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 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Nadzwyczajna 
"Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji wnosi 
projekt ustawy: 

 

 - o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych. 

 
Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy 

został upoważniony poseł Wiesław Woda. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 
 

(-) Janusz Palikot 
  

 



 
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 ubezpieczonych, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa 

jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 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 Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do końca poprzedniego 

roku kalendarzowego, w drodze obwieszczenia, kwotę ograniczenia rocznej 

podstawy wymiaru składki, o której mowa w ust. 1 oraz przyjętą do jej ustalenia 

kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.”. 

 

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 i Nr 
67, poz. 411. 



 

UZASADNIENIE 

 

1. Wyjaśnienie celu ustawy. 

Celem ustawy jest zmiana przepisu art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

wprowadzająca ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

raz na rok. Przedstawiony projekt idzie w kierunku ułatwienia prowadzenia działalności 

gospodarczej, poprzez określenie wysokości kosztów prowadzenia działalności w zakresie 

składek na ubezpieczenie społeczne raz na rok, co będzie sprzyjać rozwojowi 

przedsiębiorczości. 

 Kwotę takiego prognozowanego wynagrodzenia ogłaszałby minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego wraz z kwotą ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na 

dany rok kalendarzowy – do końca poprzedniego roku w trybie określonym w art. 19 ust. 10 

ustawy. Składka w nowej wysokości obowiązywałaby od stycznia do grudnia danego roku 

kalendarzowego. 

 Nie ulegną zmianie terminy opłacania składek; składki za dany miesiąc osoba prowadząca 

działalność opłaca do 10 dnia następnego miesiąca - jeżeli opłaca składki wyłącznie za siebie, 

lub do 15 dnia następnego miesiąca. 

Zatem składki w nowym wymiarze za styczeń danego roku ubezpieczony opłacałby w 

terminie do 10 lub 15 lutego. 

Zmieniony przepis art. 18 ust. 8 ustawy będzie miał zastosowanie do składek należnych za 

okres od dnia 1 stycznia 2009 r. 

 

2. Przedstawienie stanu obecnego. 

W obecnym stanie prawnym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe ubezpieczonych, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Powoduje to konieczność 

ustalania podstawy wymiaru składki, a co za tym idzie wysokości składek cztery razy w roku. 

Art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w obecnym stanie prawnym jest 

regulacją, która rodzi uciążliwe obowiązki biurokratyczne. 

 

 



 

 

3.  Różnice między dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym. 

Projektowana zmiana przewiduje ustalanie podstawy wymiaru składek raz na rok a nie co 

kwartał. Proponowane brzmienie umożliwi planowanie kosztów aktywności zawodowej i tym 

samym ułatwi jej prowadzenie. 

 

4.  Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne. 

Projekt nie spowoduje bezpośrednich kosztów po stronie budżetu państwa. Nie będzie też 

miał istotnego wpływu na dochody i wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

Projekt ustawy nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

 

5. Ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej. 

 Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

 



Warszawa, dnia 4 lipca 2008 r. 
BAS-WAEM-1778/08 

 
 
 
 
Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 
 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Wiesław Woda) 

 
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, 
poz. 398, ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

 
1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt przewiduje zmianę artykułów 18 i 19 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
11, poz. 74, ze zmianami). Zmiana dotyczy ustalania podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W projekcie proponuje się ustalanie 
podstawy wymiaru składek raz na rok (a nie jak dotychczas – co kwartał). 

Projekt zawiera przepis przejściowy. Proponowana ustawa ma wejść w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Prawo Unii Europejskiej nie zawiera przepisów regulujących 

zagadnienia będące przedmiotem projektu ustawy. 
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 
Przepisy projektu nie należą do materii regulacji prawa UE. 
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4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
Michał Królikowski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, projekt ustawy, ubezpieczenia społeczne 

 



Warszawa, dnia 4 lipca 2008 r. 
BAS-WAEM-1779/08 

 
 
Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Wiesław Woda) jest 
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
Projekt przewiduje zmianę artykułów 18 i 19 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
11, poz. 74, ze zmianami). Zmiana dotyczy ustalania podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W projekcie proponuje się ustalanie 
podstawy wymiaru składek raz na rok (a nie jak dotychczas – co kwartał). 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
     Michał Królikowski    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, projekt ustawy, ubezpieczenia społeczne 
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Warszawa, dnia a \ lipca 2008 r

991100/0220/86108

Pan
Lech Czapla
Zastgpca Szefa
Kancelarii Sejmu

1. W proponorvanym brzmieniu art. l8 ust. 8 usuniQto zastzezenie odnosz4ce sig

do ust. 9 i 10 tego anykufu. W opinii Zakladu odeslania te nale2y utrzynac

w nowo zaproponowanym brzmieniu przepisu. Przepis ust. 9 dotyczy proporcjonalnego

zmniejszania kwoty najniZszq podstawy wymiaru skladek, za miesiqc,

w lct6rym nast4pilo odpowiednio objpcie ubezpieczeniami emerytalnynr i rentow),mi lub

ich ustanie i jezeli trwaly one tylko przez czgic miesi4ca, zatem niezaleznie od sposobu

obliczania podstawy wymiaru skladek odeslanie to pozwala na proporcjonalne naliczenie

skladek osobom, k6re podlegaj4 ubezpieczeniom za niepelny miesi4c. Ust. l0 dotyczy

natomiast proporcjonalnego naliczania skladek za czgSc miesiqca w przypadku.

gdy ubezpieczony jest przez pozostal4 cz?ic miesiAca niezdolny do pracy a jednoczeinie

spelnia warunki do przyznania zasilku

2. Jak *rynika z uzasadnienia do projektu uslawy, celem ustawy jest uiatwienie prowadzenia

dziaialnoSci gospodarczej, poprzez okeSlenie wysokoSci kosZ6w prowadzenia dzialalnoSci

w zakresie skladek na ubezpieczenia spoteczne raz na rok, a nie jak obecnie cztery razy

w roku Propozycji zmiany ustawy o systemle ubezpieczen spotecznych nie towarzyszy

.lednak zmiana ustawy z dnia 27 sierpnia 2001 r. o swiadczeniaclr opieki zdrowornej

finansou'anych ze (rodkow publicznych (Dz. U Nr 210, poz 2135 z pozn zm 1

\Y\TZL{L PRTZ\DL{.LNY
L . d z

Dara *;ir',,, . .25.,P1,.1:*.8
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Zgodnie z art.81 ust. 2 tej ustawy, podstawg wymiaru skladki na ubezpieczenie zdrorvotne

os6b prowadz4cych dzialalnoSc pozarolnicz4 i osob z nimi wspolpracujqcych stanowr

zadeklarowana kwota, nie niZsza jednak ni' 
'7 

5o/o przecigtnego miesipcznego

wynagrodzenia, przy czym skladka w nowej wysoko(ci obowi4zuje od trzeciego miesi4ca

nastepnego kwartafu.

W obecnym brzmieniu projektu, podstawa wymiaru skladki na ubezpieczenie zdrowotne,

dla w1'zej wymienionych osob, nadal wigc bgdzie sig zmieniac cztery razy w roku.

Proponowana w projekcie zmiana spowoduje skutki finansowe dla Funduszu tlbezpieczen

Spolecznych. Przy czym - w zaleZno3ci od wielu czynnik6w proponowana zmiana mo2e

spo*'odowa6 wzrost wpbrvow skiadkowych do FUS albo zmniejszenie tych wplywow.

Co wipcej w jednym roku moze to byi wzrost qptyw6w skladkowych do FUS

w porownaniu do obecnych przepis6w, a w innym zmniejszenie wply"r,vow.

Skutki w danym roku zaleZei bgdE od wielu czynnik6w, w szczeg6lno5ci od trafnoici

prognozy przeciEtnego wynagrodzenia miesigcznego na dany rok, ksztahowania sig

przecigtnego miesigcznego wl,nagrodzenia w poszczeg6lnych kwartaiach oraz liczby osob

ubezpieczonych z t1'tufu prowadzenia pozarolniczej dzialalnoSci w poszczeg6lnych

kwartalach danego roku.

-\

I
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Warszarva. dnia 23 lioca 2008 r.

Pan

Lech Czapla

Zastgpca Szefa Kancelarii Sejmu

Szsnoun- Fo.-t l"1i^tulvu

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 lipca br. przedkladajece do zaopiniowania
opmcowany w Komisji ,,Prz71azne Paistwo" proj el.'"t ustawy o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczen spolecznych w zal4czeniu przekazuje uch\ alQ Rady Nadzorczej ZUS w sprawie
zaopiniowania tego proj eknr.

Z I a,^zi.-'<^

X-
Jerzy Miller



UCHWAI-A nr 54/VI/IIU2008

RadY Nadzorczej
Zakladu UbezPieczei SPolecznYch

z dnia 23 liPca 2008 roku

w sprawie zaopiniowania projektu tktu prawnego

Dzialaj4c na podstawie art. 75 ust. 2 pkt 6 ustaury z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie

ubezpieczeri spolecznych @2. IJ. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.) Rada Nadzorcza po4tyrvnie

opiniuje przedLo2ony przez Marszalka Sejmu projekl ustawy o zmianie ustawy o systemre

ubezpieczeri spolecznych opracowany przez KomisjE,,Przyjazne Paistwo"'

FRUWCIb]ICZAq/ RADY I.{ADrcRCZB
ZAKI}IXJ UBEZP]ECAN SFOIXOIYCII
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\{il{r

JerQ$iller



stQpca Szefa Kancelarii
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Polska Konfederacja Pracodawc6w Prywatnych Lewiatan wyraza zadowolenie
z podjgcia prac nad zmianq przepis6w ustawy o systemie ubezpieczefi
spolecznych, kt6rych celem jest ograniczenie biurokracji w relacjach: platnik,
ubezpieczony, Zaktad Ubezpieczeri Spolecznych (pisma zrak: PS-183/2008,
PS-193/2008).

Projekty zawieraj4 propozycje zmian, o potrzebie ktorych PKPP Lewiatan
sygnalizuje juz od dawna. Pierwsza z proponowanych modyfikacji przewiduje
mozliwoS6 ustalania podstawy wymiaru sk{adek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe dla os6b prowadz4cych dzialalno66 gospodarczq i osob
wsp6lpracujqcych nie czq5ciej ni2 raz na rok. Zdaniem PKPP Lewiatan jest to
propozycja, kt6ra istotnie ulatwi prowadzenie dziaialnoSci gospodarczej przede
wszystkim dla malych przedsigbiorc6w. Uwa2amy jednak, 2e przy okazj
proponowanych zmian nale2y r6wniez dokonac modyfikacji przepisow ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
6rodk6w publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z po2n. zm.). Powolane przepisy
- podobnie jak przepisy ustawy o sus - przewidujq bowiem konieczno6c ustalania
raz na kwartal podstawy wymiaru skladki na ubezpieczenia zdrowotne, przy czym
ustala sig jq w oparciu o przecigtne wynagrodzenie miesigczne w sektorze
przedsigbiorstw z poprzedniego kwartaiu, wlqcznie z wplatami z zysku, ogtaszane
przez Prezesa GUS.

Drugi z przekazanych do zaopiniowania projektow zawiera propozycjg, kt6re.1
celem jest uproszczenie zasad przekazywa n ia ubezpieczonemu informac.
dotyczqcych, m. in., zestawienia naleZnych mu skladek na ubezpieczenia

Polska Konfederacja Pracodawcow Prywatnych Lewialan,  ut .  Ktonowa 6,00-591 Warsz3$/a,  te l .  {+48 22) 845 95 50,  fax (+48 22) 845 g5 51
e-mal l  L-awiaran@pkpDlewlatan p tn le.net  www pkpo ewiatan p1

WYDZIAL PREZYDL{LI{Y

oua *pry* ..lr4. :,,9.&.:.&9 EX

PKPP/383/MR/2008
bk -ozp-b86log Warszawa. dnia 7 sieronia 2008 r.

Pan

Lech Czapla



spo+eczne. Proponowana nowelizacja wprowadzi bowiem mo2liwoSc wyboru
sposobu przekazywania stosownych informacji - w formie pisemnej lub - za zgoda"
ubezpieczonego - w formie elektronicznej. Uwa2amy, 2e jest to rozwiqzanie, kt6re
usprawni dzialanie jednostek odpowiedzialnych w firmie za przekazywanie
stosownych dokumentow ubezpieczonym oraz ograniczy kosztown4 dystrybucjq
tych dokument6w (czas pracownika niezbgdny do przekazania wlaSciwego druku
wlaSciwej osobie, kodowanie dokumentow, koszty druku).

Mamy nadziejq, ze zmiany zaproponowane w projektach stanowiq jedynie
poczqtek prac upraszczajqcych funkcjonowanie przedsigbiorstw w Polsce.
Pragniemy Wzy tym zaznaczye, Ze przyjqcie rozwiqzafi zawartych w
opiniowanych projektach ,,uszczupli" czarnq listg barier PKPP Lewiatan.

.Ja- ' . \
// Q^.:t--'\1--/ 

--'-

(1

,
Henryka Bofniarz
Prezydent f plskiej Konfederacia Pracodawc6w Prywatnych

i '--------------- '-' Lewiatan

P6lsfa Konfederacja Pracodawcow Prywatnych Lewialan,  u l .  Xlonovia 6.  00-s91 Warszawa. te l .  (+4e 22) 845 95 s0,  ia \  FaB 22) a45 sS 51
e.mai l  lewLats.( tpkpplew alan 3l  . ler .et  w\r1!  ckpplew alan pl
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Bydgoszcz,25 sierpnia 2008 r

L. Dz. FZZ Iv /572/25/08/08

Sz.P.
Lech Czapla
Zastppca Szefa Kancelarii Sejmu

Dotyczy: komisyjnego projektu ustawy o zntitrnie ustav.'y o $,stemie ubezpieczeit spolecznych
es-183/08)

Forum Zwi4zk6w Zawodowych nie wnosi uwag do przekazanego projektu ustawy o zmianie

usta*y o systemie ubezpieczei spolecznych

Z powa2aniem

Fatrm Z\.|

IVie-sia4\
I
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KREDTT BANK S-A
0dc:iaJ Bydgoszcz
nr: 47 1500 1360 12i3 6005 1090 O0O0

85 069 EYDGOSZCZ
F'Lac Teairalny 4
POI-AND

lel +48 52l '371 83 33
lax +48 52134218 71
http:/ /www izz.org pl
e-maLl: bluro@lzz.org pl

KFS: 0000087a70
Begoni 093043340
Nip. 554 24.77-994
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