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 /projekt z dnia 29.05.2009 r./ 

ROZPORZĄDZENIE  
RADY MINISTRÓW  

z dnia                                      2009 r. 

 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach 
rozliczania składek,  do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 78, poz. 465) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 2 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 
„1a) na Fundusz Emerytur Pomostowych,”; 

2) w § 6: 
a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości wykazanej w deklaracji lub 
deklaracji korygującej kwoty naleŜnych do zapłaty składek, określonej w deklaracji za dany 
miesiąc kalendarzowy;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Emerytur Pomostowych, na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, dokonane przez płatnika składek po terminie określonym w ustawie, 
powinny obejmować równieŜ odsetki za zwłokę.”; 

3) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. JeŜeli płatnik składek dokona w obowiązującym terminie wpłaty składek na 

ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Emerytur Pomostowych, na ubezpieczenie zdrowotne lub 
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nieoznaczonej do 
okresu, wpłatę tę zalicza się w pierwszej kolejności na pokrycie naleŜności z danego tytułu, 
poczynając od naleŜności o najwcześniejszym terminie płatności, z zachowaniem w ramach 
wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne pierwszeństwa zaspokojenia naleŜności funduszu 
emerytalnego i otwartych funduszy emerytalnych.”; 

4) w § 13: 
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

                                                           
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 i Nr 71, poz. 609. 
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„2a. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu, o którym mowa w ust. 2, pokrywa się naleŜności z 
tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, począwszy od zobowiązań  
o najwcześniejszym terminie płatności.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu, o którym mowa w ust. 2a, pokrywa się naleŜności z 

tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, począwszy od zobowiązań o najwcześniejszym 
terminie płatności.”; 

5) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu: 
„§ 13a. 1. JeŜeli wpłata składek na Fundusz Emerytur Pomostowych jest wyŜsza niŜ kwota 

naleŜnych składek z tego tytułu wynikająca z rozliczenia dokonanego w deklaracji za dany 
miesiąc kalendarzowy, nadwyŜkę pozostałą po pokryciu naleŜnych składek z tego tytułu za dany 
miesiąc kalendarzowy zalicza się na pokrycie zaległych naleŜności z tytułu tych składek, 
począwszy od zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności. 

2. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, pokrywa się proporcjonalnie 
naleŜności funduszu emerytalnego i otwartych funduszy emerytalnych, począwszy od 
zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności. 

3. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu, o którym mowa w ust. 2, pokrywa się proporcjonalnie 
naleŜności funduszu rentowego, funduszu chorobowego i funduszu wypadkowego, począwszy 
od zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności. 

4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu, o którym mowa w ust. 3, pokrywa się naleŜności z 
tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, począwszy od zobowiązań o najwcześniejszym 
terminie płatności. 

5. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu, o którym mowa w ust. 4, pokrywa się proporcjonalnie 
naleŜności z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, począwszy od zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności.”; 

6) w § 15: 
a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu, o którym mowa w ust. 3, pokrywa się naleŜności  
z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, począwszy od zobowiązań  
o najwcześniejszym terminie płatności.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu, o którym mowa w ust. 3a, pokrywa się 

proporcjonalnie naleŜności z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, począwszy od zobowiązań o najwcześniejszym terminie 
płatności.”; 

7) w § 16: 
a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu, o którym mowa w ust. 3, pokrywa się naleŜności  
z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, począwszy od zobowiązań  
o najwcześniejszym terminie płatności.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu, o którym mowa w ust. 3a, pokrywa się naleŜności  

z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, począwszy od zobowiązań o najwcześniejszym 
terminie płatności.”; 
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8) w § 19 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Z wpłaty na pokrycie naleŜności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, 

objętych danym tytułem wykonawczym, w pierwszej kolejności pokrywa się koszty 
upomnienia, koszty egzekucyjne, a następnie składki i odsetki za zwłokę.”; 

9) w § 20  po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Wpłatę, o której mowa w ust. 1, dotyczącą naleŜności z tytułu składek na Fundusz 

Emerytur Pomostowych, rozlicza się, poczynając od naleŜności o najwcześniejszym terminie 
płatności, objętych danym układem ratalnym lub odroczeniem terminu płatności. Przepisy § 13a 
stosuje się odpowiednio.”. 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

 

                                                                                                 PREZES RADY MINISTRÓW 
 
 
 
 
 


