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Szanowny Panie Przewodniczący,  

 

 w odpowiedzi na wystąpienie Pana Przewodniczącego z dnia 2 grudnia 2020 r.,  znak 

BPS.DKS.KU.0401.51.2020, w którym zwrócono się z prośbą o przedstawienie opinii do 

senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowy oraz 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (druk nr 271), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 

           W wyżej wymienionym projekcie zaproponowano zmiany w ustawie z dnia 4 

października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 poz. 1342), 

zwanej dalej ustawą o PPK”, oraz ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842.). 

 Zmiany proponowane w ustawie o PPK mają na celu odsunięcie w czasie wdrożenia 

pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w etapach II, III i IV. 

           W art. 1 pkt 1 projektu proponuje się zmianę brzmienia art. 134 ust.1 pkt 4, w myśl 

której termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK, dla pracodawców zatrudniających mniej 

niż 20 osób, zostanie przesunięty na dzień 1 stycznia 2022 r. Taki sam termin zawarcia 

umowy o zarządzanie PPK zaproponowano również dla podmiotu zatrudniającego będącego 

jednostką sektora finansów publicznych (art. 1 pkt 3 projektu ustawy). Umowę o 

prowadzenie PPK taki podmiot byłby obowiązany zawrzeć najpóźniej do dnia 11 kwietnia 

2022 r.  
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           W art. 1 pkt 2 projektu proponuje się dodanie w ustawie o PPK art. 134a, którym 

przesuwa się terminy wdrożenia II (podmiot zatrudniający co najmniej 50 osób) i III (podmiot 

zatrudniający co najmniej 20 osób) etapu PPK. W ust. 1 tego artykułu zaproponowano 

przesunięcie terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK  przez te podmioty - do dnia 31 

grudnia 2021 r. a terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK do dnia 10 stycznia 2022 r., 

jeżeli podmioty te nie zawarły jeszcze ww. umów. W ust. 2 tego artykułu  dla podmiotów 

zatrudniających, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 albo 3, które zawarły już umowę o 

zarządzanie PPK, a nie zawarły umowy o prowadzenie PPK, proponuje się przesunięcie 

obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK do dnia 10 stycznia 2022 r.  

 Projektodawca w ust. 3 dodawanego art. 134a wprowadza uchylenie karalności za 

czyn polegający na niedopełnieniu obowiązku terminowego zawarcia umowy o zarządzanie 

PPK  lub umowy o prowadzenie PPK.  

     Zmiany zaproponowane w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych 

projektodawca uzasadnia bardzo trudną sytuacją przedsiębiorców, a w niektórych branżach 

wręcz zapaścią gospodarki, której skutkiem jest upadłość przedsiębiorców, wzrost bezrobocia 

i pozostawienie wielu osób bez środków do życia. Dlatego też projektodawca w celu 

ograniczenia prowadzonej działalności po stronie pracodawców, proponuje przesunięcie 

terminu wdrożenia PPK na dzień 1 stycznia 2022 r.  

        Odnosząc się do proponowanego w art. 1 ww. projektu senackiego przesunięcia 

terminów wdrażania PPK pragnę zauważyć, że chociaż PPK nie są produktami stricte 

emerytalnymi, lecz formą powszechnego i dobrowolnego systemu systematycznego 

gromadzenia oszczędności przez ich uczestników z przeznaczeniem na wypłatę – co do 

zasady – po osiągnięciu 60. roku życia, to dla ministra odpowiedzialnego za politykę 

społeczną, w tym również za rozwiązania mające na celu poprawę bytu osób pobierających 

świadczenia rentowe, wszelkie działania mające na celu odsuwanie w czasie wprowadzenia  

korzystnych zmian muszą być rozważone wnikliwie. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. Dz. U. poz. 1842) nadal przewidują instrumenty 

pomocowe, dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, 

realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy mają prawo do 

następujących form pomocy: świadczenia postojowego dla osób prowadzących pozarolniczą 

działalność, dodatkowego świadczenia postojowego, ulgi w postaci odroczenia terminu 

płatności albo rozłożenia na raty należności bez opłaty prolongacyjnej – dla wszystkich 
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płatników, odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 

2020 r., zwolnienia z opłacania składek.   

      W art. 2 projektodawca proponuje zmiany w ustawie z dnia  2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 1842), zwaną dalej „specustawą COVID-19”. 

            W art. 2 pkt 2 projektu proponuje się dodać art. 4fa, zgodnie z którego treścią za 

okres niezdolności pracownika do pracy z powodu COVID-19 lub za okres niemożności 

wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny z powodu COVID-19 

ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy, począwszy od pierwszego dnia tej 

niezdolności albo niemożności, finansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

            Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym osoby fizyczne świadczące pracę na rzecz 

przedsiębiorców zatrudnione na podstawie umowy o pracę – mają zapewnione ustawowe 

prawo do świadczeń w przypadku niezdolności do pracy m.in. z powodu choroby albo 

przebywania na kwarantannie. Z tytułu podlegania obowiązkowo ubezpieczeniu 

chorobowemu, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

pracownikom przysługują: 

 wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą tzw. 

wynagrodzenie chorobowe – obowiązek jego wypłaty został nałożony na 

pracodawcę, 

 zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, wypłacany przez ZUS 

bezpośrednio lub za pośrednictwem pracodawcy jako płatnika. Koszt zasiłków 

chorobowych zawsze ponosi ZUS
1
. 

Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, za czas 

niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą 

zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku 

pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku 

kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że 

obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie 

z tego tytułu. Z tytułu dalszej absencji pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z 

ubezpieczenia chorobowego. Zasada ta obowiązuje bez względu na rodzaj choroby. 

Wskazana norma prawa pracy - narzuca kształt instytucji zasiłku chorobowego/ 

wynagrodzenia za czas choroby, której szczegółowe regulacje zawarto w prawie ubezpieczeń 

                                                           
1
 Zakłady pracy zatrudniające co najmniej 20 pracowników lub innych ubezpieczonych wypłacając zasiłki chorobowe, są uprawnione do 

odliczania zasiłków od kwot należnych ZUS z tytułu składek. 
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społecznych. Ponadto, przyjęta zasada w prawie pracy oznacza, że pracownik ma 

zagwarantowane prawo do wynagrodzenia chorobowego - finansowanego ze środków 

pracodawcy. „Wynagrodzenie chorobowe wypłaca zawsze pracodawca z własnych środków; 

jest to bowiem rodzaj wynagrodzenia gwarancyjnego przysługującego pracownikowi, a nie 

świadczenie ubezpieczeniowe”.
2
 Poza tym, niezdolność do pracy z powodu choroby jest 

uzasadnioną przyczyną nieobecności w pracy (z powodów określonych w art. 92 §1 k.p.);  

pomimo, że pracownik nie świadczy pracy otrzymuje za ten okres wynagrodzenie. 

Do obliczania wysokości wynagrodzenia chorobowego stosuje się odpowiednio 

zasady obowiązujące przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
3
. Stąd też, 

zasadniczo wynagrodzenie chorobowe wynosi 80% przeciętnego wynagrodzenia z dwunastu 

miesięcy poprzedzających miesiąc choroby. Pracodawca, zgodnie z regulacjami zawartymi w 

Kodeksie Pracy, ma prawo jednak wprowadzić korzystniejsze rozwiązania
4
. Oznacza to, że w 

regulaminach wewnętrznych może ustalić kwotę wynagrodzenia za czas choroby w 

wysokości nie 80% przeciętnego wynagrodzenia, ale odpowiednio wyższej (nie 

przekraczającej jednak 100%). Świadczy to o elastyczności przyjętych rozwiązań - 

nakładających obowiązek wypłaty przez pracodawców wynagrodzenia chorobowego za 

pierwsze 14/33 dni - na sferę praw pracowników i obowiązków pracodawców. Z kolei 

rozwiązania prawne dotyczące zasiłku chorobowego są pod tym kątem sztywne. 

Podejmując decyzję o ewentualnej zmianie docelowych rozwiązań należy mieć na 

względzie, obok trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorców, również kondycję finansową 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są świadczenia przeznaczone dla 

wszystkich ubezpieczonych, w tym ubezpieczonych niebędących płatnikami składek 

(pracowników, zleceniobiorców), oraz sytuację finansową budżetu państwa. Od kilku lat 

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, w tym fundusz chorobowy jest deficytowy i wymaga 

dotacji z budżetu państwa
5
, gdyż przychody (składki) nie finansują w pełni wydatków na 

świadczenia. Przyjęcie postulowanego rozwiązania w konsekwencji wiąże się ze znacznym 

obciążeniem budżetu państwa. 

W proponowanym zapisie art. 4fa pkt 1 wskazano, że  za okres niezdolności 

pracownika do pracy z powodu COVID-19 lub za okres niemożności wykonywania pracy 

wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny z powodu COVID-19 ubezpieczonemu 

przysługuje zasiłek chorobowy począwszy od pierwszego dnia tej niezdolności albo 

                                                           
2 por. J. Skoczyński – komentarz do art. 92 k.p. w: „Prawo pracy" t. I, Warszawa 1997-2005. 
3 Art. 92 § 2 k.p. 
4 Art. 92 § 1 pkt 1 k.p. 
5
 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o s.u.s. wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych (m.in. zasiłku chorobowego) 

gwarantowana jest przez państwo. 



5 
 

niemożności. Wydaje się, że przepis ten nie uwzględnia osób, które zostały poddane izolacji 

lub izolacji w warunkach domowych.  

Wymaga podkreślenia, że od 2 września br. można wyróżnić dwie kategorie pojęć 

wynikających z czasowej niezdolności pracownika do świadczenia pracy. Jest to izolacja oraz 

kwarantanna. Izolacja dotyczy osób, które uzyskały pozytywny wynik testu w kierunku 

COVID-19. Okres, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy 

z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna oznacza bowiem odosobnienie 

osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a która była narażona na 

takie zakażenie. To oznacza, że w przypadku, gdy pracownik w związku z odbywaniem 

kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą 

będzie wykonywał pracę zdalną, prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu 

przysługiwało. Będzie natomiast przysługiwało wynagrodzenie za wykonaną pracę.  

Przedmiotowe kwestie zostały uregulowane w ustawie z 28 października o zmianie 

niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym  

z wystąpieniem COVID-19, gdzie m.in. dodany został przepis, zgodnie z którym w okresie 

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby 

zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą - za zgodą pracodawcy albo 

zatrudniającego - świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać  

z tego tytułu wynagrodzenie. Chodzi przy tym o kwarantannę w rozumieniu ww. przepisów 

tj. o odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, a obowiązek poddania 

się kwarantannie wynika z decyzji właściwego organu albo z mocy prawa (po przekroczeniu 

granicy). 

Przy możliwości świadczenia pracy zdalnej przez pracownika i innych osób 

zatrudnionych, na które nałożono obowiązek poddania się kwarantannie, przeniesienie 

wypłaty zasiłku chorobowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia 

niezdolności do pracy, może za sobą nieść liczne komplikacje natury praktycznej (np. kto ma 

zgłaszać chęć pracy zdalnej do Zakładu, kto będzie weryfikować, czy praca jest świadczona) i 

prowadzić do wielu naruszeń (np. nienależne pobieranie zasiłku chorobowego przy 

jednoczesnym uzyskiwaniu wynagrodzenia za pracę świadczoną zdalnie). Nie ulega 

wątpliwości, że Zakład – oprócz nałożonych ustawowo zadań – realizuje także wypłatę 

szeregu instrumentów pomocowych przewidzianych w tzw. tarczy antykryzysowej. 

Obciążenie Zakładu wypłatą zasiłków chorobowych od pierwszego dnia niezdolności do 

pracy, będzie oznaczało także podjęcie dodatkowych działań kontrolnych weryfikujących 

prawidłowość przyznania/wypłaty zasiłku chorobowego osobom przebywającym na 

kwarantannie, w kierunku wyeliminowania ryzyka nienależnego pobrania świadczenia. 
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Proponowany w senackim projekcie ustawy przepis, zdaniem resortu rodziny i 

polityki społecznej, będzie m.in. generować liczne komplikacje praktyczne, przez co moment 

wypłaty tego zasiłku chorobowego może ulec znacznemu opóźnieniu z uwagi na konieczność 

wyjaśnienia wątpliwych kwestii zarówno z pracodawcą, jak i pracownikiem.  

Mając na uwadze wysokie ryzyko wystąpienia nadużyć wypłaty nienależnych 

świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, na chwilę obecną nie są prowadzone prace  

w przedmiocie przejęcia obowiązku wypłaty zasiłku chorobowego przez Zakład od 

pierwszego dnia niezdolności. Ewentualne podjęcie zmian obowiązujących przepisów 

powinno zostać poprzedzone szeroko zakrojoną analizą finansową Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych jak i analizą ryzyka w kierunku obniżenia jego negatywnego wpływu na 

funkcjonowanie Zakładu oraz podjęcia odpowiednich działań służących przeciwdziałaniu i 

ograniczaniu ryzyka nadużycia wypłaty nienależnie pobranych zasiłków chorobowych. 

            W art. 2 pkt 4 projektu proponuje się dodanie w art. 15zq specustawy COVID-19 

przepisu ust. 1a, w myśl którego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność 

gospodarczą rozumie się również osobę fizyczną będącą wspólnikiem jednoosobowej spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki partnerskiej, 

oraz  ust. 3a, zgodnie z którym wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki partnerskiej świadczenie 

postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w 

prowadzeniu działalności przez spółkę, w której osoba ta jest wspólnikiem. 

Świadczenie postojowe jest jedną z form pomocy dla przedsiębiorców oraz osób 

wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej wprowadzoną w związku ze 

stanem epidemii na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

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

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

Zadania związane z przyznawaniem i wypłatą świadczenia postojowego zostały 

ustawowo powierzone Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, co może sugerować, że jest to 

świadczenie wynikające z ubezpieczenia społecznego, jednakże konstrukcja prawna przepisu 

art. 15zq ust. 1 ustawy o COVID-19 wyraźnie wskazuje na jego pozaubezpieczeniowy 

charakter. Nie jest ono adresowane do ubezpieczonych w rozumieniu ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych, bowiem zgodnie z art. 15zq ust. 1 ustawy o COVID-19 świadczenie 

to przysługuje m.in. osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych 

przepisów szczególnych. Przepisem szczególnym nie jest tutaj ustawa o systemie ubezpieczeń 

społecznych, ponieważ nie reguluje ona kwestii związanych z prowadzeniem działalności 
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gospodarczej. Przedsiębiorcą, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 Prawa przedsiębiorców 

jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 

której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. 

Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich 

działalności gospodarczej. Definicja nie wymienia wspólników poszczególnych rodzajów 

spółek. 

Nie sposób podzielić stanowisko zawarte w uzasadnieniu do senatorskiego projektu 

ustawy, że uzasadnionym nie jest, aby takie osoby były traktowane przez ustawodawcę –  

w zakresie świadczenia postojowego – inaczej niż osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy 

wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, nie prowadzą działalności, o czym 

świadczy wyraźne rozróżnienie wspólników spółek jako kategorię odrębną od osób 

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawo 

przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych. Pozostaje to w ścisłym związku  

z uregulowaniami ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych, z 

przepisów której wynika, że spółka jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo 

pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową, zaś każdy wspólnik odpowiada za 

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi 

wspólnikami oraz ze spółką. Również na gruncie przepisów ustawy o systemie 

ubezpieczeniowym – dla celów ubezpieczeniowych – wspólnicy podlegają obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia uzyskania statusu 

wspólnika do dnia utraty tego statusu,  

a w okresie zawieszenia wykonywania działalności przez spółkę, osoby te mogą przystąpić, 

na swój wniosek, do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na zasadach 

ogólnych. 

            Tym samym, na podstawie obowiązujących wyżej powołanych przepisów, wydaje się 

za niewłaściwe przyjęcie, że za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą 

należy także rozumieć wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, ponieważ działalność tą prowadzi spółka (nie 

wspólnicy), najczęściej w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55
1
 Kodeksu Cywilnego, 

jednakże kwestia ta wymaga rozstrzygnięcia przez resort właściwy, jakim jest Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy i Technologii. 

      Natomiast decyzja o ewentualnym opóźnieniu wdrożenia pracowniczych planów 

kapitałowych musi być uzgodniona z Ministerstwem Finansów oraz Polskim Funduszem 
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Rozwoju, który pełni istotną rolę przy wprowadzaniu PPK i organizacji wdrożenia tego 

programu 

                    Z poważaniem 

                                                                    Minister  

         z up. Stanisław Szwed 

                Sekretarz Stanu 

                /-/ podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 


