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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 25. posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r. ustawę

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Łączę wyrazy szacunku

(-) Bronisław Komorowski



USTAWA
z dnia 17 października 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.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Bronisław KOMOROWSKI
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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.


