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USTAWA
z dnia 3 kwietnia 2009 r.
o zmianie ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
Art. 1. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65,
poz. 437, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 31 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego sprawuje nadzór nad Zak∏adem
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.”;
2) w art. 33a w ust. 1 uchyla si´ pkt 14.
Art. 2. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) u˝yte w art. 60 w ust. 2, w art. 61 w ust. 4 i 5,
w art. 74 w ust. 3 w pkt 4—5a, 8 i 9 w ró˝nym przypadku wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zast´puje
si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
„minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego”;

kurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów
odwo∏uje Prezesa Zak∏adu na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.”;
4) w art. 73a:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nabór na stanowisko Prezesa Zak∏adu przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra
w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´
wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku
naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje
kierownicze.”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.”;

2) w art. 66:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nadzór nad zgodnoÊcià dzia∏aƒ Zak∏adu
z obowiàzujàcymi przepisami sprawuje
minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego. Nadzór ten nie mo˝e dotyczyç spraw indywidualnych rozstrzyganych
w drodze decyzji administracyjnej.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W post´powaniu administracyjnym organem wy˝szego stopnia w stosunku do terenowych jednostek organizacyjnych Zak∏adu
jest Prezes Zak∏adu.”;
3) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezesa Zak∏adu powo∏uje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, spoÊród
osób wy∏onionych w drodze otwartego i kon———————
1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120,
poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125,
Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176,
poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141,
poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220,
poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507
i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8,
poz. 38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97 i Nr 22, poz. 120.

5) w art. 74 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:
„Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, na wniosek Prezesa Zak∏adu, zaopiniowany przez Rad´ Nadzorczà Zak∏adu, nadaje,
w drodze rozporzàdzenia, statut Zak∏adowi, w którym okreÊla w szczególnoÊci:”;
6) w art. 75 w ust. 2 w pkt 10 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:
„11) opiniowanie projektu statutu Zak∏adu.”;
7) w art. 76 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 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 porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw bud˝etu;”.
Art. 3. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 74 ust. 5 ustawy zmienianej
w art. 2 zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 74
ust. 5 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.
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Art. 5. Prezes Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
powo∏any przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pe∏ni
swojà funkcj´ do czasu powo∏ania Prezesa Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych zgodnie z postanowieniami
ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 6. W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów mo˝e dokonaç, w drodze rozporzàdzenia, przeniesienia niektórych planowanych wy-
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datków bud˝etowych mi´dzy cz´Êciami, dzia∏ami
i rozdzia∏ami bud˝etu paƒstwa, z zachowaniem przeznaczenia Êrodków publicznych wynikajàcych z ustawy bud˝etowej.
Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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