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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

(druk nr 421)

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)

Art. 22.
1. Stopy procentowe składek wynoszą:

1) 19,52 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenie emerytalne, z zastrzeżeniem ust. 3 i
4;

2) 6,00 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenia rentowe;
3) 2,45 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenie chorobowe;
4) od 0,40 % do 8,12 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenie wypadkowe.

2. Zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają
przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.

3. Część składki na ubezpieczenie emerytalne pochodząca ze składki ubezpieczonego,
wynosząca 7,3 % podstawy wymiaru składki, odprowadzana jest przez Zakład do
wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego, z uwzględnieniem
art. 111.

3a. Część składki, o której mowa w ust. 3, nie jest odprowadzana przez Zakład do otwartego
funduszu emerytalnego w przypadku zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o
ustaleniu prawa ubezpieczonego do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa
do jej zwiększenia na podstawie art. 14:

1) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) lub

2) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.).

3b. Zakład zaprzestaje odprowadzania części składki, o której mowa w ust. 3, od dnia
następującego po dniu poinformowania przez Zakład otwartego funduszu emerytalnego
o:
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1) obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego
funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, w przypadku nieustalenia prawa
do okresowej emerytury kapitałowej, albo

2) złożeniu przez członka otwartego funduszu emerytalnego oświadczenia o wyborze
oferty dożywotniej emerytury kapitałowej.

3c. Przepis ust. 3b stosuje się odpowiednio do części składki, o której mowa w ust. 3,
należnej za okres do dnia poinformowania, o którym mowa w ust. 3b, o:

1) obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego
funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, w przypadku nieustalenia prawa
do okresowej emerytury kapitałowej, albo

2) złożeniu przez członka otwartego funduszu emerytalnego oświadczenia o wyborze
oferty dożywotniej emerytury kapitałowej

- opłaconej lub zidentyfikowanej po tym dniu.
[4. W okresie do dnia 31 grudnia 2008 r. część składki na ubezpieczenie emerytalne, w

wysokości określonej w art. 112 ust. 2 i 3, jest odprowadzana przez Zakład do FRD.]
<4. Część składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości określonej w art. 112

ust. 2–4 jest odprowadzana przez Zakład do FRD.>

Art. 58.
1. Dla ubezpieczeń emerytalnych ze środków pozostających w dniu 31 grudnia każdego

roku na rachunku funduszu emerytalnego, pomniejszonych o kwotę niezbędną na
zapewnienie wypłat świadczeń przypadających na pierwszy miesiąc kolejnego roku -
tworzy się Fundusz Rezerwy Demograficznej.

2. FRD zasilany jest także:
1) ze środków, o których mowa w art. 22 ust. 4;
[2) ze środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa, na podstawie odrębnych

przepisów;]
<2) z przekazywanych środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa

w wysokości 40 % przychodów z ogólnej kwoty brutto, pomniejszonej o kwoty
obowiązkowych odpisów na fundusz celowy, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z
2002 r. Nr  171, poz. 1397, z późn. zm.), uzyskanej ze wszystkich procesów
prywatyzacyjnych prowadzonych w danym roku;>

3) z przychodów od środków FRD ulokowanych zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 65 ust. 2 i
4;

4) z odsetek uzyskanych z lokat na rachunkach prowadzonych przez Zakład, a
niestanowiących przychodów FUS i Zakładu;

5) z innych źródeł.

Art. 63.
1. FRD lokuje swoje środki w celu osiągnięcia ich maksymalnego bezpieczeństwa i

rentowności.
2. Do dnia 31 grudnia 2001 r. FRD lokuje swoje środki w bonach i obligacjach skarbowych

oraz innych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.
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<3. FRD lokuje swoje środki, ze środków, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 2,
w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.>

Art. 65.
1. Żadnemu podmiotowi lub grupie podmiotów związanych, w rozumieniu przepisów o

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, nie może być powierzone w
zarządzanie więcej niż:

1) 40 % środków FRD, jeżeli wartość tych środków nie przekracza 1.000.000 tys. zł;
2) 25 % środków FRD, jeżeli wartość tych środków przekracza 1.000.000 tys. zł, a nie

przekracza 2.000.000 tys. zł;
3) 15 % środków FRD, jeżeli wartość tych środków przekracza 2.000.000 tys. zł.

2. Zarządzający jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, lokować środki FRD tylko w
kraju i wyłącznie w:

1) bonach, obligacjach skarbowych i innych papierach wartościowych Skarbu Państwa;
2) papierach wartościowych emitowanych przez gminy, związki gmin i miasto

stołeczne Warszawa;
3) dłużnych papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa;
4) akcjach i obligacjach zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z
2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119);

5) obligacjach emitowanych przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.
U. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119);

6) (uchylony).
[3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw finansów publicznych, określa, w drodze rozporządzenia,
obowiązkowe istotne elementy, które powinna zawierać umowa o zarządzanie, a także
dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat oraz szczegółowe zasady i tryb
ustalania kosztów, o których mowa w art. 59 ust. 3, a także może określić inne
dopuszczalne formy lokowania środków FRD, z uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego
oraz celów powołania FRD.]

<3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze
rozporządzenia:

1) obowiązkowe istotne elementy, które powinna zawierać umowa o zarządzanie
środkami FRD, z uwzględnieniem w szczególności określenia obowiązków i
praw uprawnionego podmiotu zewnętrznego oraz opłaty za zarządzanie;

2) dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat środków FRD,
z uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego i celów powołania FRD;

3) sposób lokowania środków, ze środków, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 2,
z uwzględnieniem w szczególności terminów zakupu papierów wartościowych;

4) szczegółowy sposób ustalania kosztów, o których mowa w art. 59 ust. 3, z
uwzględnieniem w szczególności kosztów, które mogą być uznane za koszty
zarządzania środkami FRD.>
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<3a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może określić, w drodze
rozporządzenia, inne formy lokowania środków FRD, z uwzględnieniem
bezpieczeństwa i rentowności lokat.>

4. Środki FRD mogą być lokowane przez Zakład także bezpośrednio w jednostkach
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wybranych w trybie, o którym mowa w art. 64,
jeżeli ich polityka inwestycyjna określona w statucie i faktycznie realizowana nie jest
sprzeczna z wymogami określonymi w ust. 2 i 3.

Art. 112.
1. Uruchomienie środków FRD może nastąpić nie wcześniej niż w 2009 r.
2. W latach 2002 i 2003 część składki, o której mowa w art. 22 ust. 4, wynosi 0,1 %

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne.
3. Począwszy od 2004 r. część składki, o której mowa w ust. 2, ulega rocznie podwyższeniu

o 0,05 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne.
<4. Począwszy od 2009 r. część składki, o której mowa w art. 22 ust. 4, wynosi 0,35 %

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne.>


