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U S T AWA  

z dnia 24 listopada 2017 r. 

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  

oraz niektórych innych ustaw
1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 18: 

a) ust. 5b otrzymuje brzmienie: 

„5b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz osób, o których mowa 

w art. 6a ust. 1 pkt 1–4, stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany 

rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 14 i 15. Składka w nowej wysokości 

obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.”, 

b) 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, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany 

                                                 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 

12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 

Pożarnej, ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 

ich rodzin, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, ustawę z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. 

– Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie 

funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawę z 

dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 13 lipca 2006 r. o 

ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawę z dnia 19 grudnia 

2008 r. o emeryturach pomostowych, ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawę z 

dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej. 
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rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 

stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.”; 

2) w art. 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce 

narodowej na dany rok kalendarzowy określa ustawa budżetowa, ustawa 

o prowizorium budżetowym lub ich projekty, jeżeli odpowiednie ustawy nie 

zostały uchwalone – z zastrzeżeniem ust. 2.”, 

b) uchyla się ust. 3 i 5–9, 

c) 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, 

wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1.”; 

3) w art. 20: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz 

ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe, z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

b) uchyla się ust. 2; 

4) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 21. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa, 

w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru 

składek, z uwzględnieniem wyłączenia z podstawy wymiaru składek niektórych 

rodzajów przychodów.”; 

5) w art. 41: 

a) uchyla się ust. 5, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny 

korygujący w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie 

prawidłowe informacje określone w ust. 3 i 4, jeżeli zachodzi konieczność 

korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości: 

1) przez płatnika składek we własnym zakresie; 



3 

 

 

2) przez Zakład.”, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Informacje zawarte w raportach, o których mowa w ust. 1–4 i 6, 

płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w podziale na poszczególne 

miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na 

piśmie lub za zgodą ubezpieczonego – w formie dokumentu elektronicznego 

– w celu ich weryfikacji.”; 

6) w art. 46 w ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) dla osób, które w całości opłacają składki na ubezpieczenia z własnych 

środków – tytuł ubezpieczenia i podstawę wymiaru;”; 

7) w art. 50: 

a) ust. 10a otrzymuje brzmienie: 

„10a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, nie może przekraczać 

2% wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, 

ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy.”, 

b) w ust. 14 uchyla się pkt 14, 

c) w ust. 17 w pkt 1 uchyla się lit. m. 

Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067) 

w art. 69a ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie 

ust. 4, stosuje się odpowiednio art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1643, z późn. zm.
2)

) w art. 74a ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie 

ust. 4, stosuje się odpowiednio art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567) w art. 60a ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

                                                 

2) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1955 

oraz z 2017 r. poz. 60, 244, 768, 1086 i 1321. 
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„5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie 

ust. 4, stosuje się odpowiednio art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1037, 2138 oraz z 2017 r. poz. 715 i 

1321) w art. 6a ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie 

ust. 4, stosuje się odpowiednio art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w ust. 

1.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 4: 

a) uchyla się pkt 4a, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) okres ubezpieczenia – okres opłacania składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe oraz okres nieopłacania składek z powodu 

przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy 

wymiaru składek, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1778) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 

2017 r.”; 

2) w art. 15 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty uwzględnia się 

kwoty wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, oraz kwoty zasiłków: 

chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, przysługujących ubezpieczonemu 

w roku kalendarzowym przypadającym po 2004 r. a przed 2018 r., z tym że łączna 

kwota podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 

wynagrodzeń i zasiłków nie może przekroczyć maksymalnej kwoty rocznej 

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.”; 

3) po art. 15 dodaje się art. 15a i art. 15b w brzmieniu: 

„Art. 15a. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury i renty, o której 

mowa w art. 15, do obliczenia której wskazano podstawę wymiaru składki na 
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ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego, 

przypadającą w całości po dniu 31 grudnia 2017 r. oraz kwoty, o których mowa w 

art. 15 ust. 3, przysługujące w całości po dniu 31 grudnia 2017 r., nie stosuje się 

art. 15 ust. 5. 

Art. 15b. 1. W celu ustalenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru 

emerytury i renty, o którym mowa w art. 15, do  obliczenia której wskazano 

podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe przypadającą w części przed dniem 1 stycznia 2018 r. i po 

dniu 31 grudnia 2017 r. oraz kwoty, o których mowa w art. 15 ust. 3 przysługujące 

w części przed dniem 1 stycznia 2018 r. i po dniu 31 grudnia 2017 r. ustala się 

cząstkowe wskaźniki wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty. 

2. Cząstkowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty za 

lata kalendarzowe przypadające przed dniem 1 stycznia 2018 r. ustala się zgodnie 

z art. 15. 

3. Cząstkowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty za 

lata kalendarzowe przypadające po dniu 31 grudnia 2017 r. ustala się zgodnie z art. 

15 z wyłączeniem ust. 5 tego artykułu. 

4. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty stanowi 

sumę cząstkowych wskaźników podstaw wymiaru ważonych udziałem liczby lat 

kalendarzowych przyjętych do jego obliczenia w liczbie lat przyjętych do 

obliczenia obu wskaźników. 

5. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty ustalony 

zgodnie z ust. 4 nie podlega ograniczeniu do 250%.”; 

4) w art. 21 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) podstawa wymiaru renty – w wysokości uwzględniającej rewaloryzację oraz 

wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w okresie następującym po 

ustaleniu prawa do renty, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 5 w przypadku 

podstawy wymiaru renty, do której obliczenia nie stosuje się art. 15a i art. 

15b, albo 

2) podstawa wymiaru ustalona na nowo odpowiednio w myśl art. 15–15b.”; 

5) w art. 109 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na wniosek emeryta lub rencisty wysokość emerytury określonej w art. 

53 oraz renty ulega ponownemu ustaleniu na zasadach określonych w art. 111–

113.”; 
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6) uchyla się art. 110 i art. 110a; 

7) w art. 112 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się literę b. 

Art. 7. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 

2017 r. poz. 985 i 1321) w art. 62a ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie 

ust. 4, stosuje się odpowiednio art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w ust. 

1.”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.
3)

) w art. 91: 

1) uchyla się § 12; 

2) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. Składki, o której mowa w § 10, nie przekazuje się, jeżeli sędzia zrzekł 

się urzędu w związku z powołaniem na stanowisko prokuratorskie. Jeżeli stosunek 

służbowy prokuratora ulega następnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu w sposób, o 

którym mowa w art. 93 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1767), składkę należną za okres pełnienia służby na 

stanowisku sędziowskim przekazuje się na zasadach określonych w § 10 i 11.”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920) w art. 92a ust. 5 

otrzymuje brzmienie: 

„5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie 

ust. 4, stosuje się odpowiednio art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w ust. 

1.”. 

Art. 10. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z 

tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773 i 2120) 

w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przy ustalaniu podstawy wymiaru renty nie stosuje się ograniczenia 

wskaźnika wysokości podstawy wymiaru do 250%.”. 

                                                 

3)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2103 

i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 803, 1139 i 1452. 
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Art. 11. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543) w art. 

104 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących 

w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę 

opłacają:”. 

Art. 12. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 i 2110) w art. 81 

ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 

osób, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas 

niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą 

zakaźną.”. 

Art. 13. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

861 i 1321) w art. 52 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie 

ust. 4, stosuje się odpowiednio art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w ust. 

1.”. 

Art. 14. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993) w art. 80 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie 

ust. 4, stosuje się odpowiednio art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w ust. 

1.”. 

Art. 15. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w 

razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 oraz z 2017 r. poz. 

1557) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Składkę na Fundusz ustala się od wypłat stanowiących podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.”. 

Art. 16. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 664) w art. 36 uchyla się ust. 3. 
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Art. 17. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 

2017 r. poz. 631 i 1321) w art. 168 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie 

ust. 4, stosuje się odpowiednio art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w ust. 

1.”. 

Art. 18. W ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1767) w art. 126: 

1) uchyla się § 4; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Składki, o której mowa w § 2, nie przekazuje się, jeżeli prokurator 

zrzekł się urzędu w związku z powołaniem go na stanowisko sędziego. Jeżeli 

stosunek służbowy sędziego ulega następnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu w 

sposób, o którym mowa w art. 68 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych, składkę należną za okres służby na stanowisku prokuratora 

przekazuje się na zasadach określonych w § 2 i 3.”. 

Art. 19. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.
4)

) w art. 250a ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie 

ust. 4, stosuje się odpowiednio art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych.”. 

Art. 20. Do składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okresy przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 21. Do spraw o ponowne ustalenie wysokości emerytury zgodnie z art. 110 

lub art. 110a ustawy zmienianej w art. 6, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 

marca 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 22. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 21 

ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

                                                 

4) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz 

z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768, 1086 i 1321. 
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nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem art. 1 

pkt 2 lit. c, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia oraz art. 6 

pkt 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2018 r. 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Marek Kuchciński 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


