
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Poz. 1042

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 13 sierpnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 67, poz. 711) w § 7 
wprowadza się następujące zmiany:

1)  ust. 5–7 otrzymują brzmienie:

„5. Nadwyżki mogą być lokowane wyłącznie:

1)  w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;

2)  w formie depozytu u Ministra Finansów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938);

3)  na rachunkach lokat terminowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej speł-
niających warunki określone w ust. 6.

6. Banki, w których mogą być lokowane nadwyżki, posiadają fundusze własne w wysokości co najmniej 50 mln euro, 
a ich współczynnik wypłacalności wynosi co najmniej 8%.

7. Maksymalna kwota wszystkich lokat nadwyżek w jednym banku, którego współczynnik wypłacalności wynosi 
co najmniej 12%, nie może być wyższa od równowartości w złotych kwoty:

1)  50 mln euro, jeżeli fundusze własne banku nie przekraczają 100 mln euro,

2)  150 mln euro, jeżeli fundusze własne banku nie przekraczają 1 mld euro,

3)  500 mln euro, jeżeli fundusze własne banku przekraczają 1 mld euro

– przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu 
roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym są lokowane nadwyżki.”;

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, 
Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, 
poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706, z 2012 r. poz. 611, 637, 
769, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 675, 827 i 983.
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2)  po ust. 7 dodaje się ust. 7a–7c w brzmieniu:

„7a. Maksymalna dopuszczalna kwota lokat nadwyżek w bankach o funduszach własnych, o których mowa 
w ust. 7 i których współczynnik wypłacalności jest mniejszy niż 12%, jest korygowana mnożnikiem:

1)  0,5, jeżeli współczynnik wypłacalności banku jest mniejszy od 10%;

2)  0,8, jeżeli współczynnik wypłacalności banku wynosi co najmniej 10%.

7b. Banki, o których mowa w ust. 6, ubiegające się o depozyty z nadwyżek przekazują Zakładowi informację 
o wysokości funduszy własnych oraz o współczynniku wypłacalności za poprzedni kwartał.

7c. Banki, w których są lokowane nadwyżki, nie później niż do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału 
przedkładają Zakładowi informacje o wysokości funduszy własnych oraz o współczynniku wypłacalności za poprzed-
ni kwartał.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia kwartału następującego po kwartale ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz 




