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Art. 1. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 8 w ust. 6 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) osob´ prowadzàcà niepublicznà szko∏´, pla-

cówk´ lub ich zespó∏, na podstawie przepisów
o systemie oÊwiaty.”;

2) w art. 9 po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2,

prowadzàca jednoczeÊnie pozarolniczà dzia-
∏alnoÊç, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1,
podlega obowiàzkowo ubezpieczeniom eme-
rytalnemu i rentowym z tytu∏u tej dzia∏alnoÊ-
ci, je˝eli z tytu∏u wykonywania pracy nak∏ad-
czej podstawa wymiaru sk∏adek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe jest ni˝sza od
obowiàzujàcej t´ osob´ najni˝szej podstawy
wymiaru sk∏adek dla osób prowadzàcych po-
zarolniczà dzia∏alnoÊç. Mo˝e ona dobrowol-
nie, na swój wniosek, byç obj´ta ubezpiecze-
niami emerytalnym i rentowymi równie˝ z ty-
tu∏u, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên. zm.2))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Âwiadczenia na warunkach i w wysokoÊci

okreÊlonych w ustawie przys∏ugujà:
1) ubezpieczonym — w przypadku spe∏nienia

warunków do nabycia prawa do Êwiadczeƒ
pieni´˝nych z ubezpieczeƒ emerytalnego
i rentowych Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych;

2) cz∏onkom rodziny pozosta∏ym po ubezpie-
czonym albo po osobie uprawnionej do
Êwiadczeƒ pieni´˝nych z ubezpieczeƒ eme-
rytalnego i rentowych Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych.”;

2) w art. 89:

a) ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:

„3. Zwi´kszenie o co najmniej 20 % realnego
wzrostu przeci´tnego wynagrodzenia, o któ-
rym mowa w ust. 1, jest przedmiotem co-
rocznych negocjacji, w ramach Trójstronnej
Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodar-
czych, przeprowadzanych w czerwcu, w ro-
ku poprzedzajàcym waloryzacj´.

4. Je˝eli Trójstronna Komisja do Spraw Spo-
∏eczno-Gospodarczych w terminie 14 dni od
dnia przedstawienia przez stron´ rzàdowà
partnerom spo∏ecznym informacji o pro-
gnozowanych wielkoÊciach makroekono-
micznych, w tym o wielkoÊci wskaênika in-
flacji, stanowiàcych podstaw´ do opraco-
wania projektu ustawy bud˝etowej na rok
nast´pny uzgodni, w drodze uchwa∏y, wyso-
koÊç zwi´kszenia, o którym mowa w ust. 3,
wysokoÊç tego zwi´kszenia podlega og∏o-
szeniu w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze
komunikatu ministra w∏aÊciwego do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego.

5. Je˝eli nie nastàpi uzgodnienie stanowiska
Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-
-Gospodarczych w trybie okreÊlonym
w ust. 3 i 4, Rada Ministrów okreÊli w termi-
nie 21 dni od dnia zakoƒczenia negocjacji,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç zwi´k-
szenia, o którym mowa w ust. 3, bioràc pod
uwag´ informacje o prognozowanych wiel-
koÊciach makroekonomicznych, w tym
wielkoÊç wskaênika inflacji, stanowiàcych
podstaw´ do opracowania projektu ustawy
bud˝etowej na rok nast´pny.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego og∏asza w drodze komunikatu,
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 3 dni
roboczych od dnia og∏oszenia przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego komuni-
katu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1
i 2, wskaênik waloryzacji, bioràc pod uwag´
wskaêniki, o których mowa w ust. 1 i 2, jak
równie˝ wysokoÊç zwi´kszenia, o którym
mowa w ust. 3.”;

3) w art. 183 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpie-
czonej urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., z wy-
jàtkiem ubezpieczonych, którzy pobrali emerytur´
na podstawie przepisów art. 46 lub 50, o ile osoba
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USTAWA

z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368
i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411,
Nr 192, poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656.
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ta nie by∏a cz∏onkiem otwartego funduszu emery-
talnego albo z∏o˝y∏a wniosek o przekazanie Êrod-
ków zgromadzonych na rachunku w otwartym
funduszu emerytalnym, za poÊrednictwem Zak∏a-
du, na dochody bud˝etu paƒstwa, która osiàgn´∏a
wiek uprawniajàcy do emerytury w roku kalenda-
rzowym 2009, wynosi:”.

Art. 3. 1. W terminie 14 dni od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy rozpocznà si´ negocjacje w ramach Trój-
stronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych
dotyczàce zwi´kszenia w roku 2009 o co najmniej
20 % realnego wzrostu przeci´tnego wynagrodzenia,
o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy, o której mo-
wa w art. 2.

2. Je˝eli Trójstronna Komisja do Spraw Spo∏ecz-
no-Gospodarczych w terminie 14 dni od dnia przed-
stawienia przez stron´ rzàdowà partnerom spo∏ecz-
nym informacji o prognozowanych wielkoÊciach
makroekonomicznych, w tym o wielkoÊci wskaênika
inflacji, stanowiàcych podstaw´ do opracowania
projektu ustawy bud˝etowej na rok 2009 uzgodni,
w drodze uchwa∏y, wysokoÊç zwi´kszenia, o którym
mowa w ust. 1, wysokoÊç tego zwi´kszenia podlega
og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze komunikatu
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego.

3. Je˝eli nie nastàpi uzgodnienie stanowiska Trój-
stronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodar-
czych w trybie okreÊlonym w ust. 1 i 2, Rada Mini-
strów okreÊli w terminie 7 dni od dnia zakoƒczenia
negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç zwi´kszenia, o którym mowa w ust. 1, bio-
ràc pod uwag´ informacje o prognozowanych wiel-
koÊciach makroekonomicznych, w tym wielkoÊç
wskaênika inflacji, stanowiàcych podstaw´ do opra-
cowania projektu ustawy bud˝etowej na rok 2009.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego og∏asza w drodze komunikatu, w Dzien-
niku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, w terminie 3 dni roboczych od dnia og∏osze-
nia przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
komunikatu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy, o której mowa w art. 2, wskaênik waloryza-
cji, bioràc pod uwag´ wskaêniki, o których mowa
w art. 89 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 2, jak
równie˝ wysokoÊç zwi´kszenia, o którym mowa
w ust. 1.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1, który wchodzi
w ˝ycie z pierwszym dniem miesiàca kalendarzowego
nast´pujàcego po up∏ywie 30 dni od dnia og∏oszenia.
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