
 

 
Druk nr 3263 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

 
 

 
S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY 

 

o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o 
systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 137 
i 3111) 

 

 

Marszałek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował: w dniu 17 stycznia 2012 r. poselski projekt 
ustawy z druku nr 137 oraz w dniu 3 lutego 2015 r. poselski projekt ustawy z druku  
nr 3111 do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. 

 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 
rozpatrzeniu tych projektów ustaw na posiedzeniach w dniach 12 marca 2014 r. oraz 18 lutego 
i 19 marca 2015 r. 

wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. 
 
 
 
 

Sprawozdawca 
 

(-) Iwona Kozłowska 

Przewodniczący Komisji 
 

(-) Sławomir Piechota 
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projekt 

U S T AWA  

z dnia ……….. 2015 r. 

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

2) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

3) art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30. Do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących 

płatnikami składek nie stosuje się art. 28.”; 

4) w art. 40a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 
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mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwane dalej „subkontem”.”; 

5) w art. 40c ust. 1–3 otrzymują brzmienie: 

„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.”; 

6) w art. 40d: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„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.”; 
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7) w art. 40e: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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; 

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.”; 

8) w art. 50 w ust. 1a pkt 2a otrzymuje brzmienie: 

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

ogółem, zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na dzień 31 

grudnia poprzedniego roku;”. 
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Art. 2. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia siódmego miesiąca 

następującego po miesiącu ogłoszenia. 

 


	SPRAWOZDANIE

