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WYPŁATY Z ZYSKU JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK
SKARBU PAŃSTWA,
SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
TEMAT
AKTUALIZACJA POJĘĆ

WNOSZĄCY PETYCJE: petycje indywidualne
Sebastian Adamowicz.
PRZEDMIOT PETYCJI:
Podjąć inicjatywę ustawodawczą w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r.
o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, ustawy z dnia 21 czerwca
1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych
państwowych osób prawnych oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych, w celu uaktualnienia pojęć w nich zawartych.
UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJE:
Autor petycji postuluje wprowadzenie zmian w ustawach:
– z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu
Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 16) poprzez nadanie nowego brzmienia lit. a w pkt 2 w art. 7
tej ustawy w następujący sposób: „a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1990 r. – Prawo bankowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2357)”;
– z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem
Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (Dz. U. z 1990 r. Nr 44, poz. 255
ze zm.), poprzez zastąpienie w art. 3 tej ustawy wyrazu „wojewódzki” na „okręgowy”;
– z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 266 ze zm.), poprzez zastąpienie w art. 41 ust. 3 pkt 4 lit. d wyrazów „22 sierpnia
1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2001 r. poz. 623 oraz
z 2002 r. poz. 253 i 1178)” wyrazami „20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach
emerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 850, z późn. zm.)”.
STAN PRAWNY:
Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 16) w art. 7 stanowi, że przepisów ustawy nie
stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa działających na podstawie:
a) ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. poz. 359
ze zm.),
b) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381ze zm.),
c) ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361
ze zm.),
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d) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 630 i 2020).
Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie
kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (Dz. U. Nr 44, poz.
255 ze zm.) w art. 3 stanowi, że sprawy określone w art. 1 rozpoznaje sąd wojewódzki
właściwy ze względu na miejsce dokonania czynności prawnej lub siedzibę (miejsce
zamieszkania) pozwanego.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.) w art. 41 ust. 3 stanowi, że imienny raport miesięczny

zawiera informacje dotyczące płatnika składek, miesiąc i rok, których raport dotyczy, oraz:
1) numery identyfikacyjne ubezpieczonego;
2) nazwisko i imię;
3) wymiar czasu pracy;
4) zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na
ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierające dane o:
a) tytule ubezpieczenia,
b) podstawie wymiaru składek,
c) kwocie składki w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek oraz
z innych źródeł finansowania,
d) kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe, chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2001 r. poz. 623 oraz z 2002 r.
poz. 253 i 1178)
e) kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe, chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych.
PRACE LEGISLACYJNE:
Do Sejmu wpłynęły tożsame petycje tego autora (BKSP-145-IX-69/20 i BKSP-145IX-64/20), które 27 lutego 2020 r. skierowano do Komisji do Spraw Petycji, w której
oczekują na rozpatrzenie.
OPRACOWAŁA

WICEDYREKTOR

Monika Ruszczyk

Danuta Antoszkiewicz
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