
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 10 stycznia 2018 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt 

pracowniczych oraz ich elektronizacją 

 

 

(druk nr 703) 

 

U S T A W A   z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 

2255, z 2017 r. poz. 60 i 962 oraz z 2018 r. poz. 4) 

 

Art. 22
1
. 

§ 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych 

osobowych obejmujących: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   imiona rodziców; 

3)   datę urodzenia; 

4)   miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 

5)   wykształcenie; 

6)   przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, 

o których mowa w § 1, także: 

1)   innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia 

dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na 

korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie 

pracy; 

2)   numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL)[.]  <;> 

<3) numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę 

wynagrodzenia do rąk własnych.> 
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§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, 

której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych 

osób, o których mowa w § 1 i 2. 

§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, 

jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. 

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa w tych 

przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

Art. 86. 

 § 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie 

określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. 

§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie 

wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 

przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. 

[§ 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk 

pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na 

to zgodę na piśmie.] 

<§ 3. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika 

rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub 

elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.> 

 

Art. 94. 

 Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 

1)   zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem 

wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi 

uprawnieniami; 

2)   organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również 

osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej 

wydajności i należytej jakości pracy; 

2a)  organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza 

pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie; 

2b)  przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 
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związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na 

zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym 

wymiarze czasu pracy; 

3)   (uchylony); 

4)   zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne 

szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

5)   terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie; 

6)   ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

7)   stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do 

należytego wykonywania pracy; 

8)   zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników; 

9)   stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich 

pracy; 

[9a)  prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta 

osobowe pracowników; 

9b)  przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta 

osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem;] 

<9a) prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej 

dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe 

pracowników (dokumentacja pracownicza); 

9b) przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej 

poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących 

uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu 

lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania 

dokumentacji pracowniczej;> 

10)  wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

 

Art. 94
3
. 

§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. 

§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane 

przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub 
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zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, 

powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub 

wyeliminowanie z zespołu współpracowników. 

§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od 

pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 

krzywdę. 

§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od 

pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za 

pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z 

podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy. 

 

<Art. 94
4
. 

Jeżeli przechowywana dokumentacja pracownicza może stanowić lub stanowi dowód w 

postępowaniu, a pracodawca: 

1) jest stroną tego postępowania – przechowuje dokumentację pracowniczą do czasu 

jego prawomocnego zakończenia, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którym 

mowa w art. 94 pkt 9b; art. 94
7
 stosuje się odpowiednio; 

2) powziął wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania – okres 

przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b, 

przedłuża się o 12 miesięcy, po upływie których pracodawca zawiadamia, w postaci 

papierowej lub elektronicznej, byłego pracownika o możliwości odbioru tej 

dokumentacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz, 

w przypadku jej nieodebrania, o zniszczeniu dokumentacji pracowniczej; art. 94
7 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 94
5
. 

§ 1. W przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem 

w okresie, o którym mowa w art. 94 pkt 9b, pracodawca kontynuuje prowadzenie 

dla tego pracownika dotychczasowej dokumentacji pracowniczej. 

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, okres przechowywania dokumentacji 

pracowniczej liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym kończący się 

najpóźniej stosunek pracy rozwiązał się lub wygasł. 
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Art. 94
6
. 

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze 

świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej 

informację o: 

1) okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 

pkt 9b lub w art. 94
5
 § 2; 

2) możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca 

kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji 

pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b lub w art. 94
5
 § 2; 

3) zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w okresie, 

o którym mowa w pkt 2. 

Art. 94
7
.
 

§ 1.
 

Pracodawca niszczy dokumentację pracowniczą w sposób uniemożliwiający 

odtworzenie jej treści, w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego 

na odbiór dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94
6
 pkt 2. 

§ 2. W terminie, o którym mowa w § 1, do czasu zniszczenia, pracodawca może wydać 

dokumentację pracowniczą byłemu pracownikowi. 

 

Art. 94
8
. 

§ 1. Pracodawca może zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację 

pracowniczą. 

§ 2. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną 

następuje przez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, 

i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania 

cyfrowego z dokumentem papierowym. 

§ 3. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z elektronicznej na papierową 

następuje przez sporządzenie wydruku i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub 

osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z 

dokumentem elektronicznym. 

Art. 94
9
. 

§ 1. Pracodawca informuje pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o: 
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1) zmianie postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej; 

2) możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej w terminie 

30 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt 1. 

§ 2. Pracodawca zawiadamia w postaci papierowej lub elektronicznej byłego 

pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej 

w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia. 

§ 3. W przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika prawo odbioru 

poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej przysługuje następującym członkom 

rodziny: 

1) dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka oraz dzieciom przysposobionym; 

2) przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukom, 

rodzeństwu i innym dzieciom, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie 

i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka; 

3) małżonkowi (wdowie i wdowcowi); 

4) rodzicom, w tym ojczymowi i macosze oraz osobom przysposabiającym. 

 

Art. 94
10

. 

W przypadku nieodebrania poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej zgodnie z 

art. 94
9
, pracodawca może zniszczyć poprzednią postać takiej dokumentacji. 

 

Art. 94
11

. 

Dokumentacja pracownicza prowadzona i przechowywana w postaci elektronicznej jest 

równoważna z dokumentacją pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci 

papierowej. 

Art. 94
12

. 

Pracodawca wydaje kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek: 

1) pracownika lub byłego pracownika albo 

2) osób, o których mowa w art. 94
9 

§ 3, w przypadku śmierci pracownika lub byłego 

pracownika 

– złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.> 

 

Art. 281. 

 Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 
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1)   zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna 

być zawarta umowa o pracę, 

1a)  nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub 

elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 25
1
 § 4 pkt 4, wraz ze 

wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej 

zawarcia,  

2)   nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem 

go do pracy, 

3)   wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, 

naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy, 

4)   stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o 

odpowiedzialności porządkowej pracowników, 

5)   narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z 

rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, 

[6)   nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 

osobowych pracowników,] 

<6) nie prowadzi dokumentacji pracowniczej,> 

<6a) nie przechowuje dokumentacji pracowniczej przez okres, o którym mowa w art. 

94 pkt 9b, art. 94
5 

§ 2 i art. 94
6 

pkt 2, albo przez dłuższy okres, jeżeli wynika on z 

odrębnych przepisów,> 

[7)   pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta 

osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem] 

<7) pozostawia dokumentację pracowniczą w warunkach grożących uszkodzeniem lub 

zniszczeniem> 

- podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. 

 

[Art. 298
1
. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej
(52)

 określi, w drodze rozporządzenia, zakres prowadzenia 

przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposób 

prowadzenia akt osobowych pracownika.] 
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<Art. 298
1
. 

Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres, sposób i warunki prowadzenia, przechowywania oraz zmiany postaci 

dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji 

w postaci elektronicznej w zakresie organizacji jej przetwarzania i przenoszenia 

pomiędzy systemami teleinformatycznymi, 

2) sposób i tryb doręczania informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru 

dokumentacji pracowniczej w przypadku upływu okresu jej przechowywania oraz 

poprzedniej postaci tej dokumentacji w przypadku zmiany postaci jej prowadzenia i 

przechowywania, a także sposób odbioru dokumentacji pracowniczej, 

3) sposób wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej 

pracownikowi, byłemu pracownikowi lub  osobom, o których mowa w art. 94
9
 § 3 

– uwzględniając konieczność rzetelnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, 

zapewnienia realizacji prawa dostępu do tej dokumentacji, potrzebę 

przechowywania dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej 

poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących 

jej uszkodzeniem lub zniszczeniem.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086)  

 

Art. 51s. 

Dokumentacja przekazywana do dalszego przechowywania w trybie określonym w art. 51p 

ust. 1 lub 3-5 powinna być przed przekazaniem uporządkowana; do porządkowania 

dokumentacji stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2, z 

wyłączeniem obowiązku opatrywania poszczególnych stron dokumentacji kolejnym 

numerem. 

<Art. 51sa. 

Marszałek województwa, o którym mowa w art. 51b, przeprowadza kontrolę u 

przedsiębiorcy, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przechowywania 

dokumentacji bez uzyskania wpisu do rejestru. 
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Art. 51sb. 

1. Przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przechowywania 

dokumentacji bez uzyskania wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze 

pieniężnej w wysokości do 100 000 zł. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada, w drodze decyzji, marszałek 

województwa, o którym mowa w art. 51b, na podstawie wyników kontroli.> 

 

Art. 51u. 

[1. W przypadku postawienia pracodawcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości, 

odpowiednio likwidator lub syndyk masy upadłości wskazuje podmiot prowadzący 

działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji, któremu zostanie ona przekazana 

do dalszego przechowywania, zapewniając na ten cel środki finansowe na czas, jaki 

pozostał do końca 50-letniego okresu przechowywania dokumentacji liczonego od dnia: 

1)   zakończenia pracy u danego pracodawcy - dla dokumentacji osobowej; 

2)   wytworzenia - dla dokumentacji płacowej.] 

<1. W przypadku postawienia pracodawcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego 

upadłości, odpowiednio likwidator lub syndyk wskazuje podmiot prowadzący 

działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji, któremu zostanie ona 

przekazana do dalszego przechowywania, zapewniając na ten cel środki finansowe 

na czas, jaki pozostał do końca okresu przechowywania dokumentacji ustalonego na 

podstawie odrębnych przepisów.> 

2. Określony w ust. 1 obowiązek wskazania podmiotu przejmującego dokumentację oraz 

zapewnienia środków na jej przechowywanie nie dotyczy pracodawców, do których mają 

zastosowanie przepisy art. 5. 

3. W przypadku stwierdzenia przez sąd rejestrowy, na wniosek pracodawcy lub syndyka masy 

upadłości podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niemożności zapewnienia środków 

na koszty dalszego przechowywania, dokumentację przejmuje archiwum państwowe, 

utworzone w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

4. Przed wydaniem postanowienia w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, sąd zasięga 

opinii naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla siedziby pracodawcy o 

jego stanie majątkowym. 
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5. Przepisy art. 51p ust. 7-9 stosuje się odpowiednio. 

6. Likwidator lub syndyk masy upadłości porządkuje dokumentację przed jej przekazaniem 

do dalszego przechowywania. Do porządkowania dokumentacji stosuje się odpowiednio 

przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2, z wyłączeniem obowiązku opatrywania 

poszczególnych stron dokumentacji kolejnym numerem. 

7. Likwidator lub syndyk masy upadłości przekazuje dokumentację do dalszego 

przechowywania przed wykreśleniem pracodawcy z Krajowego Rejestru Sądowego lub 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

 

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

2017 r. poz. 1778) 

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 ubezpieczeniom 
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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)

 (uchylona), 

p)   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, 

–  instytucje szkoleniowe, 
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–  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, z 2015 r. poz. 1240, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 

1566) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475), 

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; 

6)   imienny raport miesięczny - informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom 

społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc 

kalendarzowy; 
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<6a) raport informacyjny – zestawienie informacji dotyczące ubezpieczonego, 

o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4, który został zgłoszony przez płatnika składek 

do ubezpieczeń społecznych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed 

dniem 1 stycznia 2019 r., obejmujące: 

a) dane dotyczące wypłaconego przychodu niezbędne do ustalenia podstawy 

wymiaru emerytury lub renty – za lata kalendarzowe przypadające w okresie od 

dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., 

b) dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego 

pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach, o których mowa w 

art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach 

kompensacyjnych (Dz. U. poz. 800, z 2011 r. poz. 398, z 2012 r. poz. 637 oraz 

z 2017 r. poz. 38 i 60), w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć – 

za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z wyjątkiem 

danych za nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego, od 

którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu prawa do 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego na podstawie tej ustawy, 

c) dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego 

pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach, o których mowa w 

art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1189 i 2203), w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć – za okres 

od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., z wyjątkiem danych za 

nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego, od którego 

płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu prawa do emerytury na 

podstawie art. 88 tej ustawy, 

d) dane dotyczące okresów wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych 

warunkach lub w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 32 ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120) – za okres od dnia 1 stycznia 

1999 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., z wyjątkiem danych za ubezpieczonego, od 

którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu prawa do 

emerytury na podstawie art. 32, art. 33 lub art. 184 tej ustawy, 

e) dane dotyczące okresów wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 
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ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 664) – za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., z 

wyjątkiem danych za ubezpieczonego, od którego płatnik składek uzyskał na 

piśmie informację o ustaleniu prawa do emerytury pomostowej na podstawie tej 

ustawy, 

f) informację, czy w okresie zatrudnienia pracownikowi przysługiwał ekwiwalent 

pieniężny za deputat węglowy, o którym mowa w art. 74 ustawy z dnia 8 września 

2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego 

„Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2017 r. poz. 680 i 1529), 

g) datę, tryb rozwiązania ostatniego stosunku pracy, podstawę prawną rozwiązania 

lub wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz 

informację, z czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany;> 

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

dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego;] 

<7) konto ubezpieczonego – konto, na którym są ewidencjonowane składki i informacje 

dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego oraz 

zatrudnienia pracownika;> 

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; 
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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 oraz z 2017 r. 

poz. 38); 

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; 

16)  rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem; 

16a)  
(2)

 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. 36. 

1. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega 

zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. 

2. 
(17)

 Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt 

1-4, 6-9b, 11, 12, 19-22, ust. 2, 2a i 2d, duchownych będących członkami zakonów lub 

klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11, należy do 

płatnika składek. 
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2a. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jest obowiązana poinformować płatnika 

składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o podleganiu ubezpieczeniom 

społecznym z innego tytułu niż przebywanie na urlopie wychowawczym. 

2b. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych osób, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 

1, i wyrejestrowanie z tych ubezpieczeń, w przypadku ustania warunków uzasadniających 

opłacanie składek, należy do Zakładu. Osoby te są obowiązane do przedłożenia 

Zakładowi: 

1)   skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka; 

2)   oświadczenia, o którym mowa w ust. 15; 

3)   orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w przypadku 

posiadania przez dziecko takiego orzeczenia. 

3. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 5 i 10, z zastrzeżeniem ust. 2, należy do tych osób. 

4. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania 

obowiązku ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4a, 5, 5a i 9a. 

4a. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 3, twórcy i artyści dokonują w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej 

datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej. 

5. Osoby, które są obejmowane ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności, 

zgłaszają wniosek o objęcie ich ubezpieczeniem w terminie przez nie wybranym. Przepisy 

ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

5a. Pracownicy, o których mowa w art. 18 ust. 12, zgłaszani są do ubezpieczeń społecznych 

nie później niż w terminie rozliczania i opłacania składek za miesiąc, w którym powstał 

obowiązek ubezpieczeń społecznych. 

6. (uchylony). 

7. Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoba zgłaszana 

potwierdza własnoręcznym podpisem, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 19. 

8. W przypadku przekazywania do Zakładu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w postaci 

dokumentu elektronicznego, zgłoszenie w postaci dokumentu pisemnego z 

własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej płatnik przechowuje przez okres 5 lat. 

9. Zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 9a, 

albo w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
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lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 570) z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1, albo w 

formie wydruku z tego oprogramowania dokonuje się w jednostce organizacyjnej 

Zakładu. Na podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zakładane jest 

konto, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1. 

9a. Zgłoszenia do ubezpieczeń osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 19, dokonuje się 

poprzez wykazanie ubezpieczonego w imiennym raporcie miesięcznym. 

10. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane 

dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię 

pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł 

ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury 

lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest 

inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest 

inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania. 

11. Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega 

wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest 

zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu, z zastrzeżeniem ust. 

12 i 14. Przepisy ust. 2, 3 i 9 stosuje się odpowiednio. 

<11a. Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych pracownika, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, zawiera dodatkowo datę, tryb rozwiązania ostatniego 

stosunku pracy, podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniego stosunku 

pracy lub stosunku służbowego oraz informację, z czyjej inicjatywy stosunek pracy 

został rozwiązany.> 

12. W przypadku pracowników, o których mowa w ust. 5a, zgłoszenie wyrejestrowania 

płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 30 dni od dnia ustania stosunku pracy. 

13. O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach, o których 

mowa w ust. 10-12, płatnik składek zawiadamia Zakład w terminie 7 dni od zaistnienia 

zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania 

zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład. 

14. O zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 10, 

dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, 

płatnik składek zawiadamia Zakład poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i 

ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zawierającego prawidłowe dane. 
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15. Osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, składają oświadczenie o zamiarze 

podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub odpowiednio ubezpieczeniu 

emerytalnemu, które zawiera: 

1)   imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem oraz jej numer PESEL, 

a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub 

paszportu; 

2)   miejsce zamieszkania; 

3)   dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 

4)   dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 

5)   imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia; 

6)   informację o ostatnim okresie ubezpieczenia; 

7)   informację o korzystaniu lub niekorzystaniu przez drugiego rodzica z uprawnień 

określonych w art. 6 ust. 1 pkt 19 lub art. 6a ust. 1 lub art. 6b ust. 1. 

16. Osoba, o której mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, jest obowiązana zawiadomić Zakład 

o wszelkich zmianach w stosunku do danych wskazanych w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 15, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 

 

Art. 40. 

1. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości 

składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie, 

o którym mowa w art. 40a: 

1)   należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek; 

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

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. 

1a. Jeżeli ubezpieczony niebędący płatnikiem składek w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu 

opłacenia składki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdzi, że składka ta nie została 

opłacona, może zwrócić się do Zakładu o udzielenie informacji, czy Zakład podjął 

działania zmierzające do jej ściągnięcia. 

1b. Na koncie ubezpieczonego niebędącego płatnikiem składek ewidencjonuje się informacje 

o zwaloryzowanej wysokości należnych składek podlegających: 

1)   odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego, 

2)   zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a 
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- które uległy przedawnieniu zgodnie z art. 24. 

1c. 
(18)

 Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje o zwaloryzowanej 

wysokości składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego 

lub zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a: 

1)   w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za okres do dnia 

złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub nabycia prawa do 

emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane - nieopłaconych lub 

niezidentyfikowanych do tego dnia, także wówczas gdy nie uległy one przedawnieniu; 

2)   w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, opłaconych lub 

zidentyfikowanych po dniu złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub 

nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane. 

1d. Jako datę zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego składek, o których mowa w ust. 

1b i 1c, przyjmuje się dzień zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego składek, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za ten sam miesiąc kalendarzowy. 

1e. 
(19)

 Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się kwotę środków zewidencjonowanych na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc 

ustalenia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 

lat oraz z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat przez osobę, która 

nie spełnia ustawowych warunków do ustalenia prawa do okresowej emerytury 

kapitałowej, z zastrzeżeniem ust. 1f. 

1f. Przepisu ust. 1e nie stosuje się do osób spełniających ustawowe warunki do ustalenia 

prawa do okresowej emerytury kapitałowej. 

1g. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do osób, którym nie ustalono prawa do okresowej 

emerytury kapitałowej z przyczyn, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. 

2. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje: 

[1)   wymienione w drukach: zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imiennym raporcie 

miesięcznym i w deklaracji rozliczeniowej;] 

<1) wymienione w drukach: zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imiennym raporcie 

miesięcznym, deklaracji rozliczeniowej i raporcie informacyjnym;> 
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2)   o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym i o terminach przekazania składek do 

tego funduszu; 

3)   o członkostwie w kasie chorych
(20)

 i o terminach przekazania składek do tej kasy; 

4)   o wysokości należnych i wpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 

chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz o wysokości należnych i odprowadzonych 

składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego; 

4a)  o wartości środków wypłaconych z tytułu okresowej emerytury kapitałowej; 

5)   o faktach pozaubezpieczeniowych, mających wpływ na prawo do świadczeń z 

ubezpieczeń społecznych i na ich wysokość; 

6)   (uchylony); 

[7)   niezbędne do przyznania i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a także 

świadczeń finansowanych z budżetu państwa oraz o dokonanych wypłatach;] 

<7) niezbędne do przyznania, ustalenia wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych, a także świadczeń finansowanych z budżetu państwa oraz o 

dokonanych wypłatach;> 

8)   niezbędne do ustalenia, ponownego ustalenia lub przeliczenia kapitału początkowego; 

9)   o kapitale początkowym oraz zwaloryzowanym kapitale początkowym; 

10)  niezbędne do realizacji przez Zakład zadań zleconych na podstawie odrębnych 

przepisów; 

11)  o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, przekazane 

w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 664); 

12)  o małżeńskich stosunkach majątkowych oraz o osobach fizycznych, na rzecz których ma 

nastąpić w razie śmierci wypłata środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym 

mowa w art. 40a, w przypadku osób niebędących członkami otwartego funduszu 

emerytalnego, dla których Zakład prowadzi to subkonto; 

13)  o kwocie środków, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zewidencjonowanych na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a; 

14)  o osobach uposażonych, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

15)  o oświadczeniach: 
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a)  o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której mowa w art. 22 

ust. 3 pkt 1 lit. a, począwszy od składki opłaconej za lipiec, 

b)  o zewidencjonowaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2, na subkoncie, o 

którym mowa w art. 40a, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym złożono 

wniosek. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Zakład może odmówić zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego nieopłaconej składki 

na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a zewidencjonowaną 

anulować, w razie współdziałania ubezpieczonego z płatnikiem składek w celu uniknięcia 

obowiązku opłacania składek. 

8a. 
(21)

 Na podstawie zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o ustaleniu prawa 

ubezpieczonego do emerytury na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin Zakład usuwa z 

ewidencji informacje o należnych i zwaloryzowanych składkach na ubezpieczenie 

emerytalne za okresy służby uwzględnione w wymiarze emerytury wojskowej lub 

policyjnej. 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

Art. 41. 

 1. Płatnik składek przekazuje do Zakładu imienne raporty miesięczne, po upływie każdego 

miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek. 

2. Jeżeli obowiązek ubezpieczeń społecznych wygasł w ciągu miesiąca kalendarzowego, 

płatnik składek przekazuje do Zakładu raport, o którym mowa w ust. 1, za okres 

ubezpieczenia w danym miesiącu, w terminie i na zasadach określonych w art. 47 ust. 1 i 

2. 



- 23 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3. Imienny raport miesięczny zawiera informacje dotyczące płatnika składek określone w art. 

43 ust. 4 i 5, miesiąc i rok, których raport dotyczy, oraz: 

1)   numery identyfikacyjne ubezpieczonego z danymi, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1; 

2)   nazwisko i imię; 

3)   wymiar czasu pracy; 

4)   zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na ubezpieczenie: 

emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierające dane o: 

a)  tytule ubezpieczenia, 

b)  podstawie wymiaru składek, 

c)  kwocie składki w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek oraz z innych 

źródeł finansowania, 

d)  kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, 

chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2001 r. poz. 623 oraz z 2002 r. poz. 

253 i 1178)
(23)

; 

5)   podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem 

podziału na podmioty, które finansują składki; 

6)   (uchylony); 

7)   rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne; 

8)   informacje o wypłaconych zasiłkach oraz wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy 

wypłaconych na podstawie Kodeksu pracy oraz o zasiłkach finansowanych z budżetu 

państwa; 

9)   oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w raporcie są zgodne ze stanem 

faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego 

upoważnionej[.]  <;> 

<10) dane dotyczące wypłaconego przychodu niezbędne do ustalenia podstawy 

wymiaru emerytury lub renty; 

11) dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego 

pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach, o których mowa w art. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach 

kompensacyjnych, w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć, 

z wyjątkiem danych za nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika 
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pedagogicznego, od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu 

prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego na podstawie tej ustawy.> 

4. Imienny raport miesięczny zawiera również datę sporządzenia raportu miesięcznego, 

podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej. 

5. Imienne raporty miesięczne mogą zawierać informacje o złożeniu przez ubezpieczonego 

zawiadomienia o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, o którym mowa w art. 19 ust. 5. 

6. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący w formie 

nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje określone w ust. 3-5, 

jeżeli zachodzi konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym 

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości: 

1)   przez płatnika składek we własnym zakresie; 

2)   przez Zakład. 

6a. Nie koryguje się danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym w przypadku 

stwierdzenia przez płatnika składek we własnym zakresie lub przez Zakład różnicy w 

podstawie wymiaru składek w wysokości nieprzekraczającej 2,20 zł, z zastrzeżeniem ust. 

6b. 

6b. Przepisu ust. 6a nie stosuje się w przypadku, gdy podstawę wymiaru składek stanowi 

zadeklarowana kwota. 

7. (uchylony). 

7a. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący, o którym 

mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie 

lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład, z 

zastrzeżeniem ust. 7b. 

7b. Jeżeli konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym jest 

wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze: 

1)   decyzji - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż w 

terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji; 

2)   kontroli - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 

8. Informacje zawarte w raportach, o których mowa w ust. 1-6, płatnik składek przekazuje 

ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 
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28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu 

elektronicznego - w celu ich weryfikacji. 

8a. Informacja, o której mowa w ust. 8, powinna zawierać także datę jej sporządzenia oraz 

podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej. 

8b. Informacje, o których mowa w ust. 8, płatnik składek jest obowiązany przekazać na 

żądanie ubezpieczonego - nie częściej niż raz na miesiąc - za miesiąc poprzedni. 

9. Przepisy ust. 1-8b stosuje się odpowiednio do składek na ubezpieczenie zdrowotne, z 

zastrzeżeniem ust. 9a-10a. 

9a. Informacja przekazywana ubezpieczonemu obejmuje także symbol kasy chorych
(24))

, do 

której przekazywana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

10. Płatnik składek jest zwolniony z obowiązku przekazywania informacji wynikającej z ust. 

9 w przypadku pobierania wyłącznie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

10a. Płatnik składek jest obowiązany przekazać informacje wynikające z ust. 9 na żądanie 

ubezpieczonego - nie częściej niż raz na miesiąc - za miesiąc poprzedni, z wyłączeniem 

przypadków pobierania składek z emerytur i rent. 

11. Ubezpieczony zgłasza na piśmie lub do protokołu do płatnika składek wniosek o 

sprostowanie informacji zawartych w imiennym raporcie miesięcznym w terminie 3 

miesięcy od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 8, jeżeli, jego zdaniem, nie są 

one zgodne ze stanem faktycznym. O fakcie tym informuje Zakład. W razie 

nieuwzględnienia przez płatnika składek reklamacji w terminie jednego miesiąca od daty 

jej wpływu, na wniosek ubezpieczonego, Zakład po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego wydaje decyzję. 

12. Jeżeli ubezpieczony nie zakwestionuje informacji zawartych w imiennym raporcie 

miesięcznym w terminie określonym w ust. 11, to informacje te uznaje się za zgodne ze 

stanem faktycznym, chyba że informacje dotyczące okresu objętego raportem 

zakwestionuje Zakład, wydając decyzję. 

13. Jeżeli Zakład zakwestionuje i zmieni informacje przekazane przez płatnika składek, 

zawiadamia o tym ubezpieczonego i płatnika składek. Jeżeli w terminie określonym w ust. 

11 osoba ubezpieczona i płatnik składek nie złożą wniosku o zmianę stanowiska Zakładu, 

informacje uznane przez Zakład traktuje się jako prawdziwe. W razie złożenia takiego 

wniosku, Zakład po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje decyzję. 

14. Przepisy ust. 11-13 mają zastosowanie do raportów, o których mowa w ust. 6. 
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<Art. 41a. 

1. Płatnik składek w każdym czasie może złożyć do Zakładu oświadczenie o zamiarze 

przekazania raportów informacyjnych. 

2. Złożenie oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych skutkuje 

obowiązkiem przekazania raportów informacyjnych za wszystkich ubezpieczonych. 

3. Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych może zostać 

odwołane do czasu złożenia pierwszego raportu informacyjnego. 

 

Art. 41b. 

Płatnik składek przekazuje raport informacyjny za ubezpieczonego: 

1) wraz z wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych – w przypadku 

wyrejestrowania z ubezpieczeń po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 41a; 

2) w terminie roku od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 41a – 

w przypadku wyrejestrowania przed złożeniem tego oświadczenia. 

 

Art. 41c. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 41b pkt 1, płatnik składek przekazuje 

ubezpieczonemu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, kopię przekazanego raportu 

informacyjnego oraz dowody potwierdzające wykonywanie w okresie od dnia 1 

stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub 

w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz dowody 

potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym 

charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 

o emeryturach pomostowych, za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 

2008 r. wraz z pouczeniem o: 

1) okresie, o którym mowa w art. 41f ust. 1, dotyczącym przechowywania dokumentacji 

w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika; 

2) prawie do odbioru dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 

akt osobowych pracownika w terminie miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego 

się w następnym dniu po upływie okresu, o którym mowa w art. 41f ust. 1; 

3) prawie do uzyskania kopii dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 

pracy oraz akt osobowych pracownika. 
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2. W przypadku, o którym mowa w art. 41b pkt 1, płatnik składek przekazuje 

ubezpieczonemu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, kopię przekazanego raportu 

informacyjnego wraz z pouczeniem o: 

1) okresie, o którym mowa w art. 125a ust. 4a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącym 

przechowywania dokumentacji, o której mowa w tym przepisie; 

2) prawie do odbioru dokumentacji, o której mowa w pkt 1, w terminie miesiąca 

kalendarzowego rozpoczynającego się w następnym dniu po upływie okresu, 

o którym mowa w art. 41f. 

Art. 41d. 

1. Zakład informuje ubezpieczonego o przekazaniu przez płatnika składek raportu 

informacyjnego w informacji o stanie konta, o której mowa w art. 50 ust. 1, 

przesyłanej za rok, w którym raport informacyjny został przekazany. 

2. Jeżeli do osoby uprawnionej do świadczenia, za którą został przekazany przez 

płatnika składek raport informacyjny, nie jest wysyłana informacja o stanie konta, 

Zakład informuje osobę, za którą został przekazany raport informacyjny, o 

przekazaniu tego raportu wraz z rocznym obliczeniem podatku lub imienną 

informacją o wysokości uzyskanego dochodu, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), przesyłanych za rok, w którym raport informacyjny 

został złożony. 

3. Ubezpieczonemu albo osobie, o której mowa w ust. 2, którzy utworzyli profil 

informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu, udostępnia się w tym 

systemie informację o przekazaniu przez płatnika składek raportu informacyjnego. 

4. Informacja Zakładu, o której mowa w ust. 1 lub 2, zawiera pouczenie, o którym mowa 

odpowiednio w art. 41c ust. 1 lub 2, a w przypadku ubezpieczonego, o którym mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1, także o konieczności wystąpienia do płatnika składek o wydanie 

dowodów potwierdzających wykonywanie w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do 

dnia 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym 

charakterze, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz dowodów 

potwierdzających wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym 

charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o 
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emeryturach pomostowych za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 

2008 r. 

Art. 41e. 

1. W przypadku stwierdzenia przez płatnika składek lub ubezpieczonego 

nieprawidłowości w raporcie informacyjnym płatnik składek jest obowiązany złożyć 

raport informacyjny korygujący. Do raportu informacyjnego korygującego stosuje 

się odpowiednio art. 41 ust. 6, 7a i 7b oraz art. 47 ust. 3c. 

2. W przypadku stwierdzenia przez ubezpieczonego, że raport informacyjny nie zawiera 

wszystkich informacji, o których mowa w art. 4 pkt 6a, lub informacje te zostały 

niewłaściwie zewidencjonowane, stosuje się art. 50 ust. 2e–2n. 

 

Art. 41f. 

1. Złożenie raportów informacyjnych za ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 1, skutkuje skróceniem okresu przechowywania ich dokumentacji w sprawach 

związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika do 10 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony. 

2. Złożenie raportów informacyjnych za ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 4, skutkuje skróceniem okresu przechowywania ich dokumentacji, o której 

mowa w art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do 10 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony.> 

 

Art. 43a. 

[1. Zgłoszenie płatnika składek, zmianę danych w zgłoszeniu płatnika składek, zgłoszenie 

wyrejestrowania płatnika składek, zgłoszenie ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych, 

wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, deklaracje rozliczeniowe 

oraz imienne raporty miesięczne, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 5a i 5c, płatnik składek może 

w terminie określonym dla złożenia tych dokumentów przekazać bezpośrednio do Zakładu 

lub urzędu skarbowego, w którym jest prowadzone centrum obsługi. Dokumenty te urząd 

skarbowy nie później niż w następnym dniu roboczym, licząc od dnia wpływu tych 

dokumentów, przekazuje do Zakładu.] 

<1. Zgłoszenie płatnika składek, zmianę danych w zgłoszeniu płatnika składek, 

zgłoszenie wyrejestrowania płatnika składek, zgłoszenie ubezpieczonego do 
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ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczeń 

społecznych, deklaracje rozliczeniowe, raporty informacyjne oraz imienne raporty 

miesięczne, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 5a i 5c, płatnik składek może w terminie 

określonym dla złożenia tych dokumentów przekazać bezpośrednio do Zakładu lub 

urzędu skarbowego, w którym jest prowadzone centrum obsługi. Dokumenty te 

urząd skarbowy nie później niż w następnym dniu roboczym, licząc od dnia wpływu 

tych dokumentów, przekazuje do Zakładu.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, za datę złożenia dokumentów do Zakładu uważa 

się dzień złożenia tych dokumentów do urzędu skarbowego. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przekazywane do urzędu skarbowego, w którym jest 

prowadzone centrum obsługi, są składane zgodnie z art. 47a ust. 2 i 3 w formie 

dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z 

oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1. 

 

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, 

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

poboru jest obowiązany Zakład, 

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. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, określa 

wzory: 

1)   zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, 
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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<,> 

<7) raportów informacyjnych, 

8) oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych> 

- z uwzględnieniem obowiązujących procedur prowadzenia rejestrów i wykazów w systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

3. 
(39)

 (uchylony). 

3a. 
(40)

 (uchylony). 

4. 
(41)

 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. 

 

 

U S T A W A  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120) 

 

Art. 116. 

1. Postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku 

zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

1a. 
(43)

 Postępowanie o emeryturę wszczyna się z urzędu, jeżeli wiek emerytalny dla 

uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego wynosi 

60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 

1b. Postępowanie w sprawie świadczenia podlega umorzeniu, jeżeli osoba ubiegająca się o 

świadczenie zmarła przed wydaniem decyzji w sprawie tego świadczenia. 
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1c. Przepisu ust. 1b nie stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 136. 

1d. Przepisu ust. 1b nie stosuje się, jeżeli członek otwartego funduszu emerytalnego zmarł 

przed wydaniem decyzji, o ile w dniu śmierci spełniał warunki do emerytury. 

2. Wniosek o emeryturę lub rentę może być wycofany, jednakże nie później niż do dnia 

uprawomocnienia się decyzji. W razie wycofania wniosku postępowanie w sprawie 

świadczeń podlega umorzeniu. 

3. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń zgłasza się w organie rentowym bezpośrednio 

lub za pośrednictwem płatnika składek, z uwzględnieniem art. 182. 

4. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń osobom, o których mowa w art. 115 ust. 2 i 3, 

zgłasza się w organach rentowych wymienionych w tych przepisach, z uwzględnieniem 

postanowień umów międzynarodowych. 

5. Do wniosku w sprawie przyznania świadczeń powinny być dołączone dowody 

uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości, określone w drodze rozporządzenia 

przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

<6. Do wniosku w sprawie przyznania świadczeń zainteresowanemu, który podlegał po 

raz pierwszy ubezpieczeniu albo rozpoczął podleganie kolejnemu ubezpieczeniu na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, organ rentowy nie może żądać dowodów potwierdzających 

dane znajdujące się na koncie ubezpieczonego, z wyjątkiem okresów pracy w 

szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz dowodów 

potwierdzających wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym 

charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 

o emeryturach pomostowych – przypadających do dnia 31 grudnia 2008 r.> 

 

Art. 125a. 

1. Płatnik składek jest zobowiązany, na żądanie organu rentowego, do wystawienia 

dokumentów (zaświadczeń) w celu udowodnienia okresów składkowych, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1, oraz okresów nieskładkowych, o których mowa w art. 7 pkt 1, z 

uwzględnieniem ust. 2 i 5. 

2. Płatnik składek jest zobowiązany do wystawienia dokumentów (zaświadczeń) w celu 

udowodnienia okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, 

okresów pracy górniczej oraz okresów pracy na kolei. 
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3. Płatnik składek jest zobowiązany do wystawienia zaświadczenia o wysokości przychodu 

stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaconego za 

okresy, za które przychód ten przysługuje, a także o wysokości wypłaconych 

wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, świadczeń i zasiłków oraz innych należności, 

o których mowa w art. 15 ust. 3. 

[4. Płatnik składek jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne 

dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, 

przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.] 

<4. Płatnik składek jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo 

inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru 

emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego 

pracy u danego płatnika, z zastrzeżeniem ust. 4a.> 

<4a. Płatnik składek jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo 

inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru 

emerytury lub renty ubezpieczonego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przez okres 10 lat 

od końca roku kalendarzowego, w którym: 

1) ubezpieczony zakończył pracę u danego płatnika składek, w przypadku 

ubezpieczonego zgłoszonego u danego płatnika składek do ubezpieczeń po dniu 

31 grudnia 2018 r.; 

2) został złożony raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

4b. Płatnik składek, który nie przekazał raportu informacyjnego za ubezpieczonego, o 

którym mowa w ust. 4a, z wyjątkiem ubezpieczonego zgłoszonego do ubezpieczeń po 

dniu 31 grudnia 2018 r., jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty 

wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy 

wymiaru emerytury lub renty, przez okres, o którym mowa w ust. 4.> 

5. Od osoby opłacającej składki na własne ubezpieczenia społeczne organ rentowy może 

żądać przedłożenia dowodów potwierdzających opłacanie składek oraz wysokości 

podstawy wymiaru składek za okres przypadający po dniu 31 grudnia 1998 r. 

 


