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Szanowny Panie Marszałku 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

poselskiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz o 
zmianie ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(druk nr 2610). 

 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-) Ewa Kopacz 

 
 
 
 
 



 

 
Stanowisko Rządu  

wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2610) 
 
 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz  

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (druk nr 2610), przewiduje zmiany w zakresie terminu opłacania składek 

na ubezpieczenia społeczne przez osoby fizyczne oraz zmiany w zakresie refundacji osobom 

niepełnosprawnym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany 

dalej „Funduszem”, składek na ubezpieczenia społeczne.  

 W art. 1 poselskiego projektu ustawy zaproponowano zmianę w art. 47 w ust. 1 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1442, z późn. zm.), polegającą na uchyleniu pkt 1 przywołanego przepisu, zgodnie 

z którym osoby opłacające składki wyłącznie za siebie opłacają składki i przekazują 

dokumenty rozliczeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za dany miesiąc w terminie 

do 10 dnia następnego miesiąca. Z uzasadnienia projektu wynika, że zmiana uchroni osoby 

niepełnosprawne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą od sytuacji, gdy  

z powodu nieznacznego opóźnienia w opłacaniu składek, będą zobowiązane do zwrotu 

uzyskanej refundacji tych składek ze środków Funduszu, co w konsekwencji wpłynie 

negatywnie na ich sytuację materialną.   

 Należy stwierdzić, że uchylenie w art. 47 w ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie będzie oznaczało, że ww. osoby nie będą 

musiały dopełniać obowiązku opłacenia składek i złożenia niezbędnych dokumentów 

rozliczeniowych. W tym przypadku zastosowanie będzie miał art. 47 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, 

zgodnie z którym, osoby niepełnosprawne będą opłacać składki i przekazywać dokumenty 

rozliczeniowe w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za dany miesiąc.  

 Podkreślenia wymaga, że termin na rozliczenie i opłacenie składek, do których poboru 

jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ma charakter terminu prawa 

materialnego i nie podlega przywróceniu, nawet jeżeli płatnik składek naruszył go z przyczyn 

od siebie niezależnych. Dlatego, zmiana zaproponowana w ustawie z dnia 13 października 
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1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, polegająca na przesunięciu terminu opłacania 

składek z 10 na 15 dzień miesiąca, nie uchroni osób niepełnosprawnych, prowadzących 

działalność gospodarczą, od obowiązku zwrotu uzyskanej refundacji w przypadku 

niedochowania tego terminu.   

 W art. 2 poselskiego projektu ustawy, zaproponowano zmianę w art. 25a w ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Obecnie zgodnie  

z przywołanym wyżej przepisem, warunkiem otrzymania refundacji składek na ubezpieczenia 

społeczne przez osobę niepełnosprawną wykonującą działalność gospodarczą oraz 

niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek  

za niepełnosprawnego domownika, jest terminowe opłacanie składek w całości. 

 Zaproponowane w poselskim projekcie ustawy, zniesienie obowiązku terminowego 

opłacania składek w całości, budzi poważne wątpliwości. Sankcjonuje bowiem sytuację,  

w której częściowa realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych lub niedochowania terminu realizacji tego obowiązku, premiowana jest 

refundacją składek ze środków publicznych. Ponadto należy podkreślić, że przyjęcie  

tej zmiany skutkowałoby obowiązkiem uzyskania refundacji składek w dowolnym terminie 

po ich opłaceniu, co spowodowałoby znaczne trudności w planowaniu przez Fundusz, 

środków na kolejne lata budżetowe. Nie jest bowiem możliwe oszacowanie liczby osób 

niepełnosprawnych, które opłacą składki w terminie późniejszym, niż wynika  

to z obowiązujących przepisów. Ponadto projektowane rozwiązanie może oznaczać 

zwiększenie liczby wniosków o refundację składek oraz zwiększenie wydatków Funduszu  

na refundacje składek na ubezpieczenia społeczne.  

 Mając powyższe na uwadze, Rząd negatywnie ocenia poselski projekt ustawy  

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawarty w druku nr 2610. 
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