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S P R A W O Z D A N I E   
 

KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY 
 
 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
(druk nr 920). 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu  – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 2 września 2008 r. powyższy projekt 
ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 
rozpatrzeniu  tego  projektu ustawy na  posiedzeniu w dniu 7 października 2008 r.  

 

wnosi: 

 

Wysoki Sejm    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
Warszawa, dnia 7 października 2008 r. 
 
 
 
 

      Sprawozdawca  
 
 

                    /-/  Danuta Olejniczak 

Przewodniczący Komisji  
 
 

                /-/ Sławomir Piechota 
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Projekt  
 

 

 

USTAWA 

z dnia                     2008 r. 

 

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

  

Art. 1.  

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 18 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubez-
pieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, stanowi zadeklarowana 
kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej 
podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany 
rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 
stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.”;  

2) w art. 19 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzien-
niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do końca po-
przedniego roku kalendarzowego, w drodze obwieszczenia, kwotę ograni-
czenia rocznej podstawy wymiaru składki, o której mowa w ust. 1, oraz 
przyjętą do jej ustalenia kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodze-
nia.”. 

 

Art. 2.  

Przepis art. 18 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą stosuje się do składek należnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. 

 

Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 

95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791,792,793 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. 
Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888 i Nr 171, poz. 1056. 



URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ
KOMITETU NTEGRAC JI EUROPEJSKIEJ

SEKRET ARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz

Min MD/4fftł0*,o.,u,

Warszawa. dniad października 2008 r.

Pan
Sławomir Piechota
Przewodniczący Komisj i
PoliĘki Społecznej i Rodziny
Sejm RP

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej sprawozdania Komisji Polit,*ki Społecznej
i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustowy o systemie ubezpieczeri
społeczn)lch (druk nr l090) wyrażona na podstawie art. 9 pkt 3 w zrviązku z a'rt.2 ust. 1
pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej
(Dz. U. I\r 106' poz. 194, z p6źn. zm.) przez, Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej
Mikołaja Dowgielewicza

Szanowny P anie Przew odnicząc1,,

W zwtązku z przedł,oŻonym Sprav+,ozdaniem (pismo nr PSR.0150-68-2008) pozwalam
sobie w7,razic następuj ącą opinię:

Projekt ustawy zawarĘ w sprawozdaniu nie jest objęĘv zakresem prawa Unii
Eu ropejskiej.

Z pow'ctzaniem.

DoJprzej mej rviadomości :
Pani Jolanta Fedak
Minister Prac1' i Poiit1,ki Społecznej
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