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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy 

o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 471) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Głównym celem przyjętej przez Sejm 7 kwietnia 2017 r. ustawy jest wprowadzenie 

indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek, na które ma wpływać jedna 

wpłata na wszystkie należności, do poboru których jest zobowiązany ZUS. Uregulowania te 

zmierzają do ustanowienia jednolitego standardu identyfikacji płatnika składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Obecnie składki są opłacane na wskazane przez ZUS rachunki bankowe, odrębnymi wpłatami 

z podziałem na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Przypisanie indywidualnego numeru rachunku składkowego konkretnemu płatnikowi ma 

usprawnić identyfikację wpłat i zapobiegać wpłatom niezidentyfikowanym, w związku 

z którymi ZUS podejmuje liczne postępowania wyjaśniające. Indywidualny rachunek 

składkowy ma zastąpić system pobierania składek oparty na czterech rachunkach bankowych 

i posłużyć ewidencji wpłat z tytułu składek, upraszczając realizację obowiązku opłacania 

składek. Indywidualny rachunek  nie będzie rachunkiem płatniczym. Realizacja przelewów 

na rachunki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy 

i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także Fundusz Emerytur 

Pomostowych będzie zlecana przez ZUS z jednego rachunku. Numer indywidualnego 

rachunku będzie nowym identyfikatorem płatnika składek. Ustawa umożliwi płatnikom 

zmniejszenie liczby wpłat, a wpłaty będą dokonywane jednym przelewem. 
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Zmiana ustawy z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675) odnosi się do przyjętych w niej maksymalnych 

rocznych limitów wydatków FUS z tytułu urlopów rodzicielskich i mechanizmu 

korygującego. Wiąże się ona ze zmianą stanu prawnego obowiązującego od 2 stycznia 

2016 r. związaną z wydłużeniem urlopu rodzicielskiego o wymiar urlopu macierzyńskiego 

oraz przewidywanymi dalszymi skutkami finansowymi związanymi z realizacją programu 

500+ (por. uzasadnienie do projektu ustawy).  

Ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia (dotyczy to 

rozwiązań o charakterze definicji, porządkującym przepisy dotychczasowe albo dodającym 

w tym celu nowe przepisy). Z dniem 1 października 2017 r. wchodzą w życie uregulowania 

odnośnie do numeru rachunku składkowego, zakresu ewidencjonowania na koncie płatnika 

oraz dostosowujące (z zakreślonym terminem do 31 grudnia 2017 r.)., które umożliwią 

działanie w praktyce rozwiązań merytorycznych od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 14 lutego 2017 r. (druk sejmowy nr 1306). 

Pierwsze czytanie odbyło się 8 marca br. na 37. posiedzeniu Sejmu, następnie projekt 

skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która przygotowała sprawozdanie, 

zawarte w druku nr 1398. 

Projekt ustawy zawarty w druku nr 1306 rozpatrywano wspólnie z projektem zawartym 

w druku sejmowym nr 1256, będącym projektem poselskim, który wpłynął do Sejmu 20 

stycznia 2017 r. Projekt poselski zmierzał do likwidacji obligatoryjnej opłaty dodatkowej 

wymierzanej przez ZUS płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty składek, 

w sytuacji gdy Zakład nie przekazał w terminie składki do OFE z powodu nieprzekazania lub 

przekazania błędnego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (a także zgłoszenia płatnika 

składek, imiennego raportu miesięcznego, deklaracji rozliczeniowej, dokumentu płatniczego 

lub zlecenia płatniczego). Projekt ten uznawał opłatę dodatkową za narzędzie „karania” 

płatników składek, którzy popełnili błąd w dokumentach przekazywanych do ZUS. Projekt 

był rozpatrywany przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny 22 lutego 2017 r. Minister 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na posiedzeniu poinformował Komisję o przyjętym 

przez Radę Ministrów i wniesionym do Sejmu projekcie ustawy nowelizującej ustawę 

o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy, 
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zawierającym przepisy zmierzające do analogicznego rozwiązania, ale o szerszym zakresie 

uregulowań.. Komisja zdecydowała przerwać prace nad poselskim projektem ustawy do 

momentu rozpatrzenia projektu rządowego, aby objąć je wspólnym procedowaniem. 

W dalszych pracach Komisja za wiodący przyjęła projekt rządowy. 

Drugie czytanie odbyło się na 39. posiedzeniu Sejmu. Ponieważ zgłoszono poprawki, 

Komisja przygotowała sprawozdanie dodatkowe (druk nr 1398). Poprawka pierwsza 

zmierzała do tego, aby odsetki należne od ZUS za nieterminowe przekazanie składek do OFE 

były naliczane bez względu na to, czy przyczyna leży po stronie ZUS. Komisja 

rekomendowała Sejmowi jej przyjęcie. Celem drugiej poprawki było rezygnacja 

z wprowadzenia zmiany dotyczącej kolejności i sposobu zaliczania wpłat na należności FUS 

oraz inne należności pobierane obligatoryjnie przez ZUS. Komisja nie poparła tej poprawki. 

Sejm głosował zgodnie z rekomendacją Komisji.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 440 posłów,  przeciw – 2, nikt się nie wstrzymał. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Generalnie nowelizacja stanowi uregulowanie o dużym znaczeniu dla systemu 

ubezpieczeń społecznych. Identyfikacja płatnika składek może mieć wpływ na 

dotychczasowe funkcjonowanie poboru danin publicznych i przynieść skutek finansowy, co 

jest niewątpliwie jednym z celów ustawy. Przyjęte uproszczenia zmierzają do zmniejszenia 

obciążeń kosztów i oszczędności czasu przy realizowaniu obowiązku opłacania składek dla 

obu stron, zarówno ZUS-u, jak i płatnika (jak np. spodziewane ograniczenia liczby 

postępowań wyjaśniających w sprawach niezidentyfikowanych wpłat, przekazywanie 

należności ZUS jako jednej wpłaty, możliwość zahamowania narastania zadłużenia). 

Uregulowania mają charakter nie tyle restrykcyjny, co dyscyplinujący. Skutek tych przepisów 

może stanowić uderzenie finansowe w niektórych płatników i mieć konsekwencje dla ich 

dalszej działalności na rynku. Niewątpliwie należy się wywiązywać z obowiązków 

płatniczych przewidzianych prawem, ale powstaje wątpliwość, czy nie należało dać więcej 

czasu adresatom – płatnikom na przystosowanie się do nowego stanu prawnego, ponieważ 

termin od października do końca grudnia nie jest długi, podobnie jak bliski jest dzień 

1 stycznia 2018 r. jako termin rozpoczęcia funkcjonowania nowych zasad rozliczeń składek. 

Informacja o stanie konta płatnika i ubezpieczonego i rozliczanie z tytułu składek 

z przeznaczaniem wpłat na najdawniejsze zaległości („kolejność i sposób zaliczania wpłat na 
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należności FUS i inne należności pobierane przez ZUS”) stanowi narzędzie dla organu, nie 

dziwi jednak stan niepewności po stronie płatnika/ubezpieczonego sygnalizowany 

niejednokrotnie w debacie. 

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy (1 października – 31 grudnia 2017 r.) ktoś nie otrzyma 

informacji o numerze rachunku składkowego z powodu działania operatora pocztowego 

(w grudniu w okresie przedświątecznym wydłuża się czas dostarczania korespondencji), 

przepisy art. 3 ustawy nie zostaną zrealizowane z przyczyn nie leżących po stronie płatnika, 

jednak jego właśnie będą obciążać (obowiązek wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018). 

Wspomniana w uzasadnieniu możliwość dowiedzenia się o numerze rachunku przez infolinię 

jest obarczona możliwością nieścisłej informacji (np. źle usłyszanej, także z przyczyn 

technicznych), kto wówczas ponosi odpowiedzialność za błędne oznaczenie rachunku? 

W kwestiach szczegółowych trzeba podnieść: 

1. W art. 1 w pkt 7, w art. 38a ust. 1 dwukrotnie użyto określenia „wydanie decyzji” –  

po raz pierwszy chodzi o „wydanie decyzji w sprawie ustalenia płatnika”, po raz drugi 

o „wydanie decyzji pomiotowi zgłaszającemu ubezpieczonych oraz płatnikowi”, czy chodzi 

o decyzję wydaną w stosunku do tych podmiotów czy o udostępnienie im wydanej decyzji? 

2. W art. 1 w pkt 15, w art. 75 ust. 2 pkt 12 dotyczy aktuariusza, który „wykona” opinię 

do wieloletniej prognozy, „wykonanie” opinii należałoby zastąpić jej „sporządzeniem” czy 

też „wydaniem”. 

Propozycja: 

– w art. 1 w pkt 15, w pkt 12 wyraz „wykona” zastępuje się wyrazem „sporządzi”. 

 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


