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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1208)

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

(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)

Art. 24.
1.  (utracił moc).
2. Składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa

opłata, zwane dalej "należnościami z tytułu składek", nieopłacone w terminie, podlegają
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub
egzekucji sądowej.

3.  (uchylony).
[4. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w

którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-5d.]
<4. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia,

w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5 – 6.>
5. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub

zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być
egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i
odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

5a. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia
zawarcia umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1a, do dnia terminu płatności odroczonej
należności z tytułu składek lub ostatniej raty.

5b. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności
zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został
zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

5c. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bieg terminu
przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia
się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu.

5d. Przedawnienie należności z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności
osoby trzeciej lub następcy prawnego następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym decyzja została wydana.
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5e. Bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli wydanie decyzji jest uzależnione od
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu
terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna
lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż przez 2 lata.

<5f. W przypadku wydania przez Zakład decyzji ustalającej obowiązek podlegania
ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania
składek na te ubezpieczenia, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia
wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna.>

[6. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu od dnia śmierci
spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy.]

<6. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu od dnia
śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o
stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia
dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci
spadkodawcy.>

6a. Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet
zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek,
chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek, z zastrzeżeniem ust. 6c, 8 i 8d.

[6b. Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które
zgodnie z ust. 6a mogą być zwrócone, chyba że nie stanowią więcej niż 5 % najniższego
wynagrodzenia.

6c. Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek płatnik składek może złożyć po
stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, jednak nie później niż w ciągu 7
dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b.]

<6b. Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek,
które zgodnie z ust. 6a mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają wysokości
kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

6c. Po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, płatnik składek może złożyć
wniosek o ich zwrot.>

6d. Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu
wniosku, o którym mowa w ust. 6c.

6e. Jeżeli nienależnie opłacone składki nie zostaną zwrócone w terminie określonym w ust.
6d, podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od
zaległości podatkowych, od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6c.

6f. W przypadku braku płatnika składek lub jego następcy prawnego Zakład zawiadamia
ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek w części sfinansowanej przez
ubezpieczonego i na jego wniosek zwraca nienależnie opłacone składki. Przepisy ust. 6c-
6e stosuje się odpowiednio.

<6g. Nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od
dnia:

1) otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b;
2) opłacenia składek, w przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w ust.

6b.



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

 6h. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w ust. 6g, ulega zawieszeniu:
1) w przypadku wydania przez Zakład decyzji w sprawie nienależnie opłaconych

składek – od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się
prawomocna;

2) jeżeli wydanie decyzji w sprawie nienależnie opłaconych składek jest
uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd
– do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie
sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż na okres 2 lat;

3) od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia
dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od
śmierci spadkodawcy;

4) w przypadku wydania przez Zakład decyzji stwierdzającej brak obowiązku
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub obniżającej podstawę wymiaru
składek na te ubezpieczenia – od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w
którym decyzja stała się prawomocna.>

7.  (utracił moc).
8. Nienależnie opłacona składka odprowadzona do otwartego funduszu emerytalnego

podlega zwrotowi w wysokości nominalnej wartości składki.
8a. (uchylony).
8b. (uchylony).
8c. (uchylony).
8d. W przypadku gdy w wyniku błędu instytucji obsługującej wpłaty składek nienależnie

opłacone składki zostały sfinansowane ze środków tej instytucji, kwota nienależnie
wpłacona jest zwracana tej instytucji.

8e. Jeżeli nominalna wartość składki, o której mowa w ust. 8, jest:
1) wyższa od kwoty nienależnie otrzymanej składki, którą otwarty fundusz emerytalny

jest zobowiązany zwrócić do Zakładu na podstawie przepisów o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - różnica jest finansowana z funduszu
emerytalnego, wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) niższa od kwoty nienależnie otrzymanej składki, którą otwarty fundusz emerytalny
jest zobowiązany zwrócić do Zakładu na podstawie przepisów o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - różnica stanowi przychody funduszu
emerytalnego, wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

9. Odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne oraz dodatkowa opłata finansowane są w całości z
własnych środków przez płatnika składek.

Art. 93.
1. Inspektorem kontroli Zakładu może być pracownik Zakładu, który:

1) posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i
obywatelskich;

2) ma nienaganną opinię i nie był karany za przestępstwo z winy umyślnej;
3) posiada wyższe wykształcenie;
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4) jest zatrudniony w centrali lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu co
najmniej dwa lata;

5) złożył egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli Zakładu z
wynikiem pozytywnym przed komisją powołaną przez głównego inspektora kontroli
Zakładu.

2. Inspektora kontroli Zakładu powołuje Prezes Zakładu na wniosek głównego inspektora
kontroli Zakładu.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Zakładu, na wniosek głównego
inspektora kontroli Zakładu, może powołać na stanowisko inspektora kontroli Zakładu
osobę niespełniającą warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

4. Prezes Zakładu, na wniosek głównego inspektora kontroli Zakładu, odwołuje ze
stanowiska inspektora kontroli Zakładu osobę, która:

1) złożyła rezygnację ze stanowiska;
2) nie spełnia warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2;
3) utraciła zdolność fizyczną lub psychiczną do pracy na zajmowanym stanowisku,

stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
4) otrzymała ujemną ocenę kwalifikacyjną, potwierdzoną ponowną ujemną oceną

dokonaną nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy i nie później niż w ciągu roku od
poprzedniej oceny;

[5) ma ustalone prawo do emerytury lub renty.]
5. Pracownicy Zakładu uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych przed wejściem

w życie ustawy, którzy spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zachowują
uprawnienia do prowadzenia kontroli płatników składek, jeżeli w okresie 18 miesięcy
złożą egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU

WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz.

1322, z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235)

Art. 23.
1. Ze środków funduszu wypadkowego są pokrywane koszty skutków wypadków przy pracy

lub chorób zawodowych, związane ze świadczeniami zdrowotnymi z zakresu
stomatologii i szczepień ochronnych, na które ubezpieczony został skierowany przez
lekarza orzecznika na wniosek lekarza prowadzącego, nierefundowane na podstawie
odrębnych przepisów.

2. Ze środków funduszu wypadkowego są pokrywane koszty wyrobów medycznych
będących przedmiotami ortopedycznymi w wysokości udziału własnego ubezpieczonego
określonego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
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<3. Świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych, o których
mowa w ust. 1, udzielają świadczeniodawcy, z którymi dyrektor oddziału
wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.>

[Art. 23a.
1. Świadczenia określone w art. 23 ust. 1 realizowane są przez placówki medyczne wybrane

przez Zakład.
2. Do zamówień na realizację świadczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów

o zamówieniach publicznych. Szczegółowe zasady i tryb udzielania tych zamówień
określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego, uwzględniając równe traktowanie placówek medycznych.]

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,

z późn. zm.)

Art. 94.
1. Zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne następuje na zasadach

określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.
[2. Zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne nie można

dochodzić, jeżeli od dnia ich opłacenia upłynęło 5 lat.]
3. Od nienależnie pobranej emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia

przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego albo świadczenia
pieniężnego dla cywilnych ofiar wojny składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega
zwrotowi.

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. O EMERYTURACH POMOSTOWYCH (Dz. U. Nr

237, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398)

Art. 32.
1. Ze środków zgromadzonych w FEP są finansowane:

1) wypłaty emerytur pomostowych;
2) odsetki za nieterminowe wypłaty emerytur pomostowych;
3) odpis stanowiący przychód Zakładu.
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[2. Wysokość odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się corocznie w ustawie
budżetowej na podstawie planu finansowego FEP, zatwierdzonego przez Prezesa Rady
Ministrów; odpis jest potrącany w okresach miesięcznych.]

<2. Wysokość odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się corocznie w ustawie
budżetowej na podstawie planu finansowego FEP; odpis jest potrącany w okresach
miesięcznych.>

3. Świadczenia, o których mowa w art. 18-20, są finansowane ze środków Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51-56 ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych.

Art. 33.
[1. Zarząd Zakładu:

1) opracowuje projekt rocznego planu finansowego FEP w trybie określonym w
przepisach dotyczących prac nad projektem budżetu państwa,

2) sporządza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego FEP,
3) sporządza roczne sprawozdanie finansowe FEP, podlegające zaopiniowaniu przez

biegłego rewidenta niebędącego pracownikiem Zakładu
- i przedkłada je do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów.]

<1. Zarząd Zakładu:
1) opracowuje projekt rocznego planu finansowego FEP w trybie określonym w

przepisach dotyczących prac nad projektem budżetu państwa i po
zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Zakładu przedkłada go ministrowi
właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;

2) sporządza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego FEP i po
zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Zakładu przedkłada je ministrowi
właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;

3) sporządza roczne sprawozdanie finansowe FEP i po zaopiniowaniu przez
biegłego rewidenta niebędącego pracownikiem Zakładu przedkłada je
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.>

2. Zarząd Zakładu sporządza dla FEP prognozę wpływów i wydatków FEP dla kolejnych 5
lat obrotowych zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych.

<3. Wyboru biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonuje Rada
Nadzorcza Zakładu.>


