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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. 

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

 

(druk nr 870) 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 121) 

 

Art. 23. 

1. Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na 

zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). 

1a. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł. 

[2. Wyegzekwowane odsetki za zwłokę od składek, o których mowa w art. 22 ust. 3, są, 

proporcjonalnie do wysokości składek, odprowadzane do otwartego funduszu 

emerytalnego oraz ewidencjonowane na subkoncie, o którym mowa w art. 40a.] 

<2. Wyegzekwowane odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna od składek, o których 

mowa w art. 22 ust. 3, są, proporcjonalnie do wysokości składek, odprowadzane do 

otwartego funduszu emerytalnego oraz ewidencjonowane na subkoncie, o którym 

mowa w art. 40a.> 

3. (uchylony) 

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do składek opłacanych ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

 

Art. 29. 

[1. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład 

może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz 

rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan 

finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności może dotyczyć jedynie 

należności finansowanej przez płatnika składek.] 

<1. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie 

Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu 

składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika 

oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.> 

1a. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na 

raty następuje w formie umowy. 

2. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od 

następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg. 
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3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się 

natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych 

w ustawie - Ordynacja podatkowa. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zakład ustala opłatę prolongacyjną na zasadach i 

w wysokości przewidzianej w ustawie - Ordynacja podatkowa dla podatków stanowiących 

dochód budżetu państwa. 

 

[Art. 30. 

Do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek nie stosuje 

się art. 28 i 29.] 

<Art. 30. 

Do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek nie 

stosuje się art. 28.> 

 

Art. 40a. 

[1. W ramach konta ubezpieczonego Zakład prowadzi subkonto, na którym ewidencjonuje się 

informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek, o których mowa w art. 22 

ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2, wraz z wyegzekwowanymi od tych składek odsetkami za zwłokę, o 

których mowa w art. 23 ust. 2, oraz kwotę środków odpowiadających wartości umorzonych 

przez otwarty fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych po poinformowaniu przez 

Zakład otwartego funduszu emerytalnego o obowiązku przekazania środków 

zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz 

emerytalny FUS, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1, w związku z ukończeniem przez 

ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, zwane dalej "subkontem".] 

<1. W ramach konta ubezpieczonego Zakład prowadzi subkonto, na którym 

ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek, o 

których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2, wraz z wyegzekwowanymi od tych 

składek odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną, o których mowa w art. 23 ust. 2, 

oraz kwotę środków odpowiadających wartości umorzonych przez otwarty fundusz 

emerytalny jednostek rozrachunkowych po poinformowaniu przez Zakład otwartego 

funduszu emerytalnego o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na 

rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, o 

którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1, w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego 

wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, zwane dalej „subkontem”.> 

2. Zewidencjonowanie składek na subkoncie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 15 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania składki opłaconej przy użyciu 

dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych lub deklaracji. 
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3. Stan subkonta pomniejsza się o kwoty wypłaconych okresowych emerytur kapitałowych. 

Pomniejszenia dokonuje się na dzień wypłacenia tych emerytur. 

4. Na subkoncie ewidencjonuje się także informacje o wysokości należnych i wpłaconych 

składek, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2. 

 

Art. 40c. 

[1. Waloryzację kwot składek, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na 

subkoncie, przeprowadza się corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku. W wyniku 

przeprowadzonej waloryzacji stan subkonta nie może ulec obniżeniu. 

2. Waloryzacji podlega kwota składek, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na 

subkoncie na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana waloryzacja, 

powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji. 

3. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty składek, środków i odsetek za zwłokę, 

zewidencjonowanych na subkoncie, przez wskaźnik rocznej waloryzacji, o którym mowa w 

ust. 6.] 

<1. Waloryzację kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, 

zewidencjonowanych na subkoncie, przeprowadza się corocznie, od dnia 1 czerwca 

każdego roku. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan subkonta nie może ulec 

obniżeniu. 

2. Waloryzacji podlega kwota składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty 

prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie na dzień 31 stycznia roku, za 

który jest przeprowadzana waloryzacja, powiększona o kwoty z tytułu 

przeprowadzonych waloryzacji. 

3. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i 

opłaty prolongacyjnej zewidencjonowanych na subkoncie, przez wskaźnik rocznej 

waloryzacji, o którym mowa w ust. 6.> 

4. Wskaźnik rocznej waloryzacji jest równy średniorocznej dynamice wartości produktu 

krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin 

waloryzacji. 

5. Wskaźnik rocznej waloryzacji ustala się z dokładnością do setnych części procentu. 

6. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 15 maja 

każdego roku, wskaźnik rocznej waloryzacji, o którym mowa w ust. 4. 

 

Art. 40d. 

[1. Przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek, środków i odsetek za zwłokę, 

zewidencjonowanych na subkoncie po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono 

ostatnią roczną waloryzację składek i środków, jest waloryzowana kwartalnie.] 

<1. Przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek, środków, odsetek za zwłokę i 

opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie po dniu 31 stycznia roku, 

za który przeprowadzono ostatnią roczną waloryzację składek i środków, jest 

waloryzowana kwartalnie.> 
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2. W przypadku ustalania wysokości emerytury: 

1)   w pierwszym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek 

dokonuje się za trzeci kwartał poprzedniego roku; 

2)   w drugim kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się 

za czwarty kwartał poprzedniego roku; 

3)   w trzecim kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje 

się za pierwszy kwartał danego roku; 

4)   w czwartym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje 

się za drugi kwartał danego roku. 

[3. Waloryzacji kwartalnej podlega kwota składek, środków i odsetek za zwłokę 

zewidencjonowanych na subkoncie na ostatni dzień pierwszego miesiąca kwartału, za 

który jest przeprowadzana waloryzacja, powiększona o kwoty z tytułu poprzednich 

waloryzacji kwartalnych. 

4. Waloryzacja kwartalna polega na pomnożeniu kwoty składek, środków i odsetek za zwłokę 

zewidencjonowanych na subkoncie przez wskaźnik kwartalnej waloryzacji, o którym mowa 

w ust. 7. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan subkonta nie może ulec obniżeniu.] 

<3. Waloryzacji kwartalnej podlega kwota składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty 

prolongacyjnej zewidencjonowanych na subkoncie na ostatni dzień pierwszego 

miesiąca kwartału, za który jest przeprowadzana waloryzacja, powiększona o kwoty 

z tytułu poprzednich waloryzacji kwartalnych. 

4. Waloryzacja kwartalna polega na pomnożeniu kwoty składek, środków, odsetek za 

zwłokę i opłaty prolongacyjnej zewidencjonowanych na subkoncie przez wskaźnik 

kwartalnej waloryzacji, o którym mowa w ust. 7. W wyniku przeprowadzonej 

waloryzacji stan subkonta nie może ulec obniżeniu.> 

5. Wskaźnik kwartalnej waloryzacji jest obliczany na podstawie ostatnio ogłoszonego 

wskaźnika rocznej waloryzacji, o którym mowa w art. 40c ust. 6, według następującego 

wzoru: 

 

- gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

WKW -      wskaźnik kwartalnej waloryzacji, 

WRW -      wskaźnik rocznej waloryzacji, o którym mowa w art. 40c ust. 6. 

6. Wskaźnik kwartalnej waloryzacji ustala się z dokładnością do setnych części procentu. 

7. Prezes Zakładu ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski", w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego termin 

waloryzacji, wskaźnik kwartalnej waloryzacji za poprzedni kwartał. 

8. Kwota zwiększenia wynikająca z kwartalnej waloryzacji składek przeprowadzonej przy 

ustalaniu okresowej emerytury kapitałowej nie jest uwzględniana przy dokonywaniu 

kolejnych waloryzacji rocznych. 

 

 

%100
4

%100





WRW
WKW
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Art. 40e. 

[1. Zwaloryzowane kwoty składek, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowane na 

subkoncie, podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo w 

przypadku śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto, na zasadach określonych 

w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dotyczących podziału 

środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie rozwodu, 

unieważnienia małżeństwa albo śmierci.] 

<1. Zwaloryzowane kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, 

zewidencjonowane na subkoncie, podlegają podziałowi w razie rozwodu, 

unieważnienia małżeństwa albo w przypadku śmierci osoby, dla której Zakład 

prowadzi subkonto, na zasadach określonych w przepisach o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dotyczących podziału środków 

zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie rozwodu, 

unieważnienia małżeństwa albo śmierci.> 

2. Część składek zewidencjonowanych na subkoncie, która w wyniku podziału przypada 

małżonkowi, z zastrzeżeniem ust. 3, jest ewidencjonowana na subkoncie tego małżonka. 

Jeżeli dla małżonka nie jest prowadzone subkonto - Zakład zakłada subkonto. 

3. W przypadku gdy małżonek osoby zmarłej, dla której Zakład prowadzi subkonto, nabywa 

prawo do środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym jako 

osoba uprawniona wskazana przez zmarłego albo jako jego spadkobierca, przypadającą mu 

w wyniku podziału część składek zewidencjonowanych na subkoncie ewidencjonuje się na 

jego subkoncie, jeżeli zażąda przekazania środków zmarłego zgromadzonych na rachunku 

w otwartym funduszu emerytalnym na jego rachunek w otwartym funduszu emerytalnym. 

[4. Podział kwot składek, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie, 

jest dokonywany w przypadku, gdy rozwód, unieważnienie małżeństwa albo śmierć 

nastąpiły nie później niż w dniu: 

1)   złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 

1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, oraz w art. 26b tej ustawy; 

2)   nabycia prawa do emerytury w wieku określonym w art. 24 ust. 1b ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli 

złożenie takiego wniosku nie jest wymagane lub 

3)   osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przez osoby, które miały 

ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego 

osiągnięcie tego wieku.] 

<4. Podział kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, 

zewidencjonowanych na subkoncie, jest dokonywany w przypadku, gdy rozwód, 

unieważnienie małżeństwa albo śmierć nastąpiły nie później niż w dniu: 

1)  złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 

ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, oraz w art. 26b tej ustawy; 
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2)  nabycia prawa do emerytury w wieku określonym w art. 24 ust. 1b ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane lub 

3) osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przez osoby, 

które miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia 

poprzedzającego osiągnięcie tego wieku.> 

5. W przypadku osób będących członkami otwartego funduszu emerytalnego, otwarty 

fundusz emerytalny jest obowiązany zawiadomić Zakład o osobach, na rzecz których 

nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym 

w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla której Zakład 

prowadzi subkonto, oraz o ich udziale w tych środkach, w terminie 14 dni od dnia 

dokonania tego podziału. 

6. Dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 5, obejmują imię i nazwisko, numer PESEL i 

numer NIP, o ile osoby mają obowiązek posługiwania się tym numerem na podstawie 

przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, oraz adres i 

miejsce zamieszkania. Jeżeli członkowi otwartego funduszu emerytalnego nie nadano 

numeru PESEL i numeru NIP lub jednego z nich, dane obejmują serię i numer dowodu 

osobistego lub paszportu. 

7. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 5, otwarty fundusz emerytalny podaje 

dodatkowo informacje o: 

1)   żądaniu małżonka, o którym mowa w ust. 3; 

2)   terminach wypłaty rat - jeżeli wypłata w otwartym funduszu emerytalnym następuje w 

ratach. 

8. W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, 

Zakład: 

1)   część składek przypadających małżonkowi w wyniku podziału składek 

zewidencjonowanych na subkoncie ewidencjonuje na subkoncie tego małżonka jako 

składki, odpowiednio na dzień ustania wspólności majątkowej albo dzień śmierci 

ubezpieczonego; 

2)   część składek przypadających uprawnionym w wyniku podziału składek 

zewidencjonowanych na subkoncie wypłaca bezpośrednio tym uprawnionym w takiej 

formie, w jakiej następuje wypłata w otwartym funduszu emerytalnym. 

9. Osobie, której Zakład założył subkonto na podstawie ust. 2, jest dokonywana jednorazowa 

wypłata składek zewidencjonowanych na subkoncie, w przypadku gdy otwarty fundusz 

emerytalny dokonał tej osobie jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na 

rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, na podstawie art. 129a ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 

10. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany zawiadomić Zakład o dokonaniu 

jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu 

emerytalnym, o której mowa w ust. 9, w terminie 14 dni od dnia dokonania tej wypłaty. 

Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. 
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11. Zakład dokonuje jednorazowej wypłaty składek zewidencjonowanych na subkoncie w 

terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10. 

11a. W przypadku osób niebędących członkami otwartego funduszu emerytalnego podziału, o 

którym mowa w ust. 1, dokonuje Zakład, stosując odpowiednio przepisy art. 82, art. 83, 

art. 126-129a, art. 131 i art. 132 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 

12. Przepisy ust. 1-11a stosuje się odpowiednio w przypadku ustania wspólności majątkowej 

w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności 

ustawowej między osobą, dla której Zakład prowadzi subkonto, a jej małżonkiem. 

 

Art. 50. 

1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest 

zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. informację 

o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o których mowa w 

art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, zwaną dalej 

"informacją o stanie konta". 

1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość: 

1)   zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu 

obliczony; 

2)   hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2; 

[2a)  kwot składek, środków i odsetek za zwłokę, ogółem, zewidencjonowanych na 

subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku;] 

<2a) kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, 

zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku;> 

3)   składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na 

subkoncie: 

a)  należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 

b)  wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 

- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące; 

4)   składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych; 

5)   składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa 

w art. 40a ust. 4. 

(ust. 1b-16 pominięto) 

 

 

 


