
Warszawa, dnia 21 października 2008 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

(druk nr 299)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem opiniowanej ustawy jest wprowadzenie zmian w zakresie ustalania podstawy

wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w taki sposób, aby podstawa ta

ustalana była raz na rok, a nie jak ma to miejsce w aktualnie obowiązującym stanie

prawnym - cztery razy w roku.

Zmieniany art. 18 ust. 8 ustawy nowelizowanej (art. 1 pkt 1 ustawy nowelizującej)

stanowi, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób

prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących, stanowi

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego

wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy

wymiaru składek na dany rok kalendarzowy. Obecnie zadeklarowana kwota nie może być

niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Zgodnie z

nowelą, składka na dany rok obowiązywać ma od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego

roku, a nie jak dotychczas - od trzeciego miesiąca następnego kwartału.

Zmieniany art. 19 ust. 10 (art. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej) stanowi, że kwotę

prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przyjętą do ustalenia kwoty

ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłaszać będzie w drodze obwieszczenia w

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca poprzedniego

roku kalendarzowego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, natomiast zmieniany

przepis art. 18 ust. 8 ustawy będzie miał zastosowanie do składek należnych za okres od dnia

1 stycznia 2009 r.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Komisyjny projekt ustawy (druk nr 920) stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji

Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja nie wprowadziła istotnych zmian do projektu. Sejm

uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r. w brzmieniu zawartym w

sprawozdaniu komisji (druk nr 1090).

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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