BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r.
o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
(druk nr 36)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357)

[Art. 54a.
Środki

pieniężne

oszczędnościowo

znajdujące
-

się

na

rozliczeniowych

rachunkach
oraz

na

oszczędnościowych,
rachunkach

rachunkach

terminowych

lokat

oszczędnościowych pochodzące ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art.
833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, oraz
świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art.
81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), oraz
środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub
domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na
umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły
pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, oraz świadczenia uzupełniającego, o którym
mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622), są wolne od zajęcia na podstawie
sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.]

<Art. 54a.
Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach
oszczędnościowo-rozliczeniowych

oraz

na

rachunkach

terminowych

lokat

oszczędnościowych pochodzące ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa
w art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, oraz
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-2świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i la,
art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924
i 1818), oraz środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84
pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
oraz świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca
2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
(Dz. U. poz. 1622 i 2473), oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o którym
mowa w art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu
pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. …), są wolne od zajęcia na podstawie
sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.>

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 300, z późn. zm.)
Art. 59.
1. Środki FRD mogą być wykorzystane wyłącznie na:
1) uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu
emerytalnego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 112
ust. 1;
2) nieoprocentowaną pożyczkę uzupełniającą środki funduszu emerytalnego na bieżącą
wypłatę świadczeń, zapewniającą płynność finansową FUS, zwrotną w terminie nie
dłuższym niż 6 miesięcy od dnia otrzymania środków przez FUS;
3) (uchylony).
[4)

(28)

nieoprocentowaną pożyczkę na realizację jednorazowego rocznego świadczenia

pieniężnego dla emerytów i rencistów, w tym świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust.
1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla
emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743), zwrotną w terminie określonym w
umowie pożyczki.]
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-3<4) nieoprocentowaną pożyczkę na realizację dodatkowego rocznego świadczenia
pieniężnego dla emerytów i rencistów i kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia
oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla
emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743), zwrotną w terminie określonym
w umowie pożyczki.>
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie środków FRD
na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mając na względzie konieczność zapewnienia
wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu emerytalnego.
2a. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie środków FRD
na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określając termin i sposób zwrotu pożyczki, mając
na względzie konieczność zapewnienia wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu
emerytalnego.
2b. Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, nie wydaje się, jeżeli ustawa budżetowa na
dany rok kalendarzowy ujmuje w przychodach FUS środki, o których mowa w ust. 1 pkt
1.
2c. Zarząd Zakładu uruchamia środki FRD na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do
wysokości ujętej w planie finansowym FUS.
3. Koszty bieżącego zarządzania środkami FRD finansowane są z jego środków. Wysokość
środków na zarządzanie określana jest corocznie w planie finansowym FRD.

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2412)
Art. 28.
1. Oszczędności członka kasy złożone w kasie, niezależnie od liczby dowodów na złożone
oszczędności, zapisuje się na imiennym rachunku członka kasy i są one wolne od zajęcia
na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu
kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz.
1564), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze
czasu pracy.
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-4[2. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku, o którym mowa w ust. 1, pochodzące ze
świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, oraz świadczeń, dodatków i innych
kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84
pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), oraz środków
finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu
jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na
umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które
osiągnęły

pełnoletność,

przebywając

w

pieczy

zastępczej,

oraz

świadczenia

uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o
świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U.
poz. 1622), są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu
wykonawczego.]
<2. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku, o którym mowa w ust. 1, pochodzące
ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, oraz świadczeń, dodatków i
innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1
i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924
i 1818), oraz środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84
pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w
pieczy zastępczej, oraz świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622 i 2473), oraz dodatkowego rocznego
świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o
dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz.
…), są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu
wykonawczego.>
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-53. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku
podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Ordynacja podatkowa nie podlegają zajęciu na podstawie sądowego lub
administracyjnego tytułu wykonawczego, poza wyjątkami określonymi w przepisach o
postępowaniu egzekucyjnym.
4. Do rachunków zawartych w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn.
zm.), nie stosuje się określonych w ust. 1 ograniczeń zajęcia na podstawie sądowego lub
administracyjnego tytułu wykonawczego.

USTAWA z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192
oraz z 2019 r. poz. 1622, 1696 i 2473)
Art. 3.
1. Przychodami Funduszu są:
1) obowiązkowe składki na Fundusz, o których mowa w art. 4;
2) danina solidarnościowa, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.),
zwana dalej "daniną solidarnościową";
3) odsetki od środków Funduszu pozostających na wyodrębnionych rachunkach
bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub
umów, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej
zadania finansowane ze środków Funduszu;
4) odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych na warunkach określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 78g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i
1693);
5) dodatkowa opłata, o której mowa w art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1998
r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.);
6) inne przychody.
1a. (3) Dysponent Funduszu, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
może zaciągać nieoprocentowane pożyczki, w tym z budżetu państwa, na wypłatę:
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-61) świadczenia uzupełniającego, kosztów obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego,
kosztów obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające oraz kosztów świadczeń
zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019
r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
(Dz. U. poz. 1622);
[2) jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz
kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, o których mowa w odrębnych przepisach;]
<2) dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz
kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, o których mowa w odrębnych
przepisach;>
3) renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego oraz kosztów ich obsługi, o których mowa w
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1455, 1622 i 1818).
2. Wpłaconą na rachunek urzędu skarbowego daninę solidarnościową naczelnik urzędu
skarbowego przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie:
1) trzech dni roboczych licząc od dnia 1 sierpnia roku, w którym jest składana deklaracja
o wysokości daniny solidarnościowej - w przypadku daniny solidarnościowej
zapłaconej w terminie jej zapłaty;
2) dwóch miesięcy od dnia wpływu daniny solidarnościowej na rachunek urzędu
skarbowego, nie wcześniej jednak niż dnia 1 sierpnia roku, w którym powinna zostać
złożona deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej - w przypadku daniny
solidarnościowej zapłaconej po upływie terminu jej zapłaty.

Art. 6b.
1. Środki Funduszu przeznacza się również na finansowanie:
1) świadczenia uzupełniającego, kosztów obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego,
kosztów obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające oraz kosztów świadczeń
zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019
r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
[2) jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz
kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, o których mowa w odrębnych przepisach;]
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-7<2) dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz
kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, o których mowa w odrębnych
przepisach;>
3) renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego oraz kosztów ich obsługi, o których mowa w
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.
[2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje na wyodrębnione
rachunki bankowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia środki Funduszu na finansowanie
wydatków, o których mowa w ust. 1, w terminie umożliwiającym wypłatę tych świadczeń.]
<2.

Minister

właściwy

do

spraw

zabezpieczenia

społecznego

przekazuje

na

wyodrębnione rachunki bankowe Zakładu Ubezpieczeń 0Społecznych, Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz Narodowego Funduszu Zdrowia środki Funduszu na finansowanie
wydatków, o których mowa w ust. 1, w terminie umożliwiającym wypłatę tych
świadczeń.>
3. Środki przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z ust. 2 wynoszą 0,5%
kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczenia uzupełniającego.
[4. Środki, o których mowa w ust. 1, przekazuje się na podstawie umów zawartych między
ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego a odpowiednio Prezesem
Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych,

Prezesem

Kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.]
<4. Środki, o których mowa w ust. 1, przekazuje się na podstawie umów zawartych
między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego a odpowiednio
Prezesem

Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych,

Prezesem

Kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego, Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.>

Art. 18.
1. Środki Funduszu na realizację programów oraz zadań, o których mowa w art. 6,
przekazywane są podmiotom, o których mowa w art. 17, na wyodrębniony rachunek
bankowy i stanowią koszty Funduszu.
2. Środki Funduszu na realizację zadań, o których mowa w art. 6a, przekazane na rachunek
Funduszu Dostępności stanowią koszty Funduszu.
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-8[3. Środki Funduszu na realizację zadań, o których mowa w art. 6b ust. 1, przekazane na
wyodrębnione rachunki bankowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią koszty Funduszu.]
<3. Środki Funduszu na realizację zadań, o których mowa w art. 6b ust. 1, przekazane
na wyodrębnione rachunki bankowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią koszty Funduszu.>
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