
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

(druk nr 471 )

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U.

z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.)

Art. 31.
1. Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:

1) ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
1a) (uchylony);

2) funduszy emerytalnych;
3) pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny;
4) świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób

niepełnosprawnych;
5) kombatantów i osób represjonowanych;
6) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych

świadczeń leczniczych;
7) działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności

przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w
zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

2. (uchylony).
<2a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.>
3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Prezesem

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Art. 33a.
1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji rządowej

nieobjętą zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną przez:
1) (uchylony);
2) Główny Urząd Statystyczny;
3) (uchylony);

3a) (uchylony);
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4) (uchylony);
5) Polski Komitet Normalizacyjny;
6) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
7) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu;

7a) Centralne Biuro Antykorupcyjne;
8) (uchylony);
9) (uchylony);

9a) (uchylony);
10) (uchylony);
11) (uchylony);
12) (uchylony);
13) Urząd Zamówień Publicznych;
[14) Zakład Ubezpieczeń Społecznych.]

2. Zakres sprawowania przez Prezesa Rady Ministrów nadzoru, o którym mowa w ust. 1,
określają ustawy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień właściwego ministra określonych w odrębnych
przepisach, w stosunku do urzędów, o których mowa w ust. 1.

4. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, wyznacza:
1) ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

oraz do spraw uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania
działalności, objętych działalnością administracji rządowej wykonywaną przez
urzędy określone w ust. 1, oraz wskazuje, który z tych urzędów wyznaczony minister
może upoważnić do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w
zawodach regulowanych oraz w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania
lub wykonywania działalności,

2) ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w tych zawodach
regulowanych oraz do spraw uznawania kwalifikacji do podejmowania lub
wykonywania tych działalności, dla wykonywania których właściwy jest więcej niż
jeden minister

- kierując się specyfiką poszczególnych zawodów regulowanych oraz działalności,
właściwością odpowiednich działów administracji rządowej, a także zakresem działania
urzędów, o których mowa w ust. 1.

5. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do
wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz
w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności
wskazany urząd albo podmioty, o których mowa w art. 4a ust. 3.

6. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do
wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz
w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności
podmioty, o których mowa w art. 4a ust. 3.
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USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

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

Art. 60.
1. FRD posiada osobowość prawną.
2. Statut FRD nadaje [Prezes Rady Ministrów] <minister właściwy do spraw

zabezpieczenia społecznego>, w drodze rozporządzenia.
3. Organem FRD jest Zakład.
4. Środkami FRD dysponuje Zakład, z zastrzeżeniem art. 59 i 64.
5. Zakład reprezentuje FRD w sposób określony dla reprezentacji Zakładu w jego statucie.
6. Siedzibą FRD jest siedziba Zakładu.
7. Nazwa FRD jest prawnie chroniona.

Art. 61.
1. Gospodarka finansowa FRD odbywa się na podstawie wieloletniej prognozy kroczącej

dochodów i wydatków funduszu emerytalnego.
2. Podstawą prognozy, o której mowa w ust. 1, są w szczególności założenia dotyczące

sytuacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej kraju, a zwłaszcza założenia
dotyczące płodności, umieralności, wzrostu gospodarczego, wysokości zarobków,
migracji, inflacji, stopy bezrobocia, struktury populacji w podziale na poszczególne
grupy zawodowe oraz grupy znajdujące się poza siłą roboczą, oraz wskaźniki waloryzacji
składek i świadczeń wypłacanych z ubezpieczeń społecznych.

3. Prognoza, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest przez Zarząd Zakładu.
4. Prognoza, o której mowa w ust. 3, jest przedstawiana Radzie Ministrów co 3 lata, do dnia

30 czerwca, wraz z opinią aktuariusza działającego na podstawie przepisów o
działalności ubezpieczeniowej. Wyboru aktuariusza dokonuje [Prezes Rady Ministrów]
<minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego> w drodze konkursu.

5. Prognoza publikowana jest corocznie w Biuletynie Informacyjnym. Zakres publikacji
określi [Prezes Rady Ministrów] <minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego>, w drodze rozporządzenia.

Art. 66.
1. Zakład jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną. Siedzibą

Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa.
[2. Nadzór nad zgodnością działań Zakładu z obowiązującymi przepisami sprawuje Prezes

Rady Ministrów.]
<2. Nadzór nad zgodnością działań Zakładu z obowiązującymi przepisami sprawuje

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Nadzór ten nie może
dotyczyć spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji
administracyjnej.>

3. Zakład działa na podstawie niniejszej ustawy oraz innych ustaw regulujących
poszczególne zakresy jego działalności.
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4. W zakresie prowadzonej działalności, o której mowa w art. 68-71, Zakładowi przysługują
środki prawne właściwe organom administracji państwowej.

[5. W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w stosunku do Zakładu
jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.]

<5. W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w stosunku do
terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu jest Prezes Zakładu.>

Art. 73.
1. Działalnością Zakładu kieruje Prezes Zakładu, który reprezentuje Zakład na zewnątrz.
[2. Prezesa Zakładu powołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze

otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa
Zakładu.]

<2. Prezesa Zakładu powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, spośród osób wyłonionych w
drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwołuje
Prezesa Zakładu na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego.>

2a. (uchylony).
2b. (uchylony).
2c. (uchylony).

3. Do zakresu działania Prezesa Zakładu należy w szczególności:
1) kierowanie pracami Zarządu;
2) koordynowanie współpracy Zakładu z urzędami administracji rządowej, w tym w

szczególności z Komisją Nadzoru Finansowego, a także z innymi organami
rentowymi;

3) tworzenie, przekształcanie i znoszenie terenowych jednostek organizacyjnych oraz
określanie ich siedziby, właściwości terytorialnej i rzeczowej;

4) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Zakładu, ich
zastępców oraz głównych księgowych;

5) zwierzchni nadzór nad orzecznictwem lekarskim dla celów ubezpieczeń społecznych;
6) przyznawanie świadczeń w drodze wyjątku;
7) spełnianie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
8) zatwierdzanie projektów dotyczących administrowania środkami FRD.

Art. 73a.
1. Stanowisko Prezesa Zakładu może zajmować osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
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6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Zakładu.
2. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Zakładu ogłasza się przez umieszczenie

ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Zakładu oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres Zakładu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

[4. Nabór na stanowisko Prezesa Zakładu przeprowadza zespół, powołany przez Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, liczący co
najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę
niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.]

<4. Nabór na stanowisko Prezesa Zakładu przeprowadza zespół, powołany przez
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, liczący co najmniej 3
osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę
niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany
nabór, oraz kompetencje kierownicze.>

5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 4, może być
dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada
odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

6. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5, mają obowiązek zachowania w
tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w
trakcie naboru.

[7. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia Szefowi
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.]

<7. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.>

8. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres Zakładu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
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3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o
naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.

9. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w biuletynach
informacji publicznej, o których mowa w ust. 2. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres Zakładu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu
kandydata.

10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

Art. 74.
1. Zarząd Zakładu składa się z Prezesa Zakładu oraz z 2-4 osób, powoływanych i

odwoływanych przez Radę Nadzorczą Zakładu, na wniosek Prezesa Zakładu.
2. Zarząd kieruje działaniami Zakładu w zakresie niezastrzeżonym dla Prezesa Zakładu.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) bieżące zarządzanie funduszami, których dysponentem jest Zakład;
2) przygotowywanie projektów dotyczących administrowania środkami FRD;
3) prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu;
4) opracowywanie projektu rocznego planu finansowego FUS i FRD oraz

przekazywanie go w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad
projektem budżetu państwa - po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Zakładu –
[Prezesowi Rady Ministrów] <ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia
społecznego>;

5) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Zakładu, FUS i FRD i
przedkładanie ich - po zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta niebędącego
pracownikiem Zakładu – [Prezesowi Rady Ministrów] <ministrowi właściwemu do
spraw zabezpieczenia społecznego>;

5a) sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych FUS i FRD i
przedkładanie ich - po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Zakładu – [Prezesowi
Rady Ministrów] <ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia
społecznego>;

6) przedstawianie Radzie Nadzorczej Zakładu informacji o pracy Zakładu - w formie,
zakresie i terminach określonych przez Radę Nadzorczą Zakładu;

7) (uchylony);
8) sporządzanie planu finansowego Zakładu i sprawozdań z jego wykonania oraz

przedkładanie ich - po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Zakładu - [Prezesowi
Rady Ministrów] <ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia
społecznego>;
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9) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zakładu i przedkładanie ich - po
zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Zakładu - [Prezesowi Rady Ministrów]
<ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego>;

10) sporządzanie wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu
emerytalnego, o której mowa w art. 61 ust. 3.

3a. W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Zakładu, o którym mowa w ust. 3 pkt 8,
podaje się także informację o kwocie składek należnych, o których mowa w art. 40 ust. 1
pkt 1, nieopłaconych przez płatników składek.

4. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą Zakładu.
5. [Prezes Rady Ministrów nadaje, w drodze rozporządzenia, statut Zakładowi, w którym

określa w szczególności:] <Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego,
na wniosek Prezesa Zakładu, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Zakładu, nadaje,
w drodze rozporządzenia, statut Zakładowi, w którym określa w szczególności:>

1) strukturę organizacyjną Zakładu oraz zakres rzeczowy działania centrali i terenowych
jednostek organizacyjnych Zakładu;

2) tryb funkcjonowania i kompetencje organów Zakładu.
6. (uchylony).

Art. 75.
1. Rada Nadzorcza Zakładu jest powoływana przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią

kadencję, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, przy czym:
1) 4 członków, w tym przewodniczący Rady, powoływanych jest na wniosek ministra

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych;

2) po 1 członku jest powoływanych na wniosek każdej organizacji pracodawców,
reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji
do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego
(Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych";

3) po 1 członku jest powoływanych na wniosek każdej organizacji związkowej,
reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych;

4) 1 członek jest powoływany na wniosek ogólnokrajowych organizacji emerytów i
rencistów.

1a. Członek Rady Nadzorczej Zakładu może być odwołany przez Prezesa Rady Ministrów
przed upływem kadencji w przypadku złożenia przez niego rezygnacji lub na wniosek
organu albo organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę.

1b. Prezes Rady Ministrów dokonuje uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Zakładu w trybie
przewidzianym dla powołania.

2. Do zadań Rady Nadzorczej Zakładu należy w szczególności:
1) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Zakładu;
2) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, z wyłączeniem Prezesa Zakładu;
3) okresowa ocena - w przyjętym przez siebie trybie - pracy Zarządu;
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4) zatwierdzanie projektu rocznego planu finansowego Zakładu i sprawozdania z jego
wykonania, a także rocznego sprawozdania z działalności Zakładu;

5) opiniowanie projektów planów finansowych FUS i FRD oraz sprawozdań z ich
wykonania;

6) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz
zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie kierowanych do ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego;

7) (uchylony);
8) wybór biegłego rewidenta wykonującego badanie rocznego sprawozdania

finansowego Zakładu, FUS i FRD;
9) (uchylony);

10) (uchylony)[.]<;>
<11) opiniowanie projektu statutu Zakładu.>

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu;
2) regulamin i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Zakładu.

Art. 76.
1. Zakład uzyskuje przychody z:

[1) odpisów z funduszy, o których mowa w art. 55; wysokość odpisu ustala się corocznie
w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FUS, zatwierdzonego przez
Prezesa Rady Ministrów;]

<1) odpisów z funduszy, o których mowa w art. 55, wysokość odpisu ustala się
corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FUS,
zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu;>

1a) odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych, o którym mowa w ustawie z dnia 19
grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych;

2) należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na:
a)  ubezpieczenie zdrowotne od Narodowego Funduszu Zdrowia,
b)  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
c)  (uchylona),
d)  Fundusz Pracy

- których wysokość określają odrębne przepisy;
3) należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na otwarte

fundusze emerytalne w wysokości nie wyższej niż 0,8 % kwoty przekazanych do
otwartych funduszy emerytalnych składek na to ubezpieczenie, z tym że wysokość
należności ustala się corocznie w ustawie budżetowej;

4) wpływów z tytułu wykonywania innych zadań zlecanych Zakładowi;
5) dotacji z budżetu państwa;
6) należności z tytułu poniesionych kosztów bieżącej działalności Zakładu związanych

z:
a)  (uchylona),
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b)  obsługą świadczeń wypłacanych z FUS, podlegających finansowaniu ze
środków budżetu państwa,

c)  obsługą rent socjalnych, finansowanych ze środków budżetu państwa;
6a)(uchylony);
6b)oprocentowania środków Zakładu na rachunkach bankowych;

7) innych dochodów.
2. Należności z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, podlegają

refundacji z budżetu państwa w części proporcjonalnej do liczby świadczeń
finansowanych z tych źródeł.

3. (uchylony).
4. Koszty związane z teletransmisją, obsługą bankową, zakupami licencji oraz amortyzacją

ustalane są w każdym roku odrębnie na podstawie aktualnych potrzeb i cen.


