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KOMISJA
RODZINY, POLITYKI
SENIORALNEJ I SPOŁECZNEJ

Pan
Tomasz GRODZKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej wnosi o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej
projektu ustawy

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
W załączeniu przekazuję projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Jednocześnie informuję, że w dalszych pracach nad tym projektem ustawy komisję
reprezentować będzie pan senator Ryszard Majer.

Przewodniczący Komisji
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
(-) Jan Filip Libicki

projekt

U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.
Jednocześnie upoważnia pana senatora Ryszarda Majera do reprezentowania Senatu
w pracach nad projektem.

projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.1)) po art. 31zy14
dodaje się art. 31zy15 w brzmieniu:
„Art. 31zy15. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania
ostatniego z nich, wezwanie, o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz.
1342) może być wysyłane z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie
teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2. Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna przekaże Zakładowi Ubezpieczeń
Społecznych nazwę i NIP podmiotu zatrudniającego, o którym mowa w art. 8 ust. 5
ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
3.

Zakład

Ubezpieczeń

Społecznych

udostępni

wezwanie

na

profilu

informacyjnym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie
wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od otrzymania danych, o których mowa
w ust. 2.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wezwanie, o którym mowa w art. 8
ust. 5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
uznaje się za skuteczne:
1)

w momencie jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu informacyjnym
w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz.2112, 2113, 2123,
2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021r. poz.11, 159, 180, 694, 981, 1023,1090, 1162,
1163 i 1192.
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2)

po upływie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania na profilu informacyjnym
w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku
jego nieodebrania.
5. Koszty obsługi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wezwań przez profil

informacyjny z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych powiększone o należny podatek od towarów i usług pokrywa Polski
Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

UZASADNIENIE

Proponowany projekt zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842,
z późn. zm.) dodaje w tej ustawie zmianę polegającą na wprowadzeniu art. 31zy15. Dotyczy
on ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1342), która nakłada na podmiot zatrudniający obowiązek zawarcia,
w określonym terminie, umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK).
Zgodnie z art. 8 tej ustawy do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale
danego roku kalendarzowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia Polskiemu
Funduszowi Rozwoju informację zawierającą nazwę, NIP, adres siedziby i adres do
korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej
płatników,

będących

podmiotami

zatrudniającymi,

którzy deklarowali

składki

na

obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione. Informacja ta
zawiera dane zgodne ze stanem odpowiednio na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września
i 31 grudnia każdego roku. Polski Fundusz Rozwoju weryfikuje dane zawarte w informacji
z danymi dotyczącymi podmiotów zatrudniających, zawartymi w ewidencji PPK. Jeżeli
w wyniku dokonanej weryfikacji okaże się, że podmiot zatrudniający nie dopełnił,
w terminie, obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, Polski Fundusz Rozwoju wzywa
w formie pisemnej podmiot zatrudniający do zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez
wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju
informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. Wezwanie
uznaje się za skuteczne w momencie zwrotnego potwierdzenia odbioru lub poprzez nadanie
przesyłką poleconą po bezskutecznej, dwukrotnej, próbie dostarczenia pisma za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. W wezwaniu Polski Fundusz Rozwoju informuje jednocześnie
podmiot zatrudniający o karze za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie
PPK w terminie (kara grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego
podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu
zabronionego, art. 106)
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Przedmiotem nowelizacji jest wprowadzenie możliwości wysyłania wyżej omawianego
wezwania, o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych

planach

kapitałowych,

z

wykorzystaniem

profilu

informacyjnego

w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Polski Fundusz Rozwoju
przekaże Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nazwę i NIP podmiotu zatrudniającego, a
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni wezwanie na profilu informacyjnym w systemie
teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa nowelizująca przesądza o tym, kiedy wezwanie, o którym mowa w art. 8 ust. 5
ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, uznaje się za
skuteczne. Dzieje się tak: w momencie jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu
informacyjnym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo po
upływie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania na profilu informacyjnym w systemie
teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku nieodebrania
wezwania.
Ustawa gwarantuje, że koszty obsługi wezwań przekazywanych przez profil
informacyjny, dokonywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z wykorzystaniem
własnego systemu teleinformatycznego (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług)
pokryje Polski Fundusz Rozwoju.
Niniejszy projekt ustawy został przedłożony w celu ograniczenia negatywnych
społecznych i gospodarczych skutków epidemii COVID–19, podniesienia poziomu ochrony
zdrowia, a jednocześnie w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania systemu PPK.
W nowelizowanym

art.

37zy15 proponuje się bowiem wprowadzenie, w okresie

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie roku
odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, możliwości dokonywania
czynności przewidzianych ustawą w sposób wyłączający kontakty międzyludzkie. W sytuacji
nieustępującego zagrożenia epidemicznego i utrzymującego się ryzyka wzrostu zakażenia
wirusem SARS-CoV-2, kluczowym problemem jest eliminowanie kanałów potencjalnej
transmisji choroby, a jednym z nich, stwarzającym wysoki stopień zagrożenia, jest kontakt
bezpośredni. Rozwiązania przewidziane w projektowanej ustawie eliminują konieczność
takiego kontaktu przy doręczaniu wezwań w postaci przesyłek listowych. System
teleinformatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie epidemii COVID-19 spełnia
prawidłowo swoją rolę, jest wykorzystywany i wykazuje operacyjną sprawność przy
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realizacji różnych uprawnień, takich jak np. uzyskanie świadczenia postojowego, zwolnienia
z opłacania składek, obsługi Polskiego Bonu Turystycznego, a ostatnio świadczenia 300+.
Wykorzystanie systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowi
szybką,

skuteczną

formę

komunikacji,

eliminującą

ryzyko

zbędnych

kontaktów

międzyludzkich.
Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2021 r.
Projekt został wniesiony na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu. W razie
podjęcia przez Senat uchwały, o której mowa w art. 69 ust. 3 Regulaminu Senatu, tj.
o przystąpieniu do drugiego czytania, projekt nie zostanie poddany konsultacjom społecznym.
Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze i finansowe zostaną natomiast przedstawione
w ocenie skutków regulacji.
Projektowane rozwiązania są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

