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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania Êrodków Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126,
z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802,
Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9,
poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119,
poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298
i Nr 39, poz. 459) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
gospodarki finansowej oraz zasady lokowania Êrodków Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, o którym
mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 paêdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, zwanej
dalej „ustawà”.
§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) FUS — Fundusz Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
2) fundusze — fundusze wyodr´bnione w ramach
FUS na podstawie art. 55 ustawy,
3) Zak∏ad — Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, o którym mowa w art. 66 ustawy.
§ 3. 1. Roczny plan finansowy FUS, obejmujàcy
wszystkie êród∏a przychodów i wydatków okreÊlone
w ustawie oraz stan poczàtkowy i koƒcowy FUS, opracowuje si´ na okres roku bud˝etowego.
2. Wydatki ustalone w uk∏adzie wykonawczym planu finansowego FUS, dotyczàce wydatków na Êwiad-

czenia z ubezpieczeƒ spo∏ecznych, mogà byç dokonywane bez zmiany planu, je˝eli znajdà pokrycie w ponadplanowych przychodach, nadwy˝ce Êrodków zgromadzonych w latach ubieg∏ych lub zaciàgni´tych kredytach i po˝yczkach.
3. Zak∏ad sporzàdza sprawozdania z realizacji planu
finansowego FUS w terminach i na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.
4. Nie dokonuje si´ podzia∏u planu finansowego
FUS na terenowe jednostki organizacyjne.
§ 4. 1. WysokoÊç odpisu na dzia∏alnoÊç Zak∏adu
z poszczególnych funduszy ustala si´ proporcjonalnie
do wysokoÊci planowanego przypisu sk∏adek na te fundusze.
2. Ârodki finansowe stanowiàce odpis na dzia∏alnoÊç Zak∏adu, o którym mowa w ust. 1, przekazuje si´
na rachunek bankowy Zak∏adu po 15 dniu ka˝dego
miesiàca w wysokoÊci 1/12 kwoty zatwierdzonej
w ustawie bud˝etowej.
§ 5. Rozliczenia finansowe FUS z bud˝etem paƒstwa, z Paƒstwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych, o którym mowa w art. 45 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082,
z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137,

Dziennik Ustaw Nr 67

— 5051 —

poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126,
z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95,
poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550
i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459), oraz
z Funduszem KoÊcielnym, o którym mowa w art. 8
ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przej´ciu przez Paƒstwo dóbr martwej r´ki, por´czeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu
KoÊcielnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87 i Nr 10, poz. 111,
z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1998 r. Nr 137, poz. 887), prowadzone sà na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.
§ 6. Terenowe jednostki organizacyjne Zak∏adu mogà prowadziç dla funduszy wspólne rachunki bankowe.
§ 7. 1. Zak∏ad mo˝e lokowaç okresowe nadwy˝ki
Êrodków gromadzone na rachunkach bankowych funduszy, zwane dalej „nadwy˝kami”.
2. Nadwy˝ki mogà byç lokowane w bankach, na zasadach okreÊlonych w ust. 3—5.
3. Lokowanie nadwy˝ek nie mo˝e zagra˝aç terminowym wyp∏atom Êwiadczeƒ, o których mowa
w art. 54 ustawy.
4. Lokowania nadwy˝ek dokonuje si´ w sposób
maksymalnie bezpieczny przy zachowaniu rentownoÊci zainwestowanych Êrodków.
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5. Nadwy˝ki mogà byç lokowane wy∏àcznie:
1) w papierach wartoÊciowych emitowanych przez
Skarb Paƒstwa,
2) na rachunkach lokat terminowych w bankach spe∏niajàcych warunek okreÊlony w ust. 6.
6. Banki, w których mogà byç lokowane nadwy˝ki,
muszà posiadaç fundusze w∏asne w wysokoÊci co najmniej 100 mln euro.
7. Maksymalna kwota wszystkich lokat nadwy˝ek
w jednym banku nie mo˝e byç wy˝sza od równowartoÊci w z∏otych kwoty 150 mln euro, przeliczonej wed∏ug
kursu Êredniego og∏aszanego przez Narodowy Bank
Polski, obowiàzujàcego w ostatnim dniu roboczym
miesiàca poprzedzajàcego miesiàc, w którym dokonywane b´dà lokaty nadwy˝ek.
8. Odsetki od ulokowanych nadwy˝ek sà dochodami odpowiednich funduszy.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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