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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 11 sierpnia 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

 

(druk nr 487) 

 

U S T A W A   z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) 

 

 

Art. 34zy
14

. 

1.  Na wniosek zleceniobiorcy wykonującego umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną 

umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwaną dalej "umową zlecenia", 

uzyskującego z wykonywania tej umowy zlecenia przychód w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułów, o których mowa w art. 15zs3ust. 1, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia zleceniodawcę z obowiązku obliczania, 

potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na 

ubezpieczenie zdrowotne na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "zwolnieniem z obowiązku 

naliczania składek", należnych z tytułu wykonywania tej umowy zlecenia za okres od dnia 

1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

2.  Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje, jeżeli: 

1) umowa zlecenia, z wykonywania której uzyskiwany jest przychód w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułów, o których mowa 

w art. 15zs
3
 ust. 1, została zawarta w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 

2021 r.; 

2) łączny przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 

z tytułów, o których mowa w art. 15zs
3
 ust. 1, uzyskany z wykonywania umów zlecenia 

na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
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został złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek nie był wyższy od 

100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia 

wniosku; 

3) zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż 

wykonywanie umów zlecenia. 

3.  Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje z tytułu wykonywania każdej 

umowy zlecenia, spełniającej warunki określone w ust. 1 i 2, do wysokości maksymalnej 

kwoty podstawy wymiaru tych składek ustalanej dla każdej umowy zlecenia. 

4.  Maksymalną kwotę podstawy wymiaru składek, o której mowa w ust. 3, ustala się 

w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2, za każdy miesiąc od stycznia 2021 r. do kwietnia 2021 r., w którym umowa 

zlecenia była wykonywana co najmniej 1 dzień. 

5.  Składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem z obowiązku ich naliczania nie są 

ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

6.  Wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek zleceniobiorca przekazuje do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

umowy zlecenia. Wniosek złożony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

7.  Wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek zawiera: 

1) dane zleceniobiorcy: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru - serię i numer dowodu osobistego albo 

paszportu, 

c) adres do korespondencji; 

2) dane zleceniodawcy: 

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą, 

b) numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numer PESEL i REGON; 

3) oświadczenie zleceniobiorcy potwierdzające: 

a) datę zawarcia i okres, na który została zawarta umowa zlecenia, 

b) wysokość planowanego przychodu z tytułu wykonywania umowy zlecenia w okresie od 

dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r., 
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c) uzyskiwanie z wykonywania umowy przychodów z tytułów, o których mowa w art. 15zs
3
 

ust. 1, 

d) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek 

o zwolnienie z obowiązku naliczania składek, przychodu z wykonywania umów zlecenia 

z tytułów, o których mowa w art. 15zs
3
 ust. 1, na rzecz wszystkich zleceniodawców nie 

wyższego od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku, 

e) niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów 

zlecenia; 

4) oświadczenie zleceniobiorcy o świadomości, że nienaliczone składki na ubezpieczenia 

społeczne nie będą uwzględniane w świadczeniach z ubezpieczeń społecznych. 

8.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, zleceniobiorca składa pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest 

zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

9.  Wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek może być złożony wyłącznie za 

pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób 

potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym. 

10. O złożeniu wniosku o zwolnienie z obowiązku naliczania składek zleceniobiorca 

informuje niezwłocznie zleceniodawcę. 

11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje zleceniodawcę i zleceniobiorcę o zwolnieniu 

z obowiązku naliczania składek oraz o wysokości podstawy wymiaru, od której nie 

powinny być naliczane składki, na profilu informacyjnym odpowiednio zleceniobiorcy 

i zleceniodawcy w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności dotyczących 

ustalenia prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1. 
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12. Jeżeli zleceniodawca nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ma obowiązek jego założenia niezwłocznie po 

otrzymaniu od zleceniobiorcy informacji, o której mowa w ust. 10. 

13. Za okresy, za które przysługuje zwolnienie z obowiązku naliczania składek, 

zleceniodawca obowiązany jest przesyłać za zleceniobiorcę imienne raporty miesięczne, 

w terminach i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W imiennym raporcie miesięcznym nie 

wykazuje się kwot składek, które zostały zwolnione z obowiązku naliczania, oraz 

podstawy ich wymiaru, od której zostały ustalone. 

14. Jeżeli zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu dotyczy tylko części 

przychodu z wykonywania umowy zlecenia, od pozostałej części przychodu 

zleceniodawca obowiązany jest obliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić 

składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych. 

15. Odmowa zwolnienia z obowiązku naliczania składek następuje w drodze decyzji, od 

której zleceniobiorcy przysługuje prawo 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 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od 

decyzji oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. 

16. Zleceniobiorca, którego dotyczy zwolnienie z obowiązku naliczania składek na 

ubezpieczenie zdrowotne, i zgłoszeni przez niego do tego ubezpieczenia członkowie 

rodziny zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

17. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kontroli prawidłowości i rzetelności 

danych przekazanych przez zleceniobiorcę we wniosku o zwolnienie z obowiązku 

naliczania składek. Przepisy rozdziału 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio. 

18. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

w formie elektronicznej, o wysokości przychodu wykazanego we wniosku o zwolnienie 

z obowiązku naliczania składek. 
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19. Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku o zwolnienie 

z obowiązku naliczania składek a przychodem wykazanym dla celów podatkowych. 

20. Jeżeli zostanie stwierdzone, że rozbieżności, o których mowa w ust. 19, są wynikiem 

wprowadzenia w błąd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zleceniodawca obowiązany jest 

do opłacenia należnych składek objętych zwolnieniem z obowiązku naliczenia składek, 

w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia składek. 

21. W razie nieopłacenia w terminie należnych składek, o których mowa w ust. 20, naliczane 

są odsetki za zwłokę, a należności z tytułu tych składek podlegają przymusowemu 

dochodzeniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

22. Skutki finansowe w wysokości zwolnienia z obowiązku naliczania składek na 

ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane ze 

środków Funduszu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, lub w formie 

dotacji z budżetu państwa. 

23. Do zamówień na usługi i dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

w związku z realizacją zadań związanych ze zwolnieniem z obowiązku naliczania składek 

nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. 

 

<Art. 34zy
15

. 

1.  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie roku od odwołania ostatniego 

z nich wezwanie, o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), może być 

wysyłane za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

2.  Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń 

Społecznych nazwę i NIP podmiotu zatrudniającego, o którym mowa w art. 8 ust. 5 

ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
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3.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia wezwanie, o którym mowa w art. 8 

ust. 5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

na profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym 

udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wcześniej niż po upływie 

14 dni roboczych od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 2. 

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wezwanie, o którym mowa w art. 8 ust. 5 

ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, uznaje 

się za skuteczne: 

1)  w momencie odbioru tego wezwania przez podmiot zatrudniający, o którym mowa 

w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, na profilu informacyjnym utworzonym w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

2)  po upływie 14 dni od dnia umieszczenia tego wezwania na profilu informacyjnym 

utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku jego nieodebrania. 

5.  Koszty obsługi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wezwań, o których mowa 

w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

powiększone o należny podatek od towarów i usług pokrywa Polski Fundusz 

Rozwoju Spółka Akcyjna.> 

 

 

 

 

 

 

 


