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USTAWA
z dnia
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. 53 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. W granicach określonych w ustawie budżetowej FUS może otrzymywać z budżetu
państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki.
2. Dotacje i pożyczki, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na
uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli
przychody przekazywane na rachunki funduszy określonych w art. 55 pkt 1 – 4 oraz
środki zgromadzone na funduszach rezerwowych nie zapewniają pełnej i terminowej
wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów FUS.”;
2) w art. 59:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Środki FRD mogą być wykorzystane wyłącznie na:
1) uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu
emerytalnego, o którym mowa w art. 55 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 112
ust. 1;
2) nieoprocentowaną pożyczkę uzupełniającą środki funduszu emerytalnego na bieżącą wypłatę świadczeń, zapewniającą płynność finansową FUS, zwrotną w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia otrzymania środków przez FUS.
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie środków
FRD na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mając na względzie konieczność
zapewnienia wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu emerytalnego.”,
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b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie
środków FRD na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określając termin i sposób zwrotu
pożyczki, mając na względzie konieczność zapewnienia wypłaty świadczeń
finansowanych z funduszu emerytalnego.”.
Art. 2. 1. W 2009 r. Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych mogą być udzielone pożyczki
z budżetu państwa w łącznej kwocie nie większej niż 5,5 mld zł.
2. Do pożyczek, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się ograniczeń wynikających z art. 101
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z późn. zm.2)).
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 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 i 793 i Nr 176, poz. 1243, 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, Nr 228, poz. 1507 i Nr
237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97, Nr 22, poz. 120, Nr 68,
poz. 574, Nr 71, poz. 609, Nr 111, poz. 918, Nr 131, poz. 1075, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz.
1277.

