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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 12 lipca 2021 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 431) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy (druk sejmowy nr 1188), nowelizacja ma na 

celu uporządkowanie i racjonalizację systemu ubezpieczeń społecznych, wprowadzenie 

jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie 

funkcjonowania ZUS w aspekcie gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek. 

Poza ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzane zmiany obejmują: 

ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 

ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 

ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę o rencie socjalnej, ustawę o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę o emeryturach pomostowych, ustawę 

o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych oraz ustawę o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym.  

Odnosząc się do kwestii szczegółowych należy wskazać zmiany, które polegają m. in. 

na: 

– usprawnieniu dochodzenia należności przez ZUS jak: możliwość bezegzekucyjnego 

potrącania należności z tytułu składek oraz nienależnie pobranych świadczeń 

emerytalno-rentowych przy wypłacaniu przez ZUS świadczeń oraz zasiłków, a także 

poprzez doprecyzowanie uregulowania dotyczącego odzyskiwania środków z tytułu 

nienależnie pobranych świadczeń w przypadku wykonywania pracy w okresie 

orzeczonej niezdolności do pracy albo przekazywania nieprawdziwych informacji przez 
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płatników składek lub inne podmioty, a ponadto poprzez rozszerzenie trybu 

dochodzenia należności przez ZUS,  

– ujednoliceniu zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi w stosunku do wspólników 

jednoosobowych spółek z o. o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub 

komandytowej, a więc powiązanie obowiązku ubezpieczeniowego i objęcie 

ubezpieczeniem z uzyskaniem statusu wspólnika (niezależnie od sytuacji spółki, tj. 

prowadzenia działalności i uzyskiwania przychodów, na tle obecnie obowiązujących 

regulacji niekiedy dochodzi do unikania opłacania składek na ubezpieczenia społeczne), 

– odejściu od zasady, zgodnie z którą objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami 

społecznymi (emerytalnym, rentowymi i chorobowym) ustaje na skutek nieopłacenia 

składek w terminie, ustawa stanowi, że objęcie ubezpieczeniem następuje w okresie od 

dnia wskazanego w formularzu zgłoszenia do dnia złożenia wniosku o wyrejestrowanie 

z ubezpieczeń (ma to konsekwencje w korzystaniu z tych praw), 

– ujednoliceniu zasad dotyczących przeliczania emerytur przyznanych w „starym” 

systemie (zdefiniowanego świadczenia, w którym jego wysokość była powiązana z 

ogłaszaną kwotą bazową) i w „nowym” (zwanym systemem zdefiniowanej składki, 

zakładającym wpływ nagromadzonych składek na wysokość emerytury), dla emerytów 

aktywnych zawodowo oraz ujednoliceniu przepisów dotyczących częstotliwości 

zgłaszania wniosków o ponowne  ustalenie wysokości świadczenia, 

– wprowadzeniu nowych zasad zaliczania okresów niezdolności do pracy do jednego 

okresu zasiłkowego, uwzględniając zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności, jak 

i z przerwą, nie dłuższą niż 60 dni, niezależnie od tego, czy niezdolność była 

spowodowana tą samą, czy inną chorobą (dotychczas tą samą) i jeżeli niezdolność ta nie 

występuje w okresie ciąży, 

– skróceniu, do 91 dni, okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia, 

– wprowadzeniu jednolitej zasady, zgodnie z którą niezależnie od systemu ubezpieczenia, 

(powszechnego czy też zaopatrzeniowego dla funkcjonariuszy służb mundurowych, w 

którym ustalono prawo do emerytury lub renty) po ustaniu tytułu ubezpieczenia 

chorobowego, prawo do: zasiłku chorobowego, do świadczenia rehabilitacyjnego oraz 

do zasiłku wyrównawczego nie przysługuje, 

– ograniczeniu przekazywania korekt deklaracji ubezpieczeniowych tylko do 5 lat od dnia 

wymagalności składek, 
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– wprowadzeniu możliwości dokonywania zmian w planie finansowym ZUS przez Zarząd 

ZUS,  

– przyjęciu nowych zasad powoływania Rady Nadzorczej ZUS, 

– wprowadzeniu obowiązku założenia profilu informacyjnego PUE przez wszystkich 

płatników składek (do 31 grudnia 2022 r.). 

Ponadto ustawa:  

– rozszerza zakres ochrony rentowej na osoby, których niezdolność do pracy powstała 

w czasie pobierania świadczeń opiekuńczych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych (zasiłku pielęgnacyjny albo specjalnego zasiłku opiekuńczego) albo zasiłku 

dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w 

okresie, za który nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe, 

– rozwiązuje problem tzw. emerytur czerwcowych – na ustalenie wysokości emerytury, 

o przyznanie której złożono wniosek w czerwcu danego roku, wpływał sposób 

waloryzacji składek emerytalnych i kapitału początkowego, ponieważ ustalano ją bez 

waloryzacji kwartalnej, co w konsekwencji powodowało, że osoba przechodząca na 

emeryturę w czerwcu otrzymywała ją w niższej kwocie
1)

, ustawa wprowadza do 

systemu na stałe zasadę ustalania wysokości emerytury przyznawanej w czerwcu, w taki 

sam sposób jak dla ustalanej w maju danego roku, jeśli jest to korzystniejsze dla 

ubezpieczonego. Nieprzyjęcie przez Sejm tej regulacji z odpowiednim wyprzedzeniem, 

co w stosunku do osób zamierzających przejść na emeryturę w czerwcu br. w związku z 

osiągnieciem wieku emerytalnego jest szczególnie istotne, nie narusza ich interesu, 

ponieważ art. 17 gwarantuje korzystniejszą wysokość emerytury (podobnie 

pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy, którzy z mocy prawa otrzymują 

emeryturę po ukończeniu wieku emerytalnego w czerwcu, a także do rent rodzinnych 

przyznanych po osobach zmarłych po dniu 31 maja 2021 r.), 

– zmienia dotychczasowe zasady zawieszania rent socjalnych i przyjmuje analogiczne 

rozwiązania jak dla emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy, przyznanych na 

podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w 

razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia 

społecznego (kwestia ta była w środowisku emerytów socjalnych niejednokrotnie 

                                                 

1)
 ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz. U. poz. 875 wyeliminowała ten problem na rok 2020 r. 
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nazywana „pułapką rentową”, uzyskanie przychodu przekraczającego 70% przeciętnego 

wynagrodzenia powodowało zawieszenie świadczenia). Od 1 stycznia 2022 r. w 

przypadku osiągania przychodu do 70% przeciętnego wynagrodzenia nie ma 

konsekwencji dla pobierania renty socjalnej, jej zawieszenie nastąpi dopiero w razie 

uzyskania przychodu w wysokości przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia. 

Przychody w wysokości od 70% do 130% przeciętnego wynagrodzenia będą 

powodować zmniejszenie wysokości renty socjalnej, ale nie więcej niż o maksymalną 

kwotę zmniejszenia (od 1 marca 2021 r. jest to 620,37 zł).  

Ustawa wchodzi w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkami zawartymi w art. 23 (dotyczą one m. in. wejścia w życie z mocą wsteczną, od 

dnia 1 września 2019 r., przepisu umożliwiającego uzyskanie nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych przez niektórych nauczycieli mimo zmiany stanu prawnego związanego ze 

statusem niektórych szkół; ponadto późniejsze wejścia w życie tj. z dniem 1 stycznia 2022 r. 

dotyczy m. in. modyfikacji okresu obowiązywania/ustania obowiązku dobrowolnego 

ubezpieczenia emerytalnego, rentowych czy chorobowego, potrącania ze świadczeń przez 

ZUS należności z tytułu składek czy też terminu przekazywania imiennych raportów 

miesięcznych lub deklaracji rozliczeniowych, albo też z dniem 1 stycznia 2023 r. ma 

obowiązywać termin graniczny dla obowiązku założenia profilu na PUE dla płatników 

składek). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 12 maja 2021 r. (druk sejmowy nr 1188). 

I czytanie odbyło się 27 maja 2021 r. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Sprawozdanie 

komisji (druk sejmowy nr 1212) zawiera niewielkie korekty redakcyjne w stosunku do 

przedłożenia.  

Podczas II czytania, na 33. pos. Sejmu, zgłoszono poprawki eliminujące wprowadzane 

zmiany jak np. w zakresie: doprecyzowania od kiedy występuje obowiązek ubezpieczeniowy 

wspólników jednoosobowych spółek z o. o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub 

komandytowej, odejścia od zasady, że objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi 

(emerytalnym, rentowymi i chorobowym) ustaje na skutek nieopłacenia składek w terminie, 

potrącania ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych wypłacanych przez ZUS należności 

z tytułu składek oraz nienależnie pobranych świadczeń, rezygnacji wyodrębnienia funduszu 
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rezerwowego w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych czy też skrócenia okresu zasiłkowego 

po ustaniu ubezpieczenia Ponadto wniesiono poprawki rozszerzające uregulowanie dotyczące 

czerwcowych emerytów na świadczenia przyznane przed wejściem w życie ustawy. Komisji 

Polityki Społecznej i Rodziny rekomendowała odrzucenie wszystkich poprawek. Sejm 

odrzucił poprawki i przyjął ustawy w brzmieniu zawartym w  druku nr 1212. 

Za przyjęciem ustawy oddano 231 głosy, przy 176 przeciwnych oraz 24 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Warto przypomnieć, że art. 10 ustawy, zmierzający do uproszczenia procedur przy 

przyznawaniu prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, zawiera treść zbieżną 

z brzmieniem senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym, wniesionym do Sejmu 19 lutego 2021 r. (druk sejmowy nr 1326). 

2. Uregulowanie kwestii emerytur czerwcowych w systemie prawnym jest niezbędne, tym 

bardziej, że problem ten rozwiązano doraźnie w stosunku do osób przechodzących na 

emeryturę w roku ubiegłym. Jednak budzi wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnego 

prawa do zabezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 Konstytucji RP, 

pominięcie osób, którym obliczono wysokość emerytury w czerwcu w latach poprzednich. 

Zważywszy na przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych dotyczących „nowego” systemu, w szczególności art. 24, art. 26 i art. 183, 

problem ten dotyczy osób, którym przyznano emeryturę w czerwcu 2009 oraz kolejno – 

w czerwcu w latach kolejnych do roku 2019.  

3. Poza w/w kwestią można zauważyć, że ustawa nie budzi zasadniczych wątpliwości 

o charakterze legislacyjnym. Jednak w art. 1 w pkt 27, w art. 77a w ust. 2 pkt 5 należałoby 

zmienić niefortunne brzmienie, z którego wynika, że należności cywilnoprawne mogą być 

umarzane, jeżeli „zachodzi interes publiczny”. 

Propozycja poprawki:  

w art. 1 w pkt 27, w art. 77a w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5) służy to realizacji interesu publicznego.” 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


