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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Tomasz GRODZKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 33. posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r. ustawę

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych
innych ustaw.

Z poważaniem
(-) Elżbieta Witek

U S T AWA
z dnia 24 czerwca 2021 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432 i 619) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 4 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) rachunek bankowy – rachunek płatniczy prowadzony w kraju lub wydany w
kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz.
355);”;

2)

w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek
osoby objęte

obowiązkowo ubezpieczeniami

emerytalnym

i

rentowymi,

wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 7b, 8 i 10.”;
3)

w art. 13:
a)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) osoby prowadzące pozarolniczą działalność, z wyłączeniem osób, o
których mowa w pkt 4a i 4b – od dnia rozpoczęcia wykonywania
działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z
wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało
zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;”,

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawę z dnia 27 czerwca 2003 r. o
rencie socjalnej, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, ustawę z dnia 22 maja 2009 r. o
nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych oraz ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. o
rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.
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b)

po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:
„4a) wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością –
od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia
nabycia udziałów w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego
Rejestru Sądowego albo zbycia wszystkich udziałów w spółce, z
wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę
zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018
r. – Prawo przedsiębiorców;
4b) wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej – od dnia
wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia
ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z
Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i obowiązków w
spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez
spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;”;

4)

w art. 14:
a)

ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:
„1. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi
albo chorobowym następuje od dnia wskazanego odpowiednio w zgłoszeniu,
o którym mowa w art. 36 ust. 10 albo 14, nie wcześniej jednak niż od dnia, w
którym zgłoszenie zostało złożone w Zakładzie, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od
dnia wskazanego w zgłoszeniu tylko wówczas, gdy zgłoszenie do
ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie
określonym w art. 36 ust. 4 albo 4b.”,

b)

po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. W przypadku wznowienia działalności gospodarczej przez osobę,
która nie podlegała dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu przed dniem,
od którego nastąpiło zawieszenie tej działalności, stosuje się przepisy ust. 1 i
1a.”,

c)

w ust. 2:
–

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) od dnia wskazanego w zgłoszeniu wyrejestrowania, o którym mowa
w art. 36 ust. 11 albo 14, nie wcześniej jednak niż od dnia, w
którym zgłoszenie zostało złożone w Zakładzie;”,
–
d)

uchyla się pkt 2,

ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. W okresie od dnia objęcia dobrowolnie ubezpieczeniami
emerytalnym i rentowymi albo chorobowym do dnia ich ustania płatnik
składek jest obowiązany do rozliczania i opłacania składek za każdy miesiąc
trwania tych ubezpieczeń.”;

5)

w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
ubezpieczonych wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 stanowi przychód, o którym
mowa w art. 4 pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12.”;

6)

w art. 23:
a)

ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie
przekraczałaby 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust.
1b–1f.”,

b)

po ust. 1a dodaje się ust. 1b–1f w brzmieniu:
„1b. Odsetek za zwłokę nie nalicza się od nieopłaconych w terminie
składek, z przyczyn leżących po stronie Zakładu, za okres od dnia, w którym
składki stały się wymagalne, do dnia ich opłacenia.
1c. Odsetek za zwłokę nie nalicza się od nieopłaconych w terminie
składek, jeżeli ich nieopłacenie wynika z:
1)

błędnego zawiadomienia przez Zakład o stanie rozliczeń;

2)

zastosowania się płatnika składek w danym okresie rozliczeniowym do
utrwalonej praktyki interpretacyjnej Zakładu, z uwzględnieniem art. 34
ust. 15 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

3)

zastosowania się płatnika składek do pisma Zakładu w jego
indywidualnej sprawie;

4)

zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej Zakładu, która
następnie uległa zmianie.
1d. Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której mowa w ust. 1c

pkt 2 i 4, rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów
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prawa dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez
Zakład w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich
samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym.
1e. Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nieopłaconych w
terminie składek, o których mowa w ust. 1b, oraz o obowiązku ich opłacenia
bez odsetek za zwłokę w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania
zawiadomienia.
1f. Od składek nieopłaconych w terminie, o którym mowa w ust. 1e,
nalicza się odsetki za zwłokę za okres od dnia, w którym składki stały się
wymagalne, do dnia ich opłacenia.”;
7)

w art. 24:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty
upomnienia i dodatkowa opłata, zwane dalej „należnościami z tytułu
składek”, nieopłacone w terminie podlegają potrąceniu ze świadczeń z
ubezpieczeń społecznych wypłacanych przez Zakład lub ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji
sądowej.”,

b)

ust. 5b otrzymuje brzmienie:
„5b. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od pierwszego
dnia miesiąca, w którym nastąpiło rozpoczęcie potrąceń ze świadczeń z
ubezpieczeń społecznych wypłacanych przez Zakład lub podjęcie pierwszej
czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o
której dłużnik został zawiadomiony, do ostatniego dnia miesiąca, w którym
zakończono

potrącenia,

lub

do

dnia

zakończenia

postępowania

egzekucyjnego.”,
c)

po ust. 5c dodaje się ust. 5ca w brzmieniu:
„5ca. Jeżeli ogłoszenie upadłości, o którym mowa w ust. 5c, nastąpiło
przed

rozpoczęciem

przedawnienia

biegu

rozpoczyna

uprawomocnienia

się

terminu
się

postanowienia

postępowania upadłościowego.”,
d)

od

ust. 5f otrzymuje brzmienie:

przedawnienia,
dnia
o

bieg

następującego

zakończeniu

lub

terminu
po

dniu

umorzeniu
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„5f. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia wszczęcia
przez Zakład postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej obowiązek
podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub
obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia, do dnia, w którym decyzja
stała się prawomocna.”,
e)

po ust. 5f dodaje się ust. 5g w brzmieniu:
„5g. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega
zawieszeniu od dnia objęcia restrukturyzacją należności z tytułu składek, o
których mowa w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 i 1298 oraz z 2021 r. poz.
1080), do dnia zapłaty ostatniej raty w przypadku rozłożenia na raty lub do
dnia zapłaty w przypadku odroczenia terminu płatności.”,

f)

ust. 6b otrzymuje brzmienie:
„6b. Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie
opłaconych składek, które zgodnie z ust. 6a mogą być zwrócone, jeżeli kwota
nienależnie opłaconych składek przekracza dziesięciokrotność kwoty kosztów
upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”,

g)

w ust. 6d dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:
„Zwrot następuje w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy płatnika
składek zewidencjonowany na koncie płatnika składek. W przypadku braku
płatnika składek nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi następcy
prawnemu w terminie i na zasadach określonych dla płatnika składek.”,

h)

w ust. 6f zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W przypadku braku płatnika składek lub jego następcy prawnego Zakład
zawiadamia ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek w
części sfinansowanej przez ubezpieczonego i na jego wniosek zwraca
nienależnie opłacone składki na rachunek bankowy wskazany we wniosku.”;

8)

w art. 28:
a)

w ust. 3 po pkt 4b dodaje się pkt 4c w brzmieniu:
„4c) ogłoszono upadłość, o której mowa w części III w tytule V ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;”,

b)

po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5c w brzmieniu:
„5a. W przypadku gdy nastąpiło wyrejestrowanie płatnika składek oraz
ubezpieczonych, umorzeniu z mocy prawa ulegają należności z tytułu
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składek, jeżeli ich wysokość nie przekracza wysokości dziesięciokrotności
kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5b. W przypadku gdy dłużnik zmarł, umorzeniu z mocy prawa ulegają
należności z tytułu składek, jeżeli ich wysokość nie przekracza wysokości
10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym
datę zgonu dłużnika.
5c. W przypadku, o którym mowa w ust. 5a i 5b, Zakład nie wydaje
decyzji w sprawie umorzenia należności z tytułu składek.”;
9)

art. 30 i art. 31 otrzymują brzmienie:
„Art. 30. Do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących
płatnikami składek nie stosuje się przepisu art. 28, z wyłączeniem ust. 3 pkt 4c.
Art. 31. Do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: art. 7a, art.
12, art. 26, art. 29 § 1 i 2, art. 33-33b, art. 38a, art. 51 § 1, art. 55, art. 59 § 1 pkt 1,
3, 4, 8 i 9, art. 60 § 1, art. 61 § 1, art. 62 § 3 i 5, art. 62b § 1 pkt 2 i § 3, art. 72 § 1
pkt 1 i 4 i § 2, art. 73 § 1 pkt 1 i 5, art. 77b § 1 i 2, art. 91, art. 93, art. 93a-93c, art.
93e, art. 94, art. 97 § 1 i 1a, art. 97a § 1-3, art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2, 5 i 7, art. 100,
art. 101, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1-3, art. 107 § 1, 1a, § 2 pkt 2 i 4 i § 3, art. 108
§ 1, 3 i 4, art. 109 § 1 w zakresie art. 29, art. 109 § 2 pkt 1, art. 110 § 1, § 2 pkt 2 i
§ 3, art. 111 § 1-4 i § 5 pkt 1, art. 112 § 1-5, art. 112b-114, art. 115-117, art. 117d,
art. 118 § 1 oraz art. 119 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa.”;

10) w art. 36a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej nie wymaga
ponownego zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych
i wypadkowego, a w przypadku osób, które do dnia zawieszenia działalności
podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu – także do tego
ubezpieczenia.”;
11) w art. 41:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Płatnik składek przekazuje do Zakładu imienne raporty miesięczne,
po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla
rozliczania składek, z zastrzeżeniem art. 48d.”,

b)

w ust. 3 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:
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„d) kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 686 i 2320),”,
c)

ust. 7a otrzymuje brzmienie:
„7a. Płatnik składek jest obowiązany złożyć imienny raport miesięczny
korygujący, o którym mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia
nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o
stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład, z zastrzeżeniem ust. 7b i art.
48d.”,

d)

w ust. 7b pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kontroli – imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony
nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli
albo otrzymania aneksu do protokołu kontroli lub informacji o sposobie
rozpatrzenia zastrzeżeń, z uwzględnieniem art. 48d.”;

12) w art. 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.

Deklarację

rozliczeniową

oraz

imienne

raporty miesięczne,

z

zastrzeżeniem art. 47 ust. 2a i 2b, płatnik składek przekazuje bezpośrednio do
wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej, z zastrzeżeniem art. 48d.”;
13) w art. 47:
a)

po ust. 2g dodaje się ust. 2h i 2i w brzmieniu:
„2h. Deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne za
płatników składek zwolnionych z obowiązku ich składania sporządza Zakład.
2i. Deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne
sporządzone przez Zakład za płatników składek zwolnionych z obowiązku
ich składania mają moc zrównaną z mocą dokumentów rozliczeniowych
złożonych przez płatnika składek.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Płatnik składek jest obowiązany złożyć, z zastrzeżeniem ust. 3a,
deklarację

rozliczeniową

korygującą

w

formie

nowego

dokumentu

zawierającego wszystkie prawidłowe dane określone w art. 46 ust. 4 w
każdym przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 6, łącznie z raportem
miesięcznym korygującym, z zastrzeżeniem art. 48d.”,
c)

w ust. 4b skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639)”;
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14) w art. 47a:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a–3, płatnicy składek są obowiązani
przekazywać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art.
36 ust. 10, imienne raporty miesięczne, o których mowa w art. 41 ust. 3,
deklaracje rozliczeniowe, o których mowa w art. 46 ust. 4, inne dokumenty
niezbędne do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych
oraz korekty tych dokumentów poprzez transmisję danych w formie
dokumentu elektronicznego z oprogramowania, którego zgodność z
wymaganiami określonymi przez Zakład na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit.
a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne została potwierdzona w sposób określony w
art.

21

i

art.

22

tej

ustawy,

lub

za

pośrednictwem

systemu

teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład.”,
b)

ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 41
ust. 8, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym albo podpisem osobistym osoby odpowiedzialnej za przekazanie
tych dokumentów.”;

15) po art. 47a dodaje się art. 47b i art. 47c w brzmieniu:
„Art. 47b. 1. Płatnik składek jest obowiązany założyć profil informacyjny w
systemie teleinformatycznym Zakładu w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 1.
2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, profil
informacyjny zakłada płatnikowi składek Zakład.
3. Płatnik składek jest obowiązany do utrzymania aktywnego profilu
informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu w czasie prowadzenia z
Zakładem rozliczeń z tytułu składek.
4. Płatnik składek, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przekazać do
Zakładu adres elektroniczny.
Art. 47c. Pismo, które jest doręczane do Zakładu w postaci elektronicznej na
profilu informacyjnym założonym w systemie teleinformatycznym Zakładu,
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym,
podpisem osobistym albo wykorzystuje się sposób potwierdzania pochodzenia
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oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład w systemie
teleinformatycznym.”;
16) po art. 48c dodaje się art. 48d w brzmieniu:
„Art. 48d. 1. Deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
płatnik składek nie może złożyć po upływie 5 lat od dnia, w którym upłynął termin
opłacenia składek rozliczonych w tej deklaracji i w tym raporcie.
2. Do biegu terminu, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 24 ust. 5 i 6 nie
stosuje się.
3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Zakład ewidencjonuje dane
wyłącznie na kontach ubezpieczonych, w trybie określonym w art. 48b ust. 4, z
zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepisów art. 24 ust. 2 i 6a–6f nie
stosuje się.
5. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
chorobowe

i

wypadkowe

może

być

zewidencjonowana

na

kontach

ubezpieczonych wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu albo
prawomocnej decyzji.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku, gdy podstawę wymiaru
składek stanowi zadeklarowana kwota.
7. Zakład nie przyjmuje deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu
miesięcznego złożonych po terminie określonym w ust. 1.
8. W przypadku korygowania imiennego raportu miesięcznego, w zakresie
danych o których mowa w ust. 6, płatnik składek składa wyłącznie ten raport,
wypełniając jedynie pola, które ulegają zmianie, oraz dane identyfikacyjne
płatnika składek oraz ubezpieczonego.”;
17) w art. 50 po ust. 4c dodaje się ust. 4d–4h w brzmieniu:
„4d. Płatnik składek, ubezpieczony oraz pobierający świadczenia z
ubezpieczeń społecznych lub inne świadczenia wypłacane przez Zakład na
podstawie

odrębnych

przepisów,

który

w

systemie

teleinformatycznym

udostępnionym bezpłatnie przez Zakład posiada profil informacyjny, może
samodzielnie pobierać dokument potwierdzający swoje dane zgromadzone w
systemie teleinformatycznym Zakładu.
4e. Zakres danych możliwych do samodzielnego pobrania z systemu
teleinformatycznego Zakładu, o którym mowa w ust. 4d, określa Zakład.
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4f. Dokument, o którym mowa w ust. 4d, może być wykorzystywany przez
płatnika składek, ubezpieczonego lub pobierającego świadczenia z ubezpieczeń
społecznych lub inne świadczenia wypłacane przez Zakład na podstawie
odrębnych przepisów, który go pobrał, w postaci dokumentu elektronicznego
potwierdzonego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Zakładu lub w formie
wydruku.
4g. Zakład umożliwia weryfikację dokumentu, o którym mowa w ust. 4d,
przez udostępnioną przez Zakład stronę internetową.
4h. Dokument, o którym mowa w ust. 4d, ma moc zrównaną z mocą
dokumentu wydanego przez Zakład, jeżeli jego weryfikacja została dokonana w
sposób określony w ust. 4g.”;
18) w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dotacje i pożyczki, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone
wyłącznie na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez
państwo, jeżeli przychody przekazywane na rachunek bankowy FUS nie
zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów
FUS.”;
19) w art. 54 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w
brzmieniu:
„11) środki, o których mowa w art. 22 ust. 4.”;
20) w art. 55 w ust. 1 w pkt 4 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 5;
21) w art. 56 uchyla się ust. 1–3;
22) w art. 58 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) z oprocentowania na rachunkach bankowych Zakładu środków uzyskanych z
egzekucji, w odniesieniu do których dyrektor oddziału Zakładu jest organem
egzekucyjnym w przypadku zbiegu egzekucji;”;
23) w art. 61 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prognoza, o której mowa w ust. 3, jest przedstawiana Radzie Ministrów
co 3 lata, do dnia 30 listopada, wraz z opinią aktuariusza działającego na
podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej. Wyboru aktuariusza
dokonuje Rada Nadzorcza Zakładu.”;
24) w art. 74 w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) sporządzanie planu finansowego Zakładu oraz zmian do planu i sprawozdań
z jego wykonania oraz przedkładanie ich – po zatwierdzeniu przez Radę
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Nadzorczą Zakładu – ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia
społecznego;”;
25) w art. 75:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza Zakładu jest powoływana przez Prezesa Rady
Ministrów na pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, przy czym:
1)

3 członków, w tym przewodniczący Rady, powoływanych jest na
wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych;

2)

3 członków wskazują organizacje pracodawców reprezentatywne w
rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568 i 2157);

3)

3 członków wskazują organizacje związkowe reprezentatywne w
rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;

4)
b)

1 członka wskazują ogólnokrajowe organizacje emerytów i rencistów.”,

w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Zakładu oraz zmian do
planu i sprawozdania z jego wykonania, a także rocznego sprawozdania
z działalności Zakładu;”;

26) w art. 76 w ust. 1 w pkt 6 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) obsługą rent socjalnych, finansowanych ze środków Funduszu
Solidarnościowego;”;
27) po art. 77 dodaje się art. 77a w brzmieniu:
„Art. 77a. 1. Zakład może umarzać w całości albo w części, odraczać spłatę
lub rozkładać na raty przypadające Zakładowi należności pieniężne mające
charakter cywilnoprawny, zwane dalej „należnościami cywilnoprawnymi”.
2. Należności cywilnoprawne mogą być z urzędu umarzane w całości, jeżeli:
1)

osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, pozostawiła
majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo
pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6000 zł;
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2)

osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych
przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy
prawa na osoby trzecie;

3)

zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie
uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności
cywilnoprawnej lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4)

jednostka

organizacyjna

nieposiadająca

osobowości

prawnej

uległa

likwidacji;
5)

zachodzi interes publiczny.
3. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są inni obowiązani,

należności cywilnoprawne mogą zostać umorzone z urzędu w całości tylko wtedy,
gdy warunki umarzania, o których mowa w ust. 2, są spełnione wobec wszystkich
obowiązanych.
4. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych:
1)

ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym – należności
cywilnoprawne mogą być umarzane w całości;

2)

względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami
płatniczymi dłużnika – należności cywilnoprawne mogą być umarzane w
części, termin spłaty całości albo części należności może zostać odroczony
lub płatność całości albo części należności może zostać rozłożona na raty.
5. Umorzenie należności cywilnoprawnych, odroczenie terminu spłaty

całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części
należności na raty następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa
cywilnego.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, umorzenie należności
cywilnoprawnych następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.
7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty odsetek od należności cywilnoprawnych oraz do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty innych należności
ubocznych.
8. Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do należności cywilnoprawnych, w
przypadku których odrębne przepisy regulują umarzanie, odraczanie terminów
spłaty lub rozkładanie na raty spłaty tych należności.
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9.

Zakład

może

wyrazić

zgodę

na

niedochodzenie

należności

cywilnoprawnych, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.”;
28) po art. 83d dodaje się art. 83e w brzmieniu:
„Art. 83e. 1. Wniosek o dokument, o którym mowa w art. 19 ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16
września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zwany dalej
„dokumentem poświadczającym”, jest zgłaszany do Zakładu w formie dokumentu
elektronicznego

opatrzonego

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym,

podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu
potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępnionego bezpłatnie
przez Zakład w systemie teleinformatycznym.
2. Dokument poświadczający Zakład wystawia w formie dokumentu
elektronicznego

opatrzonego

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym,

podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią
elektroniczną Zakładu, przez udostępnienie go na profilu informacyjnym osoby
składającej wniosek, utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym
przez Zakład. Przepis art. 71ab stosuje się odpowiednio.
3. Odmowa wydania dokumentu poświadczającego następuje w drodze
decyzji.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w
ust. 1, może zostać złożony w postaci papierowej.
5. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w postaci
papierowej, dokument poświadczający wydawany jest w postaci papierowej.
6. Do wydania dokumentu poświadczającego oraz decyzji, o której mowa w
ust. 3, przepisy art. 83 ust. 2, 3 i 5–7 oraz art. 83a stosuje się odpowiednio.
7. Zakład umożliwia weryfikację dokumentu poświadczającego przez
udostępnioną przez Zakład stronę internetową, po podaniu:
1)

danych identyfikujących dokument poświadczający;

2)

typu identyfikatora płatnika składek lub ubezpieczonego i jego numeru;

3)

imienia i nazwiska ubezpieczonego;

4)

okresu, na który został wydany dokument poświadczający lub daty wydania
dokumentu poświadczającego.
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8. Wydruk dokumentu poświadczającego stanowi dowód tego, co zostało
stwierdzone w dokumencie wydanym w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu
systemu teleinformatycznego Zakładu i jest dokumentem urzędowym w
rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli zawiera dane, o
których mowa w ust. 7, umożliwiające jego weryfikację w sposób określony w
tym przepisie.”;
29) w art. 84:
a)

w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Odsetki, z zastrzeżeniem ust. 1a, są naliczane od dnia następującego po dniu
wypłaty świadczenia do dnia spłaty.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W razie zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych
świadczeń, w terminie wskazanym w decyzji zobowiązującej do zwrotu tych
należności, nie nalicza się odsetek od spłaconych należności za okres od dnia
przypadającego po dniu wydania decyzji do dnia spłaty.”,

c)

w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w
brzmieniu:
„3) świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą z
ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, co do których
stwierdzono, że w okresie ich pobierania świadczeniobiorca wykonywał
w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub
wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego
zwolnienia.”,

d)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń ustalone prawomocną
decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia, zwane dalej
„należnościami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń”, podlegają
potrąceniu z wypłacanych świadczeń, a jeżeli prawo do świadczeń nie istnieje
– ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji lub egzekucji sądowej, z zastrzeżeniem ust. 8c.”,

e)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Jeżeli wypłacenie nienależnych świadczeń zostało spowodowane
przekazaniem przez płatnika składek lub inny podmiot nieprawdziwych
danych mających wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość,
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obowiązek zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami, o których mowa w ust.
1, obciąża odpowiednio płatnika składek lub inny podmiot, za cały okres, za
który nienależne świadczenia zostały wypłacone.”;
30) w art. 87 w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) wzywać i przesłuchiwać świadków;
6)

wzywać i przesłuchiwać płatnika składek i ubezpieczonego, jeżeli z powodu
braku lub po wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały
niewyjaśnione

okoliczności

mające

znaczenie

dla

postępowania

kontrolnego.”;
31) w art. 91:
a)

w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) podpis inspektora kontroli Zakładu z podaniem imienia i nazwiska;”,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których
jeden doręcza się kontrolowanemu płatnikowi składek lub osobie
upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia jego spraw.”,

c)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zmiany protokołu kontroli dokonuje się przez wydanie aneksu do
protokołu kontroli.”,

d)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Płatnik składek ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania
protokołu kontroli lub aneksu do protokołu kontroli złożyć zastrzeżenia do
ich ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe.”,

e)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Do aneksu do protokołu kontroli sporządzonego w wyniku
rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń nie stosuje się przepisu ust. 3.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 2021 r. poz. 266) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wypłata świadczenia z ubezpieczenia następuje na zasadach określonych
w przepisach emerytalnych.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353 i 794) wprowadza się
następujące zmiany:
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1)

w art. 25a:
a)

w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w drugim kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji
składek dokonuje się za czwarty kwartał poprzedniego roku, z
uwzględnieniem ust. 2a;”,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. W przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu danego
roku waloryzacji składek dokonuje się w taki sam sposób, jak przy ustalaniu
wysokości emerytury w maju danego roku, jeżeli jest to korzystniejsze dla
ubezpieczonego.
2b. Przepis ust. 2a stosuje się również do ubezpieczonego, który wiek
uprawniający do emerytury osiągnął po dniu 31 maja danego roku.”;

2)

w art. 57 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3–8 i pkt 9 lit. a, pkt 10 lit. a,
pkt 11, 12 i pkt 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15–17 oraz art. 7 pkt 1–3, pkt 5 lit.
a, pkt 6 i 12, oraz w okresach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub
specjalnego zasiłku opiekuńczego określonych w przepisach o świadczeniach
rodzinnych lub zasiłku dla opiekuna określonego w przepisach o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów, za które nie było obowiązku opłacania
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, albo nie później niż w ciągu
18 miesięcy od ustania tych okresów;”;

3)

w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinien przypadać w ciągu
ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem
powstania niezdolności do pracy; do tego dziesięcioletniego okresu nie wlicza się
okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty
rodzinnej oraz okresów pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego
zasiłku opiekuńczego określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych lub
zasiłku dla opiekuna określonego w przepisach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów, za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe.”;

4)

w art. 109 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

17
„1. Na wniosek emeryta lub rencisty wysokość emerytury określonej w art.
53 oraz renty ulega ponownemu ustaleniu na zasadach określonych w art. 111–
113.”;
5)

uchyla się art. 110 i art. 110a;

6)

art. 112 i art. 113 otrzymują brzmienie:
„Art. 112. 1. Jeżeli emeryt lub rencista zgłosi wniosek o ponowne ustalenie
wysokości świadczenia przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w
wymiarze świadczenia okresów składkowych, kwotę przysługującego świadczenia
zwiększa się, doliczając:
1)

do kwoty emerytury, o której mowa w art. 53, lub renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy po 1,3% podstawy wymiaru, ustalonej w wyniku
waloryzacji, za każdy rok okresów składkowych, o których mowa w art. 6;

2)

do kwoty renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz do kwoty
renty rodzinnej część wzrostu, o którym mowa w pkt 1, ustaloną przy
zastosowaniu wskaźnika procentowego określonego odpowiednio w art. 62
ust. 2 lub w art. 73 ust. 1.
2. Przy obliczaniu wzrostu, o którym mowa w ust. 1, okresy składkowe ustala

się z uwzględnieniem pełnych miesięcy.
Art. 113. 1. Ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty z tytułu
niezdolności do pracy, poprzez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w
wymiarze świadczenia okresów składkowych, następuje na wniosek zgłoszony nie
wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, jeżeli emeryt lub rencista
pozostaje w ubezpieczeniu, chyba że w kwartale kalendarzowym ustało
ubezpieczenie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony nie częściej niż raz
w roku kalendarzowym.”;
7)

w art. 130:
a)

w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną jej
rachunek płatniczy prowadzony w kraju lub wydany w kraju jej
instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r.
poz. 355) albo
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2)

za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność w zakresie
doręczania świadczeń.”,

b)

w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) w formie bezgotówkowej na wskazany przez nią jej rachunek płatniczy
prowadzony w kraju lub wydany w kraju jej instrument płatniczy w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
albo
2)

na wniosek tej osoby:
a)

za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność w
zakresie doręczania świadczeń pod adresem zakładu karnego lub
aresztu albo

b)

w formie bezgotówkowej na wskazany przez nią rachunek
płatniczy prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument
płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych osoby przez nią upoważnionej do odbioru
świadczenia, zamieszkałej w kraju, po uprzednim pouczeniu jej o
okolicznościach, o których mowa w art. 138 ust. 2 pkt 1.”;

8)

w art. 132:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Emerytowi lub renciście, który mieszka za granicą, świadczenie
wypłaca się w formie bezgotówkowej:
1)

na wskazany przez niego jego rachunek płatniczy prowadzony w kraju
lub wydany w kraju jego instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych albo

2)

na jego wniosek, na wskazany przez niego rachunek płatniczy
prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
osoby przez niego upoważnionej do odbioru świadczenia, zamieszkałej
w kraju

– chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.”,
b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Na wniosek emeryta lub rencisty zamieszkałego za granicą w
państwie

członkowskim

Unii

Europejskiej,

państwie

członkowskim

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w państwie, z
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którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie
ubezpieczeń

społecznych

przewidująca

transfer

emerytur

lub

rent,

przysługujące świadczenia wypłaca się w państwie zamieszkania, na
rachunek bankowy tej osoby za granicą lub w innej formie wskazanej przez
organ rentowy, w terminach, walucie i trybie ustalonych przez ten organ
rentowy.”;
9)

w art. 139 w ust. 1:
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, następnie kwoty
świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym
w art. 98 ust. 3, a następnie traktowane jak świadczenie wypłacane w
kwocie zaliczkowej kwoty zasiłku chorobowego za okres po ustaniu
tytułu ubezpieczenia oraz świadczenia rehabilitacyjnego, o których
mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zaliczone na poczet
emerytury przyznanej za okres, za który zostały pobrane;”,

b)

po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu:
„2c) nieopłacone należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych, do których poboru jest obowiązany Zakład;”;

10) w art. 140:
a)

w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 50% miesięcznego świadczenia – jeżeli potrąceniu podlegają należności,
o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1–2c oraz 6–9;”,

b)

w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) potrąceń sum egzekwowanych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 i
5, z potrąceniami innych należności, o których mowa w art. 139 ust. 1
pkt 1–2c, 4 i 6–9 – stosuje się odpowiednio przepis pkt 1 lit. a i b;”;

11) w art. 141 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) 660 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1–
2c i 6–9;”;
12) art. 143 otrzymuje brzmienie:
„Art. 143. W razie przyznania lub podwyższenia świadczeń za okres
wsteczny organ rentowy ma prawo potrącić na zaspokojenie należności, o których
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mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1–2c, 4 i 6–10, kwotę wyrównania należną do miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym wydano decyzję ustalającą prawo do
świadczeń lub decyzję ustalającą prawo do świadczeń w podwyższonej
wysokości.”;
13) w art. 144 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Od osób nieuprawnionych do pobierania świadczeń określonych w
ustawie kwoty nienależnie pobranych świadczeń, o których mowa w art. 138 ust. 2
i 3, ustalone prawomocną decyzją organu rentowego podlegają potrąceniu z
innych świadczeń wypłacanych przez Zakład, a jeżeli prawo do świadczeń nie
istnieje, zostało zawieszone bądź dokonanie potrącenia ze świadczenia nie jest
możliwe – ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji lub egzekucji sądowej.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870,
2112 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:
1)

po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. 1. Świadczenia, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 5 i 6, nie
przysługują osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi
współpracującym, osobom współpracującym z osobami fizycznymi, o których
mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2021 r. poz. 162), duchownym będącym płatnikami składek na własne
ubezpieczenia, w razie wystąpienia w dniu powstania prawa do świadczenia
zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą
1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych
przepisów, do czasu spłaty całości zadłużenia.
2. Prawo do świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 5 i 6, przedawnia
się, jeżeli zadłużenie, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie uregulowane w ciągu
6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.”;

2)

w art. 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„2. Za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z
przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia
chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie
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dotyczy to niezdolności do pracy, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, oraz
spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.”;
3)

w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do
pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej
niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza
się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż
60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.”;

4)

w art. 11:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi 80%
podstawy wymiaru zasiłku.”,

b)
5)

uchyla się ust. 1a i 1b;

w art. 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do osoby niezdolnej do
pracy, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej na podstawie
ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320) lub ustawy z dnia
18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego,

Służby

Wywiadu

Wojskowego,

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320).”;
6)

w art. 18 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do osoby, która ma ustalone prawo
do emerytury lub renty inwalidzkiej na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub ustawy z
dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,

Agencji

Wywiadu,

Służby

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin.”;
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7)

w art. 25 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która ma ustalone prawo
do emerytury lub renty inwalidzkiej na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub ustawy z
dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,

Agencji

Wywiadu,

Służby

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin.”;
8)

w art. 30:
a)

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wskutek śmierci, ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ubezpieczonej będącej pracownicą, której umowa o pracę wygasła z
powodu śmierci pracodawcy lub z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie
ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie
zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w
wysokości zasiłku macierzyńskiego.”;

9)

art. 43 otrzymuje brzmienie:
„Art. 43. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między
okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju
nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy.”;

10) w art. 61a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w celu ustalenia prawa do zasiłku i
jego wypłaty, może pozyskiwać dane i informacje w zakresie niezbędnym do
ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat
od ubezpieczonych oraz płatników składek, którzy są obowiązani bezpłatnie je
udostępnić.”;
11) w art. 64:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Płatnicy składek, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1, wypłacają
zasiłki w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, a
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień.
Zasiłki te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia
wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do
zasiłku.”,
b)

dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Osobom, o których mowa w art. 2a ust. 1, zasiłek wypłaca się w
terminie określonym w ust. 1, nie później niż w terminie 60 dni od dnia spłaty
całości zadłużenia.”;

12) w art. 65 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Osobie wskazanej w ust. 1 i 2, która mieszka za granicą, na jej wniosek
zasiłki wypłaca się w formie bezgotówkowej na wskazany przez nią prowadzony
w kraju rachunek płatniczy lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz.
794 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355) albo na rachunek płatniczy prowadzony w
kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy osoby przez nią upoważnionej do
odbioru, zamieszkałej w kraju, chyba że umowy międzynarodowe stanowią
inaczej.”;
13) w art. 66 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli świadczenie zostało pobrane nienależnie z winy ubezpieczonego
lub wskutek okoliczności, o których mowa w art. 15–17 i art. 59 ust. 6 i 7,
wypłacone kwoty podlegają potrąceniu z należnych ubezpieczonemu zasiłków
bieżących oraz z innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub ściągnięciu w
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji
sądowej.”;
14) po art. 66 dodaje się art. 66a w brzmieniu:
„Art. 66a. 1. Potrąceń ze świadczeń określonych w ustawie dokonuje się na
zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
2. Ze świadczeń określonych w ustawie nie dokonuje się potrąceń należności
z

tytułu

odpłatności

za

pobyt

osób

uprawnionych

do

świadczeń

emerytalno-rentowych w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczoleczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.
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3. W przypadku przyznania prawa do emerytury na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za okres, za który
ubezpieczony pobierał zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia albo
świadczenie rehabilitacyjne, pobrane z tego tytułu kwoty zalicza się na poczet
przyznanej emerytury. Kwoty te traktuje się jak świadczenia wypłacane w kwocie
zaliczkowej w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) „rodzaj działalności według PKD” – rodzaj przeważającej działalności
zakodowanej według Polskiej Klasyfikacji Działalności w rejestrze REGON,
z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3;”;

2)

w art. 3 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik
uległ:”;

3)

w art. 6 w ust. 2 w części wspólnej wyrazy „6,60 zł” zastępuje się wyrazami „1%
minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w odrębnych przepisach”;

4)

w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje za
okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą
zawodową, za które ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu
zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego
świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy.”;

5)

w art. 27 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„2. Do stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje
się odrębnych przepisów o sukcesji praw i obowiązków w przypadku
przekształceń, łączenia się lub podziału płatników składek.”;

6)

w art. 29 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dla płatnika składek będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą, posiadającego ustalony odrębnie więcej

niż

jeden

rodzaj

przeważającej działalności, przyjmuje się rodzaj działalności ustalony dla
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działalności wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.”;
7)

w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, Zakład doręcza wyłącznie w
postaci elektronicznej na profilu informacyjnym założonym w systemie
teleinformatycznym Zakładu.”;

8)

w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli przed upływem terminu opłacania składek, określonego w
przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek, o którym mowa
w ust. 1, nie zostanie ujęty w rejestrze REGON wraz z informacją o rodzaju
działalności według PKD, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe
ustala się zaliczkowo w wysokości określonej w art. 28 ust. 1. Po ujęciu w
rejestrze REGON informacji o rodzaju działalności według PKD płatnik składek
jest obowiązany od początku roku składkowego skorygować stopę procentową
składki do wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do
której jest zaklasyfikowany.”;

9)

w art. 35 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„2. W przypadkach, w których płatnicy składek korygują informację, o której
mowa w art. 31 ust. 6, w zakresie liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia,
właściwa jednostka organizacyjna Zakładu może wystąpić do okręgowego
inspektora pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1300) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 10:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu lub świadczenie to ulega
zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, na zasadach określonych w art. 104
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”,

b)

uchyla się ust. 2–6,

c)

w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są
obowiązani niezwłocznie powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o
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okolicznościach powodujących zawieszenie prawa do tego świadczenia albo
zmniejszenie jego wysokości.”,
d)
2)

uchyla się ust. 9;

w art. 12c:
a)

ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rentę socjalną wypłaca się osobie uprawnionej:
1)

w formie bezgotówkowej na wskazany przez nią jej rachunek płatniczy
prowadzony w kraju lub wydany w kraju jej instrument płatniczy w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355) albo

2)

za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność w zakresie
doręczania świadczeń.
2. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności, karę aresztu

wojskowego albo karę aresztu za wykroczenie oraz osobie tymczasowo
aresztowanej rentę socjalną wypłaca się:
1)

w formie bezgotówkowej na wskazany przez nią jej rachunek płatniczy
prowadzony w kraju lub wydany w kraju jej instrument płatniczy w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
albo

2)

na jej wniosek za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność
w zakresie doręczania świadczeń pod adresem zakładu karnego lub
aresztu.”,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku gdy rentę socjalną wypłaca organ emerytalnorentowy, wypłata następuje w tej samej formie, w której następuje wypłata
renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną.”;

3)

w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Renta socjalna, odsetki za opóźnienia w wypłacie renty socjalnej, zasiłek
pogrzebowy oraz koszty ich obsługi wypłacane przez Zakład i Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia

Społecznego

są

finansowane

ze

środków

Funduszu

Solidarnościowego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 23 października
2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).”;
4)

w art. 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) art. 80–82, art. 84 ust. 4, 4a, 6–8e i art. 85 ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100) w art. 90c w ust. 11 w pkt 9
kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w celu realizacji zadań w zakresie
ubezpieczeń społecznych.”.
Art. 8. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1924) w art. 28 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W razie zbiegu prawa do emerytury pomostowej z prawem do świadczeń,
o których mowa w art. 27, stosuje się odpowiednio przepisy art. 98 ustawy o
emeryturach i rentach z FUS.”.
Art. 9. W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach
kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128) w art. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje
brzmienie:
„b) publicznych i niepublicznych szkołach, z wyjątkiem niepublicznych szkół
nieposiadających uprawnień szkoły publicznej, o których mowa w art. 104
ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 2245 i 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248 oraz z 2021 r. poz. 4), i
niepublicznych szkół artystycznych nieposiadających uprawnień publicznej
szkoły artystycznej,”.
Art. 10. W ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu
uzupełniającym (Dz. U. z 2021 r. poz. 419) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do wniosku należy dołączyć:
1)

zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka,
jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w rejestrze stanu
cywilnego;

2)

orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad
dzieckiem;

3)

informację o numerach PESEL dzieci;
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4)

oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz
innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania
świadczenia.”;

2)

w art. 6 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Organ, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i 2, lub organ rentowy, w
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zamieszczonych we wniosku danych
dzieci wnioskodawcy, może potwierdzić te dane w rejestrze stanu cywilnego w
sposób określony w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o
aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709).”.
Art. 11. Deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne, o których mowa

w art. 47 ustawy zmienianej w art. 1, za okres do grudnia 2021 r. płatnik składek
koryguje w okresie do dnia 1 stycznia 2024 r., z zastrzeżeniem art. 47 ust. 3a ustawy
zmienianej w art. 1.
Art. 12. Opłaty dodatkowe wymierzone na podstawie art. 47 ust. 10c ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 12 czerwca 2017 r.,
nieopłacone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ulegają umorzeniu z mocy
prawa.
Art. 13. Do egzekucji ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych wszczętych i
niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.:
1)

przepisy art. 24 ust. 2 i 5b ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 140 ust. 4 pkt 1 i
ust. 6 pkt 2, art. 141 ust. 1 pkt 3 oraz art. 143 ustawy zmienianej w art. 3 stosuje
się w brzmieniu dotychczasowym;

2)

przepisu art. 139 ust. 1 pkt 2c ustawy zmienianej w art. 3 nie stosuje się.
Art. 14. Wnioski, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art.

1, w brzmieniu dotychczasowym, dotyczące okresu sprzed dnia 1 stycznia 2022 r.,
mogą być składane nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r.
Art. 15. 1. Płatnicy składek, którzy nie posiadają profilu informacyjnego, o
którym mowa w art. 47b ustawy zmienianej w art. 1, obowiązani są do założenia tego
profilu w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r.
2. W terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
zakłada profil informacyjny, o którym mowa w art. 47b ustawy zmienianej w art. 1,
płatnikom składek nieposiadającym tego profilu, na kontach których na dzień 31
grudnia 2022 r. prowadzone są rozliczenia z tytułu składek.
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Art. 16. 1. Kadencja Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
powołanej na podstawie art. 75 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
dotychczasowym, upływa z dniem 30 września 2022 r.
2. Prezes Rady Ministrów powołuje nową Radę Nadzorczą Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, o której mowa w art. 75 ustawy zmienianej w art. 1, z dniem 1
października 2022 r.
Art. 17. 1. Przepisy art. 25a ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2a i 2b ustawy zmienianej w art.
3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do emerytur przyznanych
na wniosek zgłoszony po dniu 31 maja 2021 r. lub przyznanych na podstawie art. 24a
ustawy zmienianej w art. 3 osobom, które wiek emerytalny ukończyły po dniu 31 maja
2021 r., oraz do rent rodzinnych przyznanych po osobach zmarłych po dniu 31 maja
2021 r.
2. W przypadku przyznania emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ust.
1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, emerytura lub renta rodzinna podlega
ponownemu przeliczeniu z uwzględnieniem przepisów art. 25a ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2a i
2b ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30
dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 18. Do spraw o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty zgodnie z
art. 110 ustawy zmienianej w art. 3 lub emerytury zgodnie z art. 110a ustawy
zmienianej w art. 3, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.,
stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 19. Do spraw o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty zgodnie z
art. 112 i art. 113 ustawy zmienianej w art. 3, wszczętych i niezakończonych przed
dniem 1 stycznia 2022 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 20. Od dnia 1 stycznia 2022 r. wypłata świadczeń na zasadach określonych w
ustawach zmienianych w art. 2, art. 3 i art. 6, które były przyznane przed dniem 1
stycznia 2022 r., jest kontynuowana w dotychczasowej formie, chyba że
świadczeniobiorca lub osoba uprawniona do odbioru świadczenia pobieranego w formie
gotówkowej wskaże rachunek lub instrument płatniczy, o którym mowa odpowiednio w
art. 130 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b, art. 132 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w
art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, albo w art. 12c ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt
1 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
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Art. 21. Zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało
przed dniem 1 stycznia 2022 r., wypłaca się w wysokości, na zasadach i w trybie
określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym
przed dniem 1 stycznia 2022 r., za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.
Art. 22. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 47a ust.
7 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 47a ust. 7 ustawy zmienianej w
art. 1, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.
Art. 23. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z
wyjątkiem:
1)

art. 9, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od
dnia 1 września 2019 r.;

2)

art. 1 pkt 4, pkt 7 lit. a i b, pkt 11 lit. a, c i d, pkt 12, pkt 13 lit. b i pkt 16, art. 2, art.
3 pkt 4–13, art. 4, art. 5 pkt 3, art. 6 pkt 1 i 2 oraz art. 10, które wchodzą w życie z
dniem 1 stycznia 2022 r.;

3)

art. 1 pkt 28 i art. 5 pkt 7, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.;

4)

art. 1 pkt 15, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
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