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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r.  

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 

 

 

(druk nr 471) 

 

U S T A W A z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 963, z późn. zm.) 

 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) ubezpieczeni - osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych, 

o których mowa w art. 1; 

2) płatnik składek: 

a)  pracodawca - w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą 

oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w 

stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, 

w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku 

macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład, 

b)  jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia 

przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie 

korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do osób 

pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób pobierających 

zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania 

nowego zatrudnienia oraz osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w 

okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze 

stypendium na przekwalifikowanie, 

c)  podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania 

kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do osób, 

które ją wykonują, na podstawie skierowania do pracy, lub podlegają 
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ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli 

zasiłek wypłaca ten podmiot, 

d)  ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia 

społeczne, 

e)  Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego, o 

których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do 

Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 

1925, z 2006 r. poz. 708 oraz z 2009 r. poz. 918), oraz Kancelaria Senatu w stosunku 

do senatorów, 

f)  duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub 

klasztoru w stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna 

zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych objętych 

tą zgodą, 

g)  jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej - w stosunku do 

żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką, 

h)  (uchylona), 

i)  (uchylona), 

j)  (uchylona), 

k)  ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z zatrudnienia w 

związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 

niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 

l)  (uchylona), 

ł)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych 

lub stypendium, 

ł
1
)  centrum integracji społecznej - w stosunku do osób pobierających świadczenie 

integracyjne, 

ł
2
)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających stypendium na 

podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie 

odbywania studiów podyplomowych, 

m)  Zakład - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku 
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macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład, oraz w stosunku do osób 

określonych w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, 

n)  podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do osób pobierających te 

stypendia, 

o)  
(1)

 minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz dyrektor izby 

administracji skarbowej - w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, 

p)  
(2)

 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Lecha Kaczyńskiego - w stosunku do słuchaczy pobierających stypendium, 

r)  osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób współpracujących 

przy prowadzeniu tej działalności, 

s)  wojewódzki urząd pracy - w stosunku do osób, których świadczenia pracownicze 

finansowane są ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

jeżeli świadczenia te wypłacane są przez ten urząd, 

t)  jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostkę 

samorządu terytorialnego - jeżeli rozlicza i opłaca składki za ubezpieczonych 

wykonujących pracę w podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych 

jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, 

u)  podmiot, w którym jest pełniona służba - w odniesieniu do żołnierzy zawodowych i 

funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia w nim służby, jeżeli podmiot ten 

wypłaca im uposażenie, 

w)  wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących 

świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie 

przepisów o świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie 

przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

z)  podmiot, który wypłaca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia - w 

stosunku do osób, którym wypłaca to świadczenie, 

za)  inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty kierujące - w stosunku do osób 

pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania 

zawodowego - którymi są: 

–  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem 

wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, 

–  Ochotnicze Hufce Pracy, 

–  agencje zatrudnienia, 
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–  instytucje szkoleniowe, 

–  instytucje dialogu społecznego, 

–  instytucje partnerstwa lokalnego, 

–  organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i 

przeciwdziałania bezrobociu, 

–  jednostki naukowe, 

–  organizacje pracodawców, 

–  związki zawodowe, 

–  ośrodki doradztwa rolniczego, 

–  ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego 

–    korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych 

na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w 

przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1448 i 1856 oraz z 2015 r. poz. 1240) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383), 

<zaa)  inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty wypłacające stypendium w okresie 

szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w ramach projektów lub 

programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej – w stosunku do osób pobierających stypendium w okresie szkolenia, 

stażu lub przygotowania zawodowego> 

zb)  podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do członków rad nadzorczych; 

<2a) podmiot zgłaszający ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych – podmiot 

niebędący płatnikiem składek, o którym mowa w pkt 2, który dokonał zgłoszenia 

do ubezpieczeń społecznych osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 

8 ust. 2a> 

3)   składki - składki na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w pkt 1; 

4)   zasiłki - zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz 

ubezpieczenia wypadkowego; 

5)   deklaracja rozliczeniowa - zestawienie informacji o należnych składkach na fundusze, 

na które składki pobiera Zakład, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz kwot 

należnych do zapłaty; 
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6)   imienny raport miesięczny - informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom 

społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc 

kalendarzowy; 

7)   konto ubezpieczonego - konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz informacje 

dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego; 

8)   konto płatnika - konto, na którym ewidencjonowana jest kwota zobowiązań z tytułu 

składek oraz innych składek danego płatnika zbieranych przez Zakład, kwoty 

zapłaconych składek, stan rozliczeń oraz inne informacje dotyczące płatnika składek; 

9)   przychód - przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, 

wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania 

kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla 

bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym 

oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej 

działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz przychody z działalności 

wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie 

od sposobu ich powoływania; 

10)  przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni 

kółek rolniczych - przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na jej 

rzecz produktów rolnych; 

11)  otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród 

funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych; 

12)  (uchylony); 

12a)  okresowa emerytura kapitałowa - świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 

21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1097); 

12b)  (uchylony); 

13)  międzybankowy system elektroniczny - system ELIXIR w Krajowej Izbie 

Rozliczeniowej S.A.; 

14)  (uchylony); 

15)  numer NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 
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16)  rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem; 

<16a) numer rachunku składkowego – numer rachunku wygenerowany przez 

Zakład, zgodny ze standardem Numeru Rachunku Bankowego (NRB)> 

17)  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem - osobę fizyczną sprawującą osobistą 

opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem 

przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku 

kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z 

powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

  

  

Art. 23. 

 

[1. Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na 

zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z późn. zm.).] 

<1. Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za 

zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 i 648) z wyłączeniem art. 56a.> 

1a. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł. 

2. Wyegzekwowane odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna od składek, o których mowa 

w art. 22 ust. 3, są, proporcjonalnie do wysokości składek, odprowadzane do otwartego 

funduszu emerytalnego oraz ewidencjonowane na subkoncie, o którym mowa w art. 40a. 

3. (uchylony). 

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do składek opłacanych ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

 

[Art. 31. 

 Do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: art. 12, art. 26, art. 29 § 1 i 2, art. 

33, art. 33a, art. 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 § 1, 3 i 5, art. 62b § 1 pkt 2 i § 3, art. 72 § 1 pkt 1 i 4 i § 2, art. 73 § 1 
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pkt 1 i 5, art. 77b § 1 i 2, art. 91, art. 93, art. 93a-93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1, art. 98 

§ 1 i 2 pkt 1, 2, 5 i 7, art. 100, art. 101, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, 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, § 3, art. 111 § 1-4 i § 5 pkt 1, art. 112 § 1-5, art. 112b, art. 112c, art. 

113, art. 114, art. 115-117, art. 118 oraz art. 119 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa.] 

 

<Art. 31. 

 Do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: 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 § 1, 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, art. 98 § 1 i 

§ 2 pkt 1, 2, 5 i 7, art. 100, art. 101, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, 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, art. 112c, 

art. 113, art. 114, art. 115–117, art. 118 § 1 oraz art. 119 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa> 

 

 

Art. 33. 

1. Zakład prowadzi: 

1)   konta ubezpieczonych, z których każde jest oznaczone numerem PESEL; 

2)   konta płatników składek oznaczone numerem NIP, a w przypadku gdy płatnik składek 

nie posiada numeru NIP, do czasu jego uzyskania - numerem z krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, a jeżeli nie posiada również 

tego numeru - numerem PESEL lub serią i numerem dowodu osobistego albo 

paszportu; 

3)   Centralny Rejestr Ubezpieczonych; 

4)   Centralny Rejestr Płatników Składek; 

5)   Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych; 

6)   (uchylony); 

7)   inne rejestry niezbędne do realizacji zadań określonych odrębnymi przepisami. 

1a. (uchylony). 
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2. Jeżeli osoba ubezpieczona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie posiada numeru PESEL, nie 

podała go lub podany numer budzi wątpliwości co do jego prawidłowości, konto 

ubezpieczonego oznacza się numerem NIP, a jeżeli nie posiada również tego numeru - 

serią i numerem dowodu osobistego albo paszportu. 

3. (uchylony). 

4. Zakład jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z: 

1)   rejestru PESEL; 

2)   danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji 

Podatników na zasadach przewidzianych w przepisach o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników; 

3)   danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

<4a. Organ prowadzący rejestr PESEL przekazuje do Zakładu w formie elektronicznej: 

1) zbiór nowo nadanych poprzedniego dnia numerów PESEL i odpowiadające im 

dane z rejestru PESEL; 

2) informacje o dokonanej poprzedniego dnia zmianie danych objętych zbiorem, 

o którym mowa w pkt 1. 

4b. Format przekazywanych danych, o których mowa w ust. 4a, uzgadniają organ 

prowadzący rejestr PESEL i Zakład.> 

5. Szczegółowy zakres danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, 

określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego, uwzględniając w nich również dane dotyczące zawodu wykonywanego przez 

ubezpieczonych wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym 

charakterze. 

 

Art. 34. 

1. Zakład zapewnia rzetelność i kompletność informacji gromadzonych na kontach 

ubezpieczonych i na kontach płatników składek w sposób uregulowany niniejszą ustawą. 

2. Informacje zawarte na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika składek prowadzonych w 

formie elektronicznej, które przekazane zostały w postaci dokumentu pisemnego albo 

elektronicznego, są środkiem dowodowym w postępowaniu administracyjnym i sądowym 

[z zakresu ubezpieczeń społecznych]. 
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3. Do informacji zawartych na kontach ubezpieczonych i kontach płatników składek oraz 

danych źródłowych będących podstawą zapisów na tych kontach stosuje się przepisy o 

ochronie danych osobowych. 

4. Wykorzystywanie danych osobowych i innych informacji zgromadzonych na kontach 

ubezpieczonych dopuszczalne jest jedynie w przypadkach określonych w ustawie. 

5. Zakład oraz otwarty fundusz emerytalny są obowiązane do wzajemnego udostępniania 

danych osobowych osób zarejestrowanych w rejestrze, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 

5. 

6. Zakład, na wniosek płatnika składek, bada prawidłowość wykazanych przez tego płatnika 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 9 

ust. 2c. Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek 

Zakład stwierdzi błędne wykazanie składek, informuje o tym niezwłocznie płatnika 

składek i ubezpieczonego za pośrednictwem płatnika składek. Jeżeli do opłacania składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, 

składka jest opłacana przez każdego płatnika, chyba że ubezpieczony przedłoży płatnikowi 

dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek. 

Art. 35. 

[1. We wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym z 

rozliczaniem i opłacaniem składek oraz przyznawaniem i wypłatą świadczeń określonych 

odrębnymi przepisami, należy podawać:] <We wszystkich dokumentach związanych z 

ubezpieczeniami społecznymi, w tym z rozliczaniem składek oraz przyznawaniem i 

wypłatą świadczeń określonych odrębnymi przepisami, podaje się> 

1)   w przypadku ubezpieczonych - numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie 

nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, z 

zastrzeżeniem ust. 1a; 

2)   w przypadku płatników składek - numery NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek 

nie nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu 

osobistego albo paszportu. 

1a. W imiennych raportach miesięcznych, o których mowa w art. 41, należy podać numer 

PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru - serię i numer dowodu 

osobistego lub paszportu. 

<1b. Do dokumentów płatniczych, o których mowa w art. 47a ust. 4, nie stosuje się 

przepisu ust. 1> 
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2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

 

<Art. 38a. 

1. Jeżeli w związku z przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym lub kontrolą 

wykonywania przez płatników składek obowiązków z zakresu ubezpieczenia 

społecznego zachodzi konieczność wydania decyzji, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 

1a, Zakład wydaje decyzję podmiotowi zgłaszającemu ubezpieczonych do 

ubezpieczeń społecznych oraz płatnikowi składek ustalonemu przez Zakład. 

2. Jeżeli w wyniku uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w ust. 1, zostanie 

potwierdzone, że płatnikiem składek jest płatnik składek ustalony przez Zakład, 

Zakład sporządza za tego płatnika z urzędu dokumenty związane z ubezpieczeniami 

społecznymi określone w ustawie za okres wskazany w decyzji. 

3. Jeżeli podmiot zgłaszający ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych wypłacał 

świadczenia podlegające rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne za 

okres wskazany w decyzji, sporządzane przez Zakład dokumenty, o których mowa w 

ust. 2, uwzględniają te świadczenia. 

4. Składki nienależnie opłacone przez podmiot zgłaszający ubezpieczonych do 

ubezpieczeń społecznych za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 1, 

Zakład zalicza z urzędu na poczet należności z tytułu składek płatnika składek. 

Zakład dokonuje zaliczenia ustalonej do zaliczenia kwoty na poczet zaległych lub 

bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek. Przepisów art. 

24 ust. 6a–6f nie stosuje się. 

5. Kwotę do zaliczenia na poczet należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 

ustala się dla okresów rozliczeniowych wskazanych w decyzji, o której mowa w ust. 1, 

dla wszystkich ubezpieczonych płatnika składek, zgłoszonych za dany okres 

rozliczeniowy przez podmiot zgłaszający ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych 

według następującego wzoru: 

 

 

kwota do 

zaliczenia za 

 

 

wpłata podmiotu zgłaszającego 

ubezpieczonych do ubezpieczeń 

 

 

kwota zadeklarowanych 

składek za 
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dany okres 

rozliczeniowy 

 

= 

 

społecznych za dany okres rozliczeniowy  

x 

ubezpieczonego przez 

podmiot zgłaszający 

ubezpieczonych do 

ubezpieczeń społecznych 

za dany okres 

rozliczeniowy 

łączna suma składek wykazanych 

w deklaracji rozliczeniowej przez podmiot 

zgłaszający ubezpieczonych do 

ubezpieczeń społecznych za dany okres 

rozliczeniowy 

6. Kwotę do zaliczenia na poczet należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 

płatnika składek ustala się w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół, a grosze pomija 

się. 

7. Do należności płatnika składek z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz 

na ubezpieczenie zdrowotne ust. 4–6 stosuje się odpowiednio.> 

 

<Art. 43b. 

1. Zakład generuje i przydziela numer rachunku składkowego dla płatnika składek 

niezwłocznie po utworzeniu konta płatnika składek, w celu opłacania należności z 

tytułu składek, o których mowa w art. 47 ust. 4. 

2. Dla płatników składek rozliczających składki w odrębnych deklaracjach Zakład 

generuje numer rachunku składkowego osobny dla każdego z zakresów numerów 

deklaracji. 

3. Informację o przydzielonym numerze rachunku składkowego Zakład niezwłocznie 

przekazuje płatnikowi składek w postaci papierowej za pośrednictwem operatora 

pocztowego jako przesyłkę rejestrowaną lub – w przypadku płatnika składek, który 

w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład utworzył profil 

informacyjny – udostępnia numer rachunku składkowego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład. 

4. W przypadku nieotrzymania informacji o przydzielonym numerze rachunku 

składkowego płatnik składek jest obowiązany zwrócić się do terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu o jej przekazanie, przed najbliższym terminem opłacania 

składek. 

5. Skutki otrzymania błędnej informacji o przydzielonym numerze rachunku 

składkowego nie obciążają płatnika składek.> 
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Art. 45. 

1. Na koncie płatnika składek: 

[1)   ewidencjonuje się dane identyfikacyjne, numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, 

a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL 

lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwy i numery rachunków 

bankowych płatnika, dane informacyjne płatnika składek, w tym szczególną formę 

prawną według krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON), kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

oraz wszelkie inne dane konieczne do obsługi konta, a w szczególności dla celów 

rozliczania należności z tytułu składek oraz dla celów prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego, w tym informacje dotyczące wspólników spółek cywilnych, jawnych i 

komandytowych, w zakresie rejestrowanym w Centralnym Rejestrze Podmiotów - 

Krajowej Ewidencji Podatników;] 

<1) ewidencjonuje się dane identyfikacyjne, numery rachunków składkowych, numer 

NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych 

numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego 

albo paszportu, nazwy i numery rachunków bankowych płatnika składek, dane 

informacyjne płatnika składek, w tym szczególną formę prawną według krajowego 

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), kod rodzaju 

działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz wszelkie inne 

dane konieczne do obsługi konta, a w szczególności do celów rozliczania należności 

z tytułu składek oraz do celów prowadzenia postępowania egzekucyjnego, w tym 

informacje dotyczące wspólników spółek cywilnych, jawnych i komandytowych, w 

zakresie rejestrowanym w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej 

Ewidencji Podatników.> 

1a)  ewidencjonuje się liczbę pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz 

Emerytur Pomostowych; 

2)   prowadzone są rozliczenia należnych składek, wypłacanych przez płatnika zasiłków 

oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych podlegających zaliczeniu na poczet składek 

oraz innych składek pobieranych przez Zakład; 

3)   ewidencjonuje się dane niezbędne do realizacji przez Zakład zadań zleconych 

odrębnymi przepisami. 

[2. Zakład ma prawo uzupełniać dane na koncie płatnika składek o numery NIP i REGON.] 
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<2. Zakład ma prawo uzupełniać dane na koncie płatnika składek o numery NIP i 

REGON oraz numery rachunków składkowych.> 

 

Art. 47. 

 1. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty 

miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie 

później niż: 

1)   do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie 

za siebie; 

2)   do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych; 

3)   do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników. 

1a. Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz 

opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem 

wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w terminie 

opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję. 

2. Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie deklarację 

rozliczeniową. 

2a. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub 

osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji 

rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio 

złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do 

podstawy wymiaru składek: 

1)   na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru 

składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z 

nimi współpracujące; 

2)   na ubezpieczenie zdrowotne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru 

określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. 

zm.), obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w 

stosunku do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2b. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające wyłącznie składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z 
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obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za 

kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym 

raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek kwotę w wysokości 

najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku 

do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2c. Osoby, o których mowa w ust. 2a, 2b, 2d, 2e i 2f, są zwolnione z obowiązku składania 

deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, także 

wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie 

zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia. 

2d. Duchowni opłacający składki wyłącznie za siebie są zwolnieni z obowiązku składania 

deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji 

rozliczeniowej zadeklarowali do podstawy wymiaru składek: 

1)   na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a lub 

w ust. 4c; 

2)   na ubezpieczenia zdrowotne - kwotę w wysokości określonej w art. 81 ust. 1 lub 10 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

2e. Osoby wymienione w art. 7 opłacające składki wyłącznie za siebie są zwolnione z 

obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio 

złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowały do podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 7. 

2f. Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia wyłącznie osobę, o której mowa w art. 6 ust. 

2d jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz imiennych 

raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji 

rozliczeniowej zadeklarował do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - 

kwotę w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie. 

3. Płatnik składek jest zobowiązany 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. 
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3a. Imiennych raportów miesięcznych nie składa się w przypadku, gdy korekta dotyczy 

wyłącznie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. 

3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, stosuje się odpowiednio art. 41 ust. 7a i 7b. 

3c. Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów 

korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 5 

lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej Zakładu, 

w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. 

4.[ Składki opłaca się na wskazane przez Zakład rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w 

podziale na:] <Należności z tytułu składek na:> 

1)   ubezpieczenia społeczne; 

2)   ubezpieczenie zdrowotne; 

3)   Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

4)   (uchylony); 

5)   Fundusz Emerytur Pomostowych  

< opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez Zakład numer rachunku 

składkowego.> 

4a.[ Składki, o których mowa w ust. 4, płatnik składek opłaca przy użyciu:] 

<Należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 4, płatnik składek opłaca przy 

użyciu:> 

[1)   bankowych dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem banku według 

wzorów, o których mowa w art. 49 ust. 3,] 

<1) dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem dostawcy usług 

płatniczych według wzorów określonych przez dostawcę usług płatniczych,> 

2)   dokumentu elektronicznego z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1, lub 

wydruku z tego oprogramowania, 

[3)   dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego płatnikom 

składek przez bank,] 

<3) dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego 

płatnikom składek przez dostawcę usług płatniczych,> 

4)   dokumentu w postaci uzgodnionej z instytucją obsługującą wpłaty składek na 

ubezpieczenia społeczne 

- zwanych dalej "dokumentami płatniczymi". 
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4b. Płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek, o których mowa w 

ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika 

składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916 

oraz z 2015 r. poz. 1764, 1830 i 1893). 

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do płatników składek będących osobami fizycznymi, jeżeli 

nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 

działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. 

[4d. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych identyfikacyjnych płatnika składek, o 

którym mowa w ust. 4b, podanych w zleceniu płatniczym z danymi z Centralnego Rejestru 

Płatników Składek, Zakład informuje instytucję prowadzącą rachunek bankowy płatnika 

składek o obowiązku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu 

wyeliminowania tych niezgodności.] 

4e. Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej może opłacać należności z tytułu składek również w 

formie przekazu pocztowego lub w formie przekazu pieniężnego za pośrednictwem 

instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych. 

[5. Informacje zawarte w dokumentach płatniczych przekazywane są w formie, o której mowa 

w art. 49 ust. 3a, poprzez międzybankowy system elektroniczny jako zlecenie płatnicze dla 

Zakładu lub poprzez system elektronicznych rozrachunków międzyoddziałowych 

Narodowego Banku Polskiego. Zlecenie to powinno w szczególności zawierać informacje o 

danych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, a także o tytule wpłaty i okresie, za jaki jest 

dokonywana, oraz datę obciążenia rachunku bankowego płatnika, jeżeli wpłata dokonana 

jest w formie polecenia przelewu, lub datę dokonania wpłaty, jeżeli wpłata dokonana jest 

w formie gotówkowej.] 

<5. Informacje zawarte w dokumentach płatniczych przekazywane są jako zlecenie 

płatnicze dla Zakładu poprzez międzybankowy system elektroniczny lub poprzez 

system elektronicznych rozrachunków wewnątrzbankowych banku obsługującego 

rachunek bankowy Zakładu, w ramach którego są prowadzone rachunki składkowe. 

Zlecenie to powinno w szczególności zawierać numer rachunku składkowego oraz 

datę obciążenia rachunku bankowego płatnika, jeżeli wpłata jest dokonana w formie 
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polecenia przelewu, lub datę dokonania wpłaty, jeżeli wpłata jest dokonana w formie 

gotówkowej.> 

[5a. Zlecenia płatnicze przekazywane w formie innej niż forma, o której mowa w art. 49 ust. 

3a, nie są przyjmowane.] 

[6. Dokument płatniczy musi zawierać w szczególności informacje o danych, o których mowa 

w art. 35 ust. 1 pkt 2, a także o tytule wpłaty oraz okresie, za jaki jest dokonywana. 

7. Brak możliwości zidentyfikowania wpłaty nie obciąża Zakładu] 

<6. Dokument płatniczy musi zawierać w szczególności numer rachunku składkowego. 

7. Brak możliwości identyfikacji wpłaty płatnika składek lub błędne oznaczenie numeru 

rachunku składkowego nie obciąża Zakładu.> 

8. Instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne są zobowiązane do 

niezwłocznego transferu za pośrednictwem międzybankowego systemu rozliczeń 

elektronicznych. 

8a. Instytucje obsługujące wpłaty składek są zobowiązane do zawiadamiania Zakładu o 

błędach stwierdzonych w zleceniu płatniczym, o którym mowa w ust. 5, w formie 

elektronicznej lub pisemnej. 

9. Przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład następuje 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania 

składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych i 

deklaracji. 

10. (uchylony). 

[10a. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego w terminie 

z przyczyn leżących po stronie Zakładu, od Zakładu są należne odsetki liczone według 

zmiennej stopy procentowej, obowiązującej dla kolejnych trzymiesięcznych okresów, 

rozpoczynających się pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego. Wysokość 

zmiennej stopy procentowej jest obliczana jako średnia arytmetyczna średnich ważonych 

stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na czterech ostatnich 

przetargach, które odbyły się do końca miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc przed 

rozpoczęciem danego kwartału, i jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Do 

obliczania odsetek przyjmuje się, że rok wynosi 365 dni.] 

<10a. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego w 

terminie, od Zakładu są należne odsetki liczone według zmiennej stopy procentowej 

obowiązującej dla kolejnych trzymiesięcznych okresów rozpoczynających się 
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pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego. Wysokość zmiennej stopy 

procentowej jest obliczana jako średnia arytmetyczna stóp referencyjnych 

Narodowego Banku Polskiego obowiązujących w okresie 3 miesięcy do końca 

miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc przed rozpoczęciem danego kwartału i jest 

zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że 

rok liczy 365 dni.> 

10b. Odsetki, o których mowa w ust. 10a, Zakład oblicza od kwoty nieprzekazanej w terminie 

składki na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie terminu 

określonego w ust. 9 do dnia przekazania składki do otwartego funduszu emerytalnego. 

[10c. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie przez Zakład składki do otwartego funduszu 

emerytalnego w terminie z powodu nieprzekazania lub przekazania błędnego zgłoszenia do 

ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia płatnika składek, imiennego raportu miesięcznego, 

deklaracji rozliczeniowej, dokumentu płatniczego lub zlecenia płatniczego, Zakład 

wymierza płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty składek dodatkową opłatę. 

10d. Zakład przesyła płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty składek 

zawiadomienie o nieprzekazaniu lub przekazaniu błędnego dokumentu, o którym mowa w 

ust. 10c, nie później niż w ciągu 30 dni, licząc od następnego dnia po upływie terminu 

określonego w ust. 9. 

10e. Dodatkową opłatę, o której mowa w ust. 10c, Zakład ustala, w drodze decyzji, w 

wysokości odsetek, określonych w ust. 10a, od kwoty nieprzekazanej w terminie składki na 

otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie terminu określonego 

w ust. 9 do dnia otrzymania prawidłowych dokumentów wymienionych w ust. 10c. 

10f. Instytucje obsługujące wpłaty składek i płatnicy składek wpłacają dodatkową opłatę w 

najbliższym terminie opłacania składek po uprawomocnieniu się decyzji, o której mowa w 

ust. 10e. 

10g. Dodatkowa opłata nieopłacona w terminie, o którym mowa w ust. 10f, podlega 

ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.] 

[10h. Odsetki określone w ust. 10b lub pobrana przez Zakład dodatkowa opłata, o której 

mowa w ust. 10c, są przekazywane na rachunek ubezpieczonego do otwartego funduszu 

emerytalnego. 

10i. Odsetek, o których mowa w ust. 10a, nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 

przekroczyłaby 2,00 zł, a dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 10c, nie wymierza się, 

jeżeli jej wysokość nie przekroczyłaby 2,00 zł.] 
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<10h. Odsetki określone w ust. 10a są przekazywane na rachunek ubezpieczonego do 

otwartego funduszu emerytalnego. 

10i. Odsetek, o których mowa w ust. 10a, nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 

przekroczyłaby 2,00 zł.> 

10j. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość odsetek, o których 

mowa w ust. 10a. 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. (uchylony). 

14. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do składek na Fundusz Pracy, 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i 

ubezpieczenie zdrowotne. 

15. (uchylony). 

 

Art. 49. 

 1. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   kolejność zaliczania wpłat składek na FUS oraz innych należności, do których poboru 

jest zobowiązany Zakład, jeżeli płatnik opłaca je i przekazuje niezgodnie z przepisami 

ustawy, 

2)   szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach rozliczania składek i 

wypłaconych zasiłków, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz kolejność 

zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze, 

3)   szczegółowe zasady i tryb sporządzania przez Zakład z urzędu dokumentów 

związanych z ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie, 

4)   szczegółowe zasady i tryb korygowania przez Zakład z urzędu błędów stwierdzonych 

w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie, 

5)   szczegółowe zasady i tryb wprowadzania i korygowania przez Zakład z urzędu danych 

bezpośrednio na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek, 

z uwzględnieniem pierwszeństwa zaspokojenia należności funduszu emerytalnego. 

<1a) kolejność i sposób zaliczania wpłat na należności FUS oraz inne należności, do 

których poboru jest obowiązany Zakład.> 
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2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, określa 

wzory: 

1)   zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, 

2)   imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, 

3)   zgłoszeń płatnika składek, 

4)   deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, 

5)   innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont 

ubezpieczonych, 

6)   zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o 

którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych oraz 

kody pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 

- z uwzględnieniem obowiązujących procedur prowadzenia rejestrów i wykazów w 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

[3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw zabezpieczenia społecznego określi, po zaopiniowaniu przez Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego, w drodze rozporządzenia, wzory bankowych dokumentów 

płatniczych stosowanych przez płatników składających dyspozycje płatności składek na 

ubezpieczenia społeczne w postaci dokumentu pisemnego. 

3a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowości 

ewidencjonowania składek, określi w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe informacje przekazywane w zleceniu płatniczym, o którym mowa w art. 47 

ust. 5, oraz format zlecenia płatniczego w formie dokumentu elektronicznego; 

2)   (uchylony).] 

[4. Przepisy ust. 2-3a stosuje się odpowiednio do innych należności, do których poboru jest 

zobowiązany Zakład.] 

<4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych należności, do których poboru jest 

obowiązany Zakład.> 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może określić, w drodze 

rozporządzenia, uproszczone zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych 

związanych z przekazywaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent, 

uwzględniając potrzebę ograniczenia liczby przekazywanych dokumentów. 
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Art. 50. 

1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest 

zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. informację 

o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o których mowa w 

art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, zwaną dalej 

"informacją o stanie konta". 

1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość: 

1)   zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu obliczony; 

2)   hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2; 

2a)  kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, 

zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku; 

3)   składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na 

subkoncie: 

a)  należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 

b)  wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 

- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące; 

4)   składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych; 

5)   składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa 

w art. 40a ust. 4. 

1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat. 

1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości: 

1)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, o którym mowa w art. 

24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub w wieku, o którym mowa w 

ust. 1d i 1e, według stanu konta ubezpieczonego oraz 

2)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za 

każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była 

ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej 
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kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez wyrażony 

w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. 

1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, brakuje nie 

więcej niż 5 lat, podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości 

hipotetycznej emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a także 

o dwa, trzy, cztery lata i o pięć lat. 

1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, i nie wystąpił o 

ustalenie emerytury, hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz 

kolejnych pięciu lat. 

1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, 

któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się hipotetycznej 

emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie konta, jeżeli w 

okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji ubezpieczonemu 

ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów. 

1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku uprawniającego 

członka otwartego funduszu emerytalnego do okresowej emerytury kapitałowej brakuje nie 

więcej niż 12 miesięcy, podaje się dodatkowo informację o możliwości skorzystania z 

prawa do okresowej emerytury kapitałowej. 

1h. Zakład nie przesyła informacji o stanie konta ubezpieczonym, którzy w systemie 

teleinformatycznym Zakładu utworzyli profil informacyjny. Zakres danych objętych 

informacją o stanie konta Zakład udostępnia tym ubezpieczonym w systemie 

teleinformatycznym w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 1i. 

1i. Informację o stanie konta udostępnia się również w formie pisemnej na żądanie 

ubezpieczonego. 

2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 

1)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa w 

ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie dalsze 

trwanie życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 

1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa w ust. 1d i 1e, 
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a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku 

przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku; 

2)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 2 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa w 

ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o kwotę 

hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze trwanie 

życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b 

ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a 

wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku 

przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku. 

2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia ostatniego roku. 

2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji 

podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10. 

2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż 

jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do 

korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał 

jako ostatnie. 

2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta 

Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania 

lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z rejestru 

PESEL. 

2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem 

składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne 

składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej 

wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu, 

wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z 

ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących 

dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych". 

2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie 

rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. 
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2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest 

zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z 

ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia przekazania 

ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f. 

2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych 

oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we 

wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające 

wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji, 

o której mowa w ust. 2f. 

2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie 

później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później 

niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h. 

2j. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być 

udowadniana zeznaniami świadków. 

2k. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną 

niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na 

ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są: 

1) błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu 

wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika 

składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych 

dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na koncie 

ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, albo po 

złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub 

brakujących dokumentów; 

2)   błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji 

rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych 

danych po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty 

albo brakujących dokumentów. 

2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o 

stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 
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nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi 

określonych w ustawie. 

2m. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia: 

1)   uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze decyzji; 

2)   otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze kontroli. 

2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub 

brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty 

danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, 

koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami 

społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty. 

2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem 

składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie 

zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub 

zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości. 

3.  Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, prokuratorom, 

organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, komornikom 

sądowym, organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.), 

ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym 

służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw prowadzonych na podstawie 

art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych 

postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

3a. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego będącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 
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str. 470), o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 

45, mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu 

spełnienia wymogów określonych odpowiednio w załączniku I lub w załączniku II do tego 

rozporządzenia i w zakresie do tego niezbędnym. 

4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i 

płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust. 5 i 

6. 

<4a. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie 

wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w 

postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika 

składek, który je uzyskał. 

4b. Zakład umożliwia weryfikację zaświadczenia lub decyzji, o których mowa w ust. 4a, 

przez udostępnioną przez Zakład stronę internetową, po podaniu: 

1) danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję; 

2) typu identyfikatora płatnika składek i jego numeru; 

3) daty wydania zaświadczenia lub decyzji. 

4c. Wydruki, o których mowa w ust. 4a, mają moc zrównaną z mocą dokumentów 

wydawanych przez Zakład, jeżeli zawierają dane, o których mowa w ust. 4b, 

umożliwiające ich weryfikację w sposób określony w tym przepisie.> 

5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1, 

dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek 

zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na koncie, 

w jednostce organizacyjnej Zakładu. 

6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek 

ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, wniosek powinien zawierać: 

1)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego - imię i nazwisko 

ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1; 

2)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek - imię i nazwisko lub 

nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2. 

8. Zakład nie udostępnia danych, jeżeli wniosek nie zawiera informacji określonych w ust. 7. 

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje komornik sądowy, dane, o których mowa w ust. 
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3 udostępnia się w oparciu o informacje zawarte w tym wniosku, chyba że są 

niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy. 

9.  Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie sądom, 

prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, 

ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym 

służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw prowadzonych na podstawie 

art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych 

postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym 

z ust. 3a, a także - w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń rodzinnych - wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom 

sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że przepisy 

odrębne stanowią inaczej. 

10a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, nie może przekraczać 2% wysokości 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty 

ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na 

dany rok kalendarzowy. 

<10aa. Opłatę, o której mowa w ust. 10, wnosi się w terminie 14 dni od dnia wystawienia 

przez Zakład rachunku. 

10ab. Od nieuiszczonej w terminie opłaty, o której mowa w ust. 10, należne są od 

komornika sądowego odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 

określonych przepisami prawa cywilnego. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość 

nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) za traktowanie przesyłki listowej jako 

przesyłki poleconej. 

10ac. W sprawach o roszczenia z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 10, i odsetek, o 

których mowa w ust. 10ab, stosuje się przepisy prawa cywilnego.> 

10b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, oraz sposób jej wnoszenia, 
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uzależniając wysokość opłaty od formy złożenia wniosku, udostępnienia danych i 

wysokości ponoszonych przez Zakład kosztów związanych z udzielaniem informacji, w 

szczególności kosztów wyszukania informacji i sporządzenia zaświadczenia, oraz mając na 

względzie konieczność zapewnienia sprawnego poboru opłaty. 

11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy: 

1)   wykaz obejmujący dane płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili do ubezpieczeń 

społecznych co najmniej jednego cudzoziemca - w terminie do końca ostatniego dnia 

roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego wykaz dotyczy oraz 

2)   dane ubezpieczonego cudzoziemca - w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

12. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 1, obejmują: 

1)   numer NIP; 

2)   numer REGON; 

3)   numer PESEL; 

4)   kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 

5)   serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

numeru NIP, REGON lub jednego z nich; 

6)   nazwę skróconą; 

7)   imię i nazwisko; 

8)   adres siedziby; 

9)   adres do korespondencji; 

10)  adres miejsca prowadzenia działalności; 

11)  liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych; 

12)  obywatelstwo cudzoziemca; 

13)  tytuł ubezpieczenia cudzoziemca. 

13. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 2, obejmują: 

1)   rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 

2)   numer PESEL, jeżeli został nadany; 

3)   imię i nazwisko, datę urodzenia; 

4)   obywatelstwo; 

5)   płeć; 

6)   adres zameldowania; 
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7)   adres zamieszkania; 

8)   adres do korespondencji; 

9)   kod tytułu ubezpieczenia; 

10)  datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych; 

11)  datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych; 

12)  datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania 

ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych; 

13)  wymiar czasu pracy; 

14)  podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz datę opłacenia 

składki - w przypadku danych przekazywanych do Państwowej Inspekcji Pracy. 

14. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   datę urodzenia, 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

4)   obywatelstwo, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   nazwę i dane identyfikacyjne płatnika, 

7)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych, 

8)   datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego, 

9)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

10)  rodzaje ubezpieczeń wraz z określeniem, czy dobrowolne, czy obowiązkowe, 

11)  wymiar czasu pracy, 

12)  informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 

13)  opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność i osoby z nimi współpracujące, 

14)  informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

15)  wykazane w imiennym raporcie miesięcznym przerwy w opłacaniu składek, 

16)  wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia 

wypadkowego, 

17)  wypłacane świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i z ubezpieczeń rentowych, 
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18)  imię i nazwisko oraz datę uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia 

zdrowotnego przez członka rodziny 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

15. Zakład udostępnia powiatowym urzędom pracy i wojewódzkim urzędom pracy, w postaci 

elektronicznej, wykaz obejmujący dane osób ubezpieczonych, wymienionych w art. 6 ust. 

1 pkt 9-9b, które w poprzednim miesiącu zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych 

lub ubezpieczenia zdrowotnego, także z innych tytułów - w terminie do 10 dnia roboczego 

następnego miesiąca. 

16. Dane, o których mowa w ust. 15, obejmują: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia i obywatelstwo; 

4)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

5)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

6)   kod tytułu ubezpieczenia. 

17. 
(20)

 Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz 

organom Krajowej Administracji Skarbowej na ich żądanie dane: 

1)   dotyczące ubezpieczonego: 

a)  numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zameldowania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu korespondencji - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

d)  
(21)

 numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego 

albo paszportu, 
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e)  numer płatnika w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

f)  ustalone prawo do emerytury lub renty, 

g)  stopień niepełnosprawności, 

h)  kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

i)  okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

k)  okres rozliczeniowy, 

l)  kod tytułu ubezpieczenia, 

m)  informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

n)  wymiar czasu pracy, 

o)  kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego, 

p)  podstawa wymiaru składki na: 

-  ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

q)  wysokość składki na: 

-  ubezpieczenie emerytalne, 

-  ubezpieczenia rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

r)  kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu 

opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego, 

s)  kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia, 

t)  liczba dni zasiłkowych oraz liczba wypłat; 

2)   dotyczące osób zgłaszanych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego: 

a)  numer PESEL, 

b)  kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa, 

c)  stopień niepełnosprawności, 

d)  czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną; 

3)   dotyczące płatników składek: 
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a)  
(22)

 numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego 

albo paszportu, 

b)  data powstania obowiązku opłacania składek, 

c)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

d)  liczba ubezpieczonych, 

e)  stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe, 

f)  kwota należnych składek na Fundusz Pracy, 

g)  kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

h)  liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur 

Pomostowych, 

i)  liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych; 

4)   dotyczące uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 

wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów: 

a)  numer PESEL, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  stopień niezdolności do pracy, 

d)  symbol świadczenia, 

e)  wysokość świadczenia, 

f)  wysokość dodatków przysługujących do świadczenia 

- w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do skutecznego 

poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz zadań analityczno-

sprawozdawczych. 

 

Art. 61. 

1. Gospodarka finansowa FRD odbywa się na podstawie wieloletniej prognozy kroczącej 

dochodów i wydatków funduszu emerytalnego. 

2. Podstawą prognozy, o której mowa w ust. 1, są w szczególności założenia dotyczące 

sytuacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej kraju, a zwłaszcza założenia dotyczące 

płodności, umieralności, wzrostu gospodarczego, wysokości zarobków, migracji, inflacji, 
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stopy bezrobocia, struktury populacji w podziale na poszczególne grupy zawodowe oraz 

grupy znajdujące się poza siłą roboczą, oraz wskaźniki waloryzacji składek i świadczeń 

wypłacanych z ubezpieczeń społecznych. 

3. Prognoza, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest przez Zarząd Zakładu. 

[4. Prognoza, o której mowa w ust. 3, jest przedstawiana Radzie Ministrów co 3 lata, do dnia 

30 czerwca, wraz z opinią aktuariusza działającego na podstawie przepisów o działalności 

ubezpieczeniowej. Wyboru aktuariusza dokonuje minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego w drodze konkursu.] 

<4. Prognoza, o której mowa w ust. 3, jest przedstawiana Radzie Ministrów co 3 lata, do 

dnia 30 czerwca, wraz z opinią aktuariusza działającego na podstawie przepisów o 

działalności ubezpieczeniowej. Wyboru aktuariusza dokonuje Rada Nadzorcza 

Zakładu.> 

5. Prognoza publikowana jest corocznie w Biuletynie Informacyjnym. Zakres publikacji 

określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia. 

<Art. 66a. 

Zakład jest dostawcą usług płatniczych w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.> 

Art. 75. 

1. Rada Nadzorcza Zakładu jest powoływana przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią 

kadencję, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, przy czym: 

1)   4 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)   po 1 członku jest powoływanych na wniosek każdej z organizacji pracodawców, 

reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), zwanej dalej 

"ustawą o Radzie Dialogu Społecznego; 

3)   po 1 członku jest powoływanych na wniosek każdej organizacji związkowej, 

reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego; 

4)   1 członek jest powoływany na wniosek ogólnokrajowych organizacji emerytów i 

rencistów. 
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1a. Członek Rady Nadzorczej Zakładu może być odwołany przez Prezesa Rady Ministrów 

przed upływem kadencji w przypadku złożenia przez niego rezygnacji lub na wniosek 

organu albo organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę. 

1b. Prezes Rady Ministrów dokonuje uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Zakładu w trybie 

przewidzianym dla powołania. 

2. Do zadań Rady Nadzorczej Zakładu należy w szczególności: 

1)   uchwalanie regulaminu działania Zarządu Zakładu; 

2)   ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, z wyłączeniem Prezesa Zakładu; 

3)   okresowa ocena - w przyjętym przez siebie trybie - pracy Zarządu; 

4)   zatwierdzanie projektu rocznego planu finansowego Zakładu i sprawozdania z jego 

wykonania, a także rocznego sprawozdania z działalności Zakładu; 

5)   opiniowanie projektów planów finansowych FUS i FRD oraz sprawozdań z ich 

wykonania; 

6)   opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz 

zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie kierowanych do ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego; 

7)   (uchylony); 

8)   wybór biegłego rewidenta wykonującego badanie rocznego sprawozdania finansowego 

Zakładu, FUS i FRD; 

9)   (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  opiniowanie projektu statutu Zakładu[.] <;> 

<12) wybór aktuariusza działającego na podstawie przepisów o działalności 

ubezpieczeniowej, który wykona opinię do wieloletniej prognozy kroczącej 

dochodów i wydatków funduszu emerytalnego, o której mowa w art. 61 ust. 1.> 

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu; 

2)   regulamin i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Zakładu. 

 

 

Art. 83. 

1. Zakład wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności: 

1)   zgłaszania do ubezpieczeń społecznych; 
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2)   przebiegu ubezpieczeń; 

3)   ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek; 

3a)  ustalania wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru, a także 

umarzania należności z tytułu tych składek; 

4)   ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; 

5)   wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

<1a) ustalania płatnika składek;> 

2. Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad 

określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, 

licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia. 

4.  Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej 

przyznania takiego świadczenia, od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne, a także od decyzji w sprawie wykreślenia zastawu 

skarbowego z rejestru, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie 

przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do 

wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w 

Kodeksie postępowania administracyjnego. 

5. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, 

lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. 

6. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu 

nie nadaje się dalszego biegu. 

7. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do 

sądu wraz z uzasadnieniem. 

 

 

Art. 83d. 

<1.> Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, 
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ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. 

Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych 

identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, 

Zakład niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej. 

<2. Nie wydaje się interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu 

faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego 

się postępowania wyjaśniającego lub kontroli albo gdy w tym zakresie sprawa została 

rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji Zakładu.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 675) 

 

Art. 34.  

 [1. W latach 2013-2022 maksymalny limit wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 

tytułu urlopów rodzicielskich, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy 

wynosi: 

1)   2013 r. - 1.176.000.000 zł; 

2)   2014 r. - 2.906.400.000 zł; 

3)   2015 r. - 3.063.600.000 zł; 

4)   2016 r. - 3.220.800.000 zł; 

5)   2017 r. - 3.376.800.000 zł; 

6)   2018 r. - 3.532.800.000 zł; 

7)   2019 r. - 3.658.800.000 zł; 

8)   2020 r. - 3.778.800.000 zł; 

9)   2021 r. - 3.888.000.000 zł; 

10)  2022 r. - 3.991.200.000 zł. 

2. W przypadku gdy wielkość wydatków z tytułu urlopu rodzicielskiego po pierwszym półroczu 

danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 60% limitu wydatków przewidzianych na ten 

rok, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może zwiększyć limity, o których mowa w 

ust. 1, o kwoty oszczędności z tytułu innych wydatków lub podejmie inne działania w celu 
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zagwarantowania możliwości wypłaty świadczeń z tytułu urlopu rodzicielskiego wszystkim 

uprawnionym.] 

<1. W latach 2017–2026 maksymalny limit wydatków Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych z tytułu zasiłków macierzyńskich za okres ustalony jako okres urlopu 

rodzicielskiego wynosi w: 

1) 2017 r. – 5 324 875 000 zł; 

2) 2018 r. – 5 774 016 000 zł; 

3) 2019 r. – 6 292 069 000 zł; 

4) 2020 r. – 6 834 548 000 zł; 

5) 2021 r. – 7 385 976 000 zł; 

6) 2022 r. – 7 930 340 000 zł; 

7) 2023 r. – 8 485 328 000 zł; 

8) 2024 r. – 9 059 883 000 zł; 

9) 2025 r. – 9 199 780 000 zł; 

10) 2026 r. – 9 785 606 000 zł. 

2. W przypadku gdy wielkość wydatków z tytułu zasiłków macierzyńskich za okres 

ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego po pierwszym półroczu danego roku 

budżetowego wyniesie więcej niż 49% limitu wydatków przewidzianych na ten rok, 

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może zwiększyć limity, o których mowa 

w ust. 1, o kwoty oszczędności z tytułu innych wydatków lub podejmie inne działania 

w celu zagwarantowania możliwości wypłaty świadczeń z tytułu zasiłków 

macierzyńskich za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego wszystkim 

uprawnionym.> 

3. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, 

przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych harmonogram realizacji działań, o których 

mowa w ust. 2. 

4. W celu zapewnienia zrównoważenia deficytu sektora finansów publicznych upoważnia się 

Radę Ministrów do podjęcia, w drodze rozporządzenia, decyzji o blokowaniu planowanych 

wydatków budżetu państwa lub ograniczeniu wydatków w pozostałych jednostkach 

sektora finansów publicznych, w wysokości określonej w informacji Prezesa Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych na realizację innych działań, o których mowa w ust. 2, oraz 
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wskazania właściwych ministrów, jako odpowiedzialnych za realizację oszczędności w 

jednostkach podległych i nadzorowanych. 

5. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o których mowa 

w ust. 1 i 2, jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

 

 

 

 

 


