projekt z dnia 19.05.2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia .................................... 2010 r.
w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby

Na podstawie art. 168 ust. 9 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb, terminy oraz jednostki właściwe do
przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „ZUS", składek na
ubezpieczenie rentowe oraz zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,
zwanych dalej „składkami", od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi Służby
Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia
ustania stosunku służbowego, od którego nie odprowadzono tych składek.

§ 2. 1. Składki przekazuje się na wskazany przez ZUS rachunek bankowy, przy
użyciu

dokumentów płatniczych, określonych w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205,
poz. 1585 i Nr 218, poz. 1690).
2. Składki przekazuje się od uposażenia przeliczonego w taki sposób, aby po potrąceniu
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, uposażenie nie było niższe niż przed
przeliczeniem.
3. Deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne określone w ustawie, o której
mowa w ust. 1, obejmujące rozliczone składki za okres:

1) od miesiąca przyjęcia funkcjonariusza do służby do końca roku kalendarzowego,
sporządza się za grudzień tego roku;
2) pełnego roku kalendarzowego, sporządza się za grudzień każdego roku;
3) od początku roku kalendarzowego do miesiąca, w którym nastąpiło ustanie
stosunku służbowego funkcjonariusza, sporządza się za ostatni miesiąc pełnienia
służby.

§ 3. Składki oraz dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3, przekazuje się do ZUS
w terminie:
1) 60 dni od dnia ustania stosunku służbowego funkcjonariusza, jeżeli przekazanie
składek następuje z urzędu;
2) 60 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli przekazanie składek następuje na wniosek
funkcjonariusza;
3) niezwłocznie, jednak nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu,

w

którym

otrzymano

zawiadomienie

z

ZUS

o

ustaleniu

funkcjonariuszowi prawa do emerytury przewidzianej w ustawie z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

§ 4. 1. Składki przekazują do ZUS:
1) Centralny Zarząd Służby Więziennej,
2) okręgowy inspektorat Służby Więziennej,
3) zakład karny,
4) areszt śledczy,
5) ośrodek szkolenia Służby Więziennej,
6) ośrodek doskonalenia kadr Służby Więziennej

− właściwe w sprawie wypłaty uposażenia funkcjonariuszowi w miesiącu ustania
jego stosunku służbowego.

2. W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, o której mowa
w ust. 1, składki przekazuje jednostka organizacyjna, która przejęła prawa i obowiązki
likwidowanej jednostki.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

w porozumieniu
MINISTER PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

1)

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2005 r.
w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby
Więziennej zwolnionych ze służby (Dz. U. Nr 60, poz. 529), które na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9
kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej zostało zachowane w mocy do czasu wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.

UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 168
ust. 9 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. .523).
Projekt rozporządzenia określa tryb, terminy oraz jednostki właściwe do
przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie
rentowe oraz zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne od uposażenia
wypłaconego funkcjonariuszowi Służby Więziennej po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia
zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono tych składek.
Obecnie

problematyka

objęta

niniejszym

projektem

jest

uregulowana

w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie
przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby
Więziennej zwolnionych ze służby (Dz. U. Nr 60, poz. 529). Regulacje zawarte
w projektowanym rozporządzeniu nie różnią się merytorycznie od uregulowań
określonych w obowiązującym rozporządzeniu.
Projektowane rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239,
poz. 2039, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt zostanie
umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości.

Ocena skutków regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie.
Regulacja przewidziana w projekcie oddziałuje na funkcjonariuszy Służby Więziennej
oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji.
Projekt

został

przesłany

do

konsultacji:

Forum

Związków

Zawodowych,

Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Niezależnemu Samorządnemu
Związkowi Zawodowemu „Solidarność” oraz Niezależnemu Samorządnemu Związkowi
Zawodowemu Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Wyniki konsultacji
zostaną omówione po ich zakończeniu.
3. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskim.
Przedmiotowy projekt nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. Projekt
rozporządzenia nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.
4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.
Wprowadzenie

regulacji

objętych

niniejszym

rozporządzeniem

nie

spowoduje

dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.
5. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Przedstawione w projekcie rozporządzenia rozwiązania prawne nie będą miały wpływu
na rynek pracy.
6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
7. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionów.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój
regionalny.
8. Wskazanie źródeł finansowania.
Koszty związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia pokrywane będą
z wydatków bieżących więziennictwa.

