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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 3 grudnia 2009 r.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

(druk nr 727)

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

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

Art. 53.
[1. W granicach określonych w ustawie budżetowej FUS może otrzymywać z budżetu

państwa dotacje.
2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie
środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeśli przychody
przekazywane na rachunki funduszy określonych w art. 55 pkt 1-4 oraz środki
zgromadzone na funduszach rezerwowych nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty
świadczeń finansowanych z przychodów FUS.]

<1. W granicach określonych w ustawie budżetowej FUS może otrzymywać z budżetu
państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki.

2. Dotacje i pożyczki, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na
uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli
przychody przekazywane na rachunki funduszy określonych w art. 55 pkt 1 – 4 oraz
środki zgromadzone na funduszach rezerwowych nie zapewniają pełnej i
terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów FUS.>

3. Za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych FUS może zaciągać
kredyty.

Art. 59.
[1. Środki FRD mogą być wykorzystane wyłącznie na uzupełnienie wynikającego z przyczyn

demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego, o którym mowa w art. 55 pkt 1, z
zastrzeżeniem ust. 3 i art. 112 ust. 1.

2. Rada Ministrów na wniosek Zakładu, w drodze rozporządzenia, zarządza wykorzystanie
środków FRD.]

<1. Środki FRD mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu
emerytalnego, o którym mowa w art. 55 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 112
ust. 1;
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2) nieoprocentowaną pożyczkę uzupełniającą środki funduszu emerytalnego na
bieżącą wypłatę świadczeń, zapewniającą płynność finansową FUS, zwrotną w
terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia otrzymania środków przez FUS.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie środków
FRD na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mając na względzie konieczność
zapewnienia wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu emerytalnego.>

<2a. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie
środków FRD na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określając termin  i sposób
zwrotu pożyczki, mając na względzie konieczność zapewnienia wypłaty świadczeń
finansowanych z funduszu emerytalnego.>

3. Koszty bieżącego zarządzania środkami FRD finansowane są z jego środków. Wysokość
środków na zarządzanie określana jest corocznie w planie finansowym FRD.


