DZIENNIK USTAW Z 1999 R. NR 110 POZ. 1256

USTAWA
z dnia 23 grudnia 1999 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 1999 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802 i Nr 78, poz. 875) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 3 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z
ubezpieczenia chorobowego płatnicy składek mają prawo do wynagrodzenia.";
2) w art. 4:
a) w pkt 2:
– w lit. d) skreśla się wyraz "wyłącznie",
– lit. f) otrzymuje brzmienie:
"f) duchowny nie będący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub klasztoru w stosunku do członków swych
zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych
objętych tą zgodą,"
– po lit. o) dodaje się lit. p) i r) w brzmieniu:
"p) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - w stosunku do słuchaczy pobierających stypendium,
r) osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób współpracujących przy prowadzeniu tej działalności,"
b) w pkt 12 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
"13) międzybankowy system elektroniczny - system ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.";
3) w art. 6:
a) w ust. 1:
– w zdaniu wstępnym po wyrazach "ust. 3" dodaje się wyrazy "i 6",
– pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz
osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4,"
– w pkt 19 skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy "albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,"
b) w ust. 3 wyrazy "które podjęły służbę po dniu wejścia w życie ustawy" zastępuje się wyrazami "które nie pozostawały w
służbie w dniu wejścia w życie ustawy.",
było 3. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wymienione w ust. 1 pkt 13-18, które
podjęły służbę po dniu wejścia w życie ustawy.

c) skreśla się ust. 5,
d) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych w ust. 1 pkt 13-16, wobec których nie
stosuje się przepisów ustawy, uwzględniając konieczność zapewnienia form i metod realizacji zadań służb specjalnych
stanowiących tajemnicę państwową.";
4) w art. 8:
a) w ust. 1 na końcu zdania dodaje się wyrazy "i 2a",
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli
w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.";
5) w art. 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 12-18a i 20, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich
obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z
tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z
Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z
pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz
pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia socjalnego
lub zasiłku socjalnego. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi
również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a.",
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
"1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu
stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia socjalnego lub zasiłku socjalnego w
przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5, podlegają również obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1b i art. 16 ust. 10a.
1b. Jeżeli ubezpieczeni, o których mowa w ust. 1a, spełniają jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z więcej niż jednego innego tytułu, stosuje się do nich odpowiednio ust. 2.",
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
"4a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust.
4b.
4b. Osoby, o których mowa w ust. 4a, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli umowa
agencyjna, umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia, została zawarta z pracodawcą, z którym pozostają równocześnie w stosunku pracy, lub
jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.",
d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
"8. Osoby pozostające w stosunku służby, które podjęły służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r., spełniające jednocześnie
warunki do podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i
10, obejmowane są tymi ubezpieczeniami dobrowolnie na swój wniosek.";
6) w art. 11 w ust. 1 wyrazy "pkt 1, 3 i 12" zastępuje się wyrazami "pkt 1 i 3";
7) w art. 12 w ust. 2 wyrazy "art. 6 ust. 1 pkt 2, 11 i 13-20 oraz art. 7 i 10" zastępuje się wyrazami "art. 6 ust. 1 pkt
2, 7a, 11 i 13-20 oraz art. 7 i 10";
8) w art. 13:
a) w pkt 2 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem pkt 2a",
b) skreśla się pkt 2a,
c) w pkt 10 na końcu dodaje się wyrazy "a w przypadku alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i
juniorystów - od dnia ukończenia 25 lat",
d) w pkt 14 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
"15) pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - od dnia uzyskania statusu słuchacza do dnia
utraty tego statusu.";
Art. 15. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
jednolity tekst ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem zmian
wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3 lit. b), który wchodzi w życie z
mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

