnoÊç po∏o˝onych na tych gruntach
budynków i budowli lub innych cz´Êci sk∏adowych.

Art. 115.442) 1. Zak∏ad jest nast´pcà prawnym dzia-
∏ajàcych do 1950 r. Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
ubezpieczalni spo∏ecznych i funduszy ubezpieczenio-
wych w zakresie ubezpieczeƒ spo∏ecznych i jest
uprawniony, je˝eli nie narusza to ujawnionego w ksi´-
dze wieczystej prawa w∏asnoÊci lub prawa u˝ytkowa-
nia wieczystego osób trzecich, do wyst´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 wyma-
gana, je˝eli jedynym ujawnionym w ksi´dze wieczy-
stej 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 wie-
czystej nast´puje na jego jednostronny wniosek.

6. Wnioski o wszcz´cie post´powania zg∏asza si´
do dnia 31 grudnia 2010 r.

Art. 116. 1. Fundusz Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
utworzony na podstawie ustawy, o której mowa
w art. 122 ust. 1 pkt 1, z dniem 1 stycznia 1999 r. likwi-
duje si´, a jego Êrodki pieni´˝ne, wierzytelnoÊci i zo-
bowiàzania przejmuje fundusz emerytalny wyodr´b-
niony z FUS zgodnie z art. 55.

2. Aktywa i pasywa w zakresie dzia∏alnoÊci bie˝à-
cej i inwestycyjnej Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
dzia∏ajàcego na podstawie ustawy, o której mowa
w ust. 1, stajà si´ z dniem 1 stycznia 1999 r. aktywami
i pasywami Zak∏adu.

3. Fundusz emerytalny sfinansuje przejÊciowo
koszty Zak∏adu. Zwrot kosztów funduszowi emerytal-
nemu nast´puje po uzyskaniu przez fundusze, o któ-
rych mowa w art. 55, przychodów ze sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne.

Art. 117. (pomini´ty).431)

Art. 118. (uchylony).443)

Dziennik Ustaw Nr 11 — 513 — Poz. 74

———————
442) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 16. 
443) Przez art. 1 pkt 42 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

———————
440) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 11 ustawy z dnia

13 paêdziernika 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999
i 2000 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 95,
poz. 1041), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.

441) Dodany przez art. 1 pkt 41 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 5.



Art. 118a—121. (pomini´te).431)

Art. 122. 1.444) Tracà moc:

1) ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji
i finansowaniu ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
z 1989 r. Nr 25, poz. 137 i Nr 74, poz. 441, z 1990 r.
Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 104,
poz. 450 i Nr 110, poz. 474, z 1994 r. Nr 84,
poz. 385, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 85, poz. 426,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 1989 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 108, poz. 684);

2) art. 1, art. 8, art. 14 ustawy z dnia 27 wrzeÊnia
1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich
rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 145, z 1986 r.
Nr 42, poz. 202, z 1989 r. Nr 35, poz. 190, z 1990 r.
Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r.
Nr 100, poz. 461 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153);

3) art. 1—5, art. 25—32, art. 34 ustawy z dnia 19 grud-
nia 1975 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym osób wy-
konujàcych prac´ na podstawie umowy agencyj-
nej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1995 r. Nr 65,
poz. 333 i Nr 128, poz. 617, z 1996 r. Nr 100,
poz. 461 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153);

4) art. 1—4, art. 22—26, art. 28, art. 32 ustawy z dnia
18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym
osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz
ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250, z 1990 r.
Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450 i Nr 110,
poz. 474, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 100,
poz. 461 i Nr 124, poz. 585, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668);

5) rozdzia∏ 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 1983 r. o za-
opatrzeniu emerytalnym pracowników kolejo-
wych i ich rodzin (Dz. U. Nr 23, poz. 99, z 1985 r.
Nr 20, poz. 85, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 431);

6) art. 1—6, art. 27—32, art. 34 ustawy z dnia 17 ma-
ja 1989 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym duchow-
nych (Dz. U. Nr 29, poz. 156, z 1990 r. Nr 36,
poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1995 r. Nr 4,
poz. 17, z 1996 r. Nr 100, poz. 461 oraz z 1997 r.
Nr 28, poz. 153).

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
przewidzianych w ustawie pozostajà w mocy przepisy

aktów wykonawczych wydane na podstawie ustawy
wymienionej w ust. 1 pkt 1, je˝eli nie sà sprzeczne
z przepisami ustawy.

3. Ilekroç przepisy:

1) odsy∏ajà do przepisów o organizacji i finansowa-
niu ubezpieczeƒ spo∏ecznych, do przepisów
o ubezpieczeniach spo∏ecznych lub do przepisów
o ubezpieczeniach spo∏ecznych pracowników —
nale˝y przez to rozumieç odes∏anie do przepisów
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych;

2) okreÊlajà jako organ w∏aÊciwy oddzia∏ Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub Biuro Rent Zagra-
nicznych — nale˝y przez to rozumieç jednostk´ or-
ganizacyjnà Zak∏adu.

Art. 123. W sprawach uregulowanych ustawà sto-
suje si´ przepisy Kodeksu post´powania administra-
cyjnego, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

Art. 124. Przepisy art. 50 ust. 1 w cz´Êci dotyczàcej
informowania o danych zgromadzonych na koncie
stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2000 r.

Art. 125. (uchylony).445)

Art. 126. Przepisy art. 50 ust. 1 w cz´Êci dotyczàcej
emerytury hipotetycznej stosuje si´ od dnia 1 stycznia
2004 r.

Art. 127. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem:

1) art. 24—31, 33, 73 ust. 2, art. 74 ust. 1 i 5, art. 75
ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 9 388) i 10 oraz ust. 3, art. 109,
117 ust. 2—4, art. 119 i 120, które wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia446);

2) art. 108, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 grudnia
1998 r.;

3) art. 39 ust. 1—4, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 1999 r.;

4) art. 15 ust. 2, art. 22 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.;

5) art. 22 ust. 4, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
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445) Przez art. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 182.
446) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 10 listopada 1998 r.

———————
444) W brzmieniu ustalonym przez art. 172 pkt 10 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1. 
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-00, 0-22 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 0-22 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 
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