
Warszawa, dnia 21 października 2008 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

(druk nr 300)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa wprowadza możliwość wyboru sposobu przekazywania

ubezpieczonemu określonych w ustawie informacji w celu ich weryfikacji. Zgodnie z nowelą

płatnik składek na ubezpieczenie społeczne będzie mógł przekazywać ubezpieczonemu

informacje w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, za zgodą

ubezpieczonego.

Aktualnie obowiązujący art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r.

o systemie ubezpieczeń społecznych zobowiązuje płatnika składek do comiesięcznego

przekazywania ubezpieczonemu informacji dotyczących w szczególności: płatnika składek,

numeru identyfikacyjnego ubezpieczonego, zestawienia należnych składek na ubezpieczenia

społeczne w podziale na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe,

podstawy wymiaru i kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem podziału

na podmioty, które finansują składki. Informacje te płatnik przekazuje ubezpieczonemu

na piśmie. Jedynie członkowie służby zagranicznej, za ich zgodą, mogą otrzymywać

wymienione informacje w formie elektronicznej. Znowelizowane przepisy wprowadzą

możliwość przekazywania informacji w formie dokumentu elektronicznego tym

ubezpieczonym, którzy wyrażą na to zgodę.

Zgodnie ze zmienianym art. 47a ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej), przekazywane ubezpieczonemu dokumenty elektroniczne

opatrzone będą bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby odpowiedzialnej za

przekazanie tych dokumentów (weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego

certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).
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Data wejścia ustawy w życie została określona na dzień 1 stycznia 2009 r.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Komisyjny projekt ustawy (druk nr 921) stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji

Polityki Społecznej i Rodziny. W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawkę, która

zmierzała do zapewnienia możliwości przekazywania informacji w formie dokumentu

elektronicznego bez względu na to czy ubezpieczony jest członkiem służby zagranicznej czy

też nie. Poprawka ta została poparta. Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu

17 października 2008 r.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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