
 

SENAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII KADENCJA 

________________________________________________________________________________________

 Warszawa, dnia 12 stycznia 2009 r. Druk nr 421 
________________________________________________________________________________________

 MARSZAŁEK SEJMU 
 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Pan 
Bogdan BORUSEWICZ  
MARSZAŁEK SENATU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt 
przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej na 33. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r. ustawę  

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 
 

Jednocześnie pragnę poinformować, że ustawa ta została wniesiona przez Radę 
Ministrów w trybie art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Łączę wyrazy szacunku 
 

 (-) Bronisław Komorowski 
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USTAWA 

z dnia 9 stycznia 2009 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. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Część składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości określonej w art. 112 
ust. 2–4 jest odprowadzana przez Zakład do FRD.”; 

2) w art. 58 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) z przekazywanych środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa w wysokości 
40 % przychodów z ogólnej kwoty brutto, pomniejszonej o kwoty obowiązko-
wych 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.2)), uzyskanej ze wszystkich procesów prywatyza-
cyjnych prowadzonych w danym roku;”; 

3) w art. 63 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

„3. FRD lokuje swoje środki, ze środków, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 2, 
w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.”; 

4) w art. 65: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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 o-
kreślenia 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; 

                                                 
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 i 793 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, 
poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 
1418, Nr 227, poz. 1505 i Nr 228, poz. 1507. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, 
z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 
1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i 
Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1109. 
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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.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  

„3a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumie-
niu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może okre-
ślić, w drodze rozporządzenia, inne formy lokowania środków FRD, z u-
względnieniem bezpieczeństwa i rentowności lokat.”; 

5) w art. 112 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

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

 

Art. 2. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy, 
o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonaw-
czych na podstawie art. 65 ust. 3 i 3a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu na-
danym niniejszą ustawą. 

 

Art. 3. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r. 

 

 

 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
  
 / - / Bronisław Komorowski 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


