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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie 
wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu 
ustawy 

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy 
upoważniamy senatora Grzegorza Czeleja. 

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 
 

 (-) Dorota  Arciszewska-Mielewczyk (-) Władysław Ortyl 
 (-) Lucjan Cichosz (-) Stanisław Piotrowicz 
 (-) Jan Dobrzyński (-) Zdzisław Pupa 
 (-) Stanisław Gogacz (-) Zbigniew Romaszewski 
 (-) Tadeusz Gruszka (-) Czesław Ryszka 
 (-) Piotr Kaleta (-) Sławomir Sadowski 
 (-) Stanisław Karczewski (-) Tadeusz Skorupa 
 (-) Maciej Klima (-) Wojciech Skurkiewicz 
 (-) Stanisław Kogut (-) Kazimierz Wiatr 
 (-) Bronisław Korfanty (-) Grzegorz Wojciechowski 
 (-) Krzysztof Majkowski (-) Alicja Zając 
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p r o j e k t 
 

 

USTAWA 

 

z dnia 

 

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  oraz ustawy o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 i Nr 218, poz. 1690 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 668) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w art. 22: 

a) ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) 19,52 % podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne, 
z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5 i 8”. 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Część składki na ubezpieczenie emerytalne pochodząca ze składki 
ubezpieczonego, wynoszącą 2%, 3%, 4%, 5%, 6% albo 7,3 % podstawy 
wymiaru składki może być odprowadzana przez Zakład do wybranego przez 
ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego, z uwzględnieniem 
art. 111.”, 

c) dodaje się ust. 5-11 w brzmieniu; 

„5.W przypadku przystąpienia przez ubezpieczonego do otwartego funduszu 
emerytalnego w pierwszej umowie zawieranej przez ubezpieczonego 
z otwartym funduszem emerytalnym oraz przy każdej zmianie otwartego 
funduszu emerytalnego ubezpieczony określa wysokość części składki 
odprowadzanej do otwartego funduszu emerytalnego. 

6. Wysokość części składki odprowadzanej do otwartego funduszu 
emerytalnego określona w umowie członkowskiej zgodnie z ust. 5:  

a) nie może naruszać postanowień ust. 3, 

b) ulega z mocy prawa zmianie bez konieczności sporządzania aneksu 
do umowy w sposób określony w ust. 8-10. 



-2- 
 

7. Składka, o której mowa w ust. 3, podlega przekazaniu na rzecz otwartego 
funduszu emerytalnego, począwszy od najbliższej płatności składek 
na ubezpieczenie emerytalne, dokonanej po otrzymaniu przez Zakład od 
otwartego funduszu emerytalnego zawiadomienia o zawarciu umowy 
członkowskiej przez ubezpieczonego. 

8. Ubezpieczony we wniosku złożonym do Zakładu może: 

1) w granicach zakreślonych w ust. 3 określić wysokość części składki 
odprowadzanej przez Zakład do wybranego przez ubezpieczonego 
otwartego funduszu emerytalnego, w tym także po dokonanej 
rezygnacji, o której mowa w punkcie 2 poniżej albo  

2) zrezygnować z odprowadzania przez Zakład do otwartego funduszu 
emerytalnego części składki, o której mowa w ust. 3. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 może być ponawiany przy czym: 

1) pierwsze złożenie wniosku nie może nastąpić wcześniej niż 24 miesiące 
po uzyskaniu po raz pierwszy przez ubezpieczonego członkostwa 
w otwartym funduszu emerytalnym, 

2) kolejne wnioski mogą być składane nie częściej niż co 24 miesiące. 

10. Zakład zaprzestaje odprowadzania części składki, o której mowa w ust. 3 
albo zmienia jej wielkość od najbliższej płatności składek na ubezpieczenie 
emerytalnej dokonywanej po otrzymaniu przez Zakład wniosku, o którym 
mowa w ust. 8. Zakład informuje otwarty fundusz emerytalny o złożeniu 
przez jego członka wniosku, o którym mowa w ust. 8. 

11.Cała składka na ubezpieczenie emerytalne ubezpieczonych, którzy 
nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo zrezygnowali 
z odprowadzania do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład części 
składki, o której mowa w ust. 3, przekazywana jest na FUS.”; 

2) art. 39 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdy ubezpieczony nie zawrze w terminie 2 miesięcy od dnia 
pierwszego zgłoszenia ubezpieczonego do ubezpieczenia społecznego umowy 
z otwartym funduszem emerytalnym Zakład zawiadamia ubezpieczonego o: 

1) możliwości zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym 
i wysokości części składki, która może być odprowadzana przez Zakład 
do otwartego funduszu emerytalnego, 

2) prawie ubezpieczonego do niezawarcia umowy z otwartym funduszem 
emerytalnym.”;  

3) art. 111 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podział składki, o którym mowa w art. 22 ust. 3 jest dopuszczalny dla: 

1) ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1968r., 
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2) ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948r. oraz przed 
dniem 1 stycznia 1969r., którzy do dnia 31 grudnia 1999r. zawarli 
umowę z otwartym funduszem emerytalnym. 

2.  Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się za zachowany, jeżeli osoba 
urodzona w okresie po dniu 31 grudnia 1948r. oraz przed dniem 1 stycznia 
1969r. nie podlegała obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w 1999r., lecz 
przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego w ciągu 6 miesięcy 
od powstania obowiązku ubezpieczenia po dniu 31 grudnia 1999 r. oraz w dniu 
powstania tego obowiązku nie ukończyła 50 lat. Powyższe nie dotyczy osób 
pobierających emeryturę.” 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 127, poz. 858) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Od dnia wejścia w życie decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie 
towarzystwa fundusz jest reprezentowany i zarządzany przez depozytariusza. 
W tym czasie fundusz nie może przyjmować nowych członków.”; 

2) w art. 69 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Od daty przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo fundusz 
podlegający likwidacji nie może zawierać umów z nowymi członkami.”; 

3) w art. 81: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6. Uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu następuje również 
w wyniku otwarcia rachunku w otwartym funduszu na podstawie art. 128 
ust. 1.”, 

b) uchyla się ust. 7-9. 
 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po upływie 
3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 

 
Oświadczenia przedstawicieli rządu dotyczące propozycji obniżenia składki 

przekazywanej do OFE oraz zwiększający się poziom dotacji budżetowej do Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych unaoczniają potrzebę wprowadzenia korekt do systemu 

ubezpieczeń społecznych, w szczególności w zakresie funkcjonowania tzw. II filara systemu 

emerytalnego, czyli otwartych funduszy emerytalnych.  

Należy podkreślić, że konieczność dokonywania korekt w systemie emerytalnym 

wynika min. z zaniedbań rządu w zakresie reformy finansów publicznych, których 

konsekwencją jest narastający dług publiczny i najwyższy od 1991r. deficyt budżetowy. 

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość z dużą uwagą obserwuje toczącą się 

w tym zakresie debatę i mając na względzie interes obecnych i przyszłych emerytów uznaje 

za zasadne odegranie w tym zakresie aktywnej roli. KP Prawo i Sprawiedliwość stoi na 

stanowisku, że najlepszym na tym etapie rozwiązaniem dla ubezpieczonych i budżetu 

państwa byłoby umożliwienie dobrowolnego uczestnictwa w II filarze przez stworzenie 

możliwości: 

- stworzenie możliwości określenia przez ubezpieczonych wielkości bieżącej składki 

podlegającej odprowadzeniu do OFE na poziomie 2%, 3%, 4%, 5%, 6% albo 7,3%, 

- rezygnacji osób które zawarły umowy członkowskie z otwartymi funduszami 

emerytalnymi z odprowadzania bieżącej składki emerytalnej do OFE, 

- zlikwidowanie instytucji losowania członków do OFE.  

Zgodnie z niniejszą propozycją każdy wchodzący na rynek pracy będzie mógł 

zadecydować czy powierzyć część pieniędzy OFE (co będzie się wiązało min. z ich 

dziedzicznością) czy przekazać pieniądze do ZUS i liczyć na wyższą emeryturę z I filaru. 

Dodatkowo ubezpieczony będzie mógł określić jaką część składki ZUS odprowadzi do OFE. 

Podobną decyzję będą mogli podjąć wszyscy ubezpieczeni, którzy zawarli umowy z OFE, 

a więc wszyscy ubezpieczeni urodzeni po 1968r., oraz ubezpieczeni urodzeni w latach 1949-

1968, którzy w 1999r. wybrali OFE. Powyższą decyzję będzie można nie częściej niż co 

2 lata zmieniać. W konsekwencji składki, które dotychczas były odprowadzane do OFE, 

w wysokości określonej przez ubezpieczonego, będą mogły zasilić konta ubezpieczonych 

w FUS. Takie rozwiązanie stworzy warunki, w których OFE wynikami inwestycyjnymi będą 
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zmuszone przekonywać przyszłych emerytów, że warto w nie inwestować w miejsce 

odprowadzania składki do ZUS. 

Mając powyższe na względzie wnioskodawcy przedkładają niniejszy projekt ustawy, 

który ma na celu: 

1) likwidację przymusowego odprowadzania składek do II filaru (w drodze zmiany 

art. 22 ust. 3 i art. 111 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),  

2) wprowadzenie możliwości zmiany wysokości składki odprowadzanej do OFE, 

rezygnacji przez ubezpieczonego z odprowadzania składki do OFE oraz ewentualnego 

powrotu do OFE (w drodze zmiany art. 22 i art. 39 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych), 

3) likwidację instytucji przymusowego członkostwa w OFE w drodze losowania 

przeprowadzanego przez ZUS (przez zmianę art. 39 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych i w konsekwencji zmiany w art. 64 ust. 1, art. 69 ust. 6 i art. 81 ustawy 

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). 

Wejście w życie niniejszego projektu nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu 

państwa ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projekt ustawy rodzi 

pozytywne skutki społeczno-gospodarcze i jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


