
Na podstawie art. 118 ust. 2 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , art. 2                        

i art. 10 ust. 1 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli  

oraz art. 32 ust. 1 regulaminu Sejmu wnoszę obywatelski projekt ustawy : 

 

USTAWA 
o zmianie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz.Ust. 1998 Nr 137 poz. 887 z późniejszymi zmianami) 

Art. 1 

W całej ustawie zamiast określenia „obowiązkowe ubezpieczenie ” wprowadza się 

określenie „dobrowolne ubezpieczenie ”. 

Art. 2 

W całej ustawie zamiast określenia „obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne” 

wprowadza się określenie „dobrowolne ubezpieczenie emerytalne”. 

Art. 3 

W całej ustawie zamiast określenia „obowiązkowe ubezpieczenie rentowe” 

wprowadza się określenie „dobrowolne ubezpieczenie rentowe”. 

Art. 4 

W całej ustawie zamiast określenia „obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe” 

wprowadza się określenie „dobrowolne ubezpieczenie chorobowe”. 

Art. 5 

W całej ustawie zamiast określenia „obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe” 

wprowadza się określenie „dobrowolne ubezpieczenie wypadkowe”. 

Art. 6 

Art. 36 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie : „Każda osoba, która chce być objęta 

ubezpieczeniami społecznymi, lub wybranym ubezpieczeniem społecznym podlega 
zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.” 

Art. 7 

Art.36 ust. 2, 2a , 3 , 4 , 4a, 5a ; art. 14 ; art. 43 ust. 1 pkt 2); art. 48b ust. 1 

zostają uchylone. 

Art. 8 

Art. 36 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie : „Osoby , które są obejmowane 

ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności, zgłaszają wniosek                   
o objecie ich ubezpieczeniami w terminie przez nie wybranym.  Pisemny wniosek 
należy złożyć do płatnika składek, a w przypadku, gdy jest się płatnikiem składek          
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.” 

Art. 9 

W art. 36 wprowadza się ustęp 15 o następującym brzmieniu : „Każda osoba 

rezygnująca z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego albo 
wypadkowego podlega wyrejestrowaniu z wybranego ubezpieczenia. Rezygnacja 
odbywa się poprzez pisemne oświadczenie woli , o tym fakcie , płatnikowi składek,             
a w przypadku płatnika składek Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik składek 
jest zobowiązany do zgłoszenia wyrejestrowania tej osoby, w terminie 7 dni od daty 
otrzymania tego oświadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie 30 dni 
potwierdzi pisemnie, listem poleconym, osobie rezygnującej fakt wyrejestrowania.” 

Art. 10 

W art. 39 ust. 1 zamiast tekstu „art. 36 ust. 4” wprowadza się  „art. 36 ust.5” 

 

 

 

Art. 11 



Art. 43 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje następujące brzmienie : „daty złożenia do płatnika 

oświadczenia o przystąpieniu do któregokolwiek z ubezpieczeń społecznych przez 
pierwszą osobę do tego uprawnioną lub daty złożenia przez płatnika oświadczenia          
o przystąpieniu we własnym imieniu do któregokolwiek  z ubezpieczeń społecznych.”  

Art. 12 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku ustaw. 

 

Popieram obywatelski projekt ustawy w sprawie dobrowolności ubezpieczeń 

społecznych, a przez to likwidacji przymusu płacenia składek w ZUS                     

na ubezpieczenia społeczne i proszę o jego uchwalenie przez Sejm 
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