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Szanowny Panie Marszałku,

W związku z trwającym procesem legislacyjnym ustawy 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 (druk nr 193) chciałbym
zwrócić uwagę na potrzebę modyfikacji artykułu 15zq tej ustawy, określającego osoby uprawnione do  
świadczeń postojowych. Artykuł ten, przy aktualnej interpretacji jego brzmienia przez ZUS, wyklucza 
wspólników spółek innych niż spółki cywilne z grona przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o otrzymanie 
świadczeń postojowych. Dotyczy to oczywiście również wspólników spółek działających w branży 
turystycznej.

Chodzi o wspólników spółek jawnych, komandytowych i jednoosobowych spółek z o.o., którym ZUS 
od końca maja wydaje decyzje odmawiające wypłaty świadczeń postojowych, uzasadniając to tym, że nie są 
oni przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o Prawach przedsiębiorcy ani ustaw szczególnych, do których 
odwołuje się pkt. 1 ust. 1 art. 15zq ustawy. Wcześniej ZUS stał na stanowisku, że istnieje przepis szczególny - 
art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - który stanowi, że wspólnicy spółek jawnych, 
komandytowych i jednoosobowych sp. z o. o. prowadzących działalność gospodarczą są osobami 
prowadzącymi taką działalność. Wspólnikom takich spółek, którym wypłacono w kwietniu i maju  
świadczenia postojowe, ZUS wysłał wezwania do zwrotu wypłaconych świadczeń.

Obecna interpretacja ust. 1 art. 15zq ustawy antycovidowej jest szczególnie krzywdząca dla 
wspólników spółek jawnych. Wspólnicy spółek jawnych to w większości wspólnicy spółek cywilnych, którzy 
w celu większej przejrzystości i pewniejszego umocowania prawnego prowadzonej działalności przekształcili 
spółki cywilne w spółki jawne. Dla większości wspólników spółek jawnych pozarolnicza działalność 
gospodarcza prowadzona w tej formie to jedyne źródło utrzymania. Często są to bardzo małe firmy, dwu, 
trzyosobowe nie zatrudniające pracowników. Dyskryminowanie wspólników spółek jawnych polegające na 
tym, że wspólnicy tej samej wielkości firm, działających w tych samych branżach, o tych samych obrotach, 
płacący takie same podatki, w taki sam sposób opłacający swój ZUS (każdy wspólnik za siebie) mieliby 
otrzymywać znacznie mniejszą, lub żadną, pomoc w stosunku do wspólników spółek cywilnych, prowadzi do
zaburzenia równowagi konkurencyjnej pomiędzy takimi podmiotami i narusza zapisy art. 32 konstytucji RP.

Z uzasadnienia ustawy antycovidowej (druk sejmowy nr 299) wynika, że nie taka była intencja 
ustawodawcy. Świadczeniem postojowym miały być objęte „osoby prowadzące działalność gospodarczą, 
opłacające składki same za siebie”, więc nie tylko samozatrudnieni, ale również, wspólnicy spółek, którzy też
sami za siebie opłacają składki ZUS.

Bieżąca nowelizacja ustawy antycovidowej może być ostatnią szansą, aby skorygować ten 
niejasny stan prawny. Wnoszę o rozszerzenie pkt. 1 ust. 1 art. 15zq ustawy, który ma teraz brzmienie:

Art. 15zq. 1. Osobie: 
1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą 
pozarolniczą działalność gospodarczą”,

tak, aby otrzymał brzmienie:



Art. 15zq. 1. Osobie:
1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych lub będącej osobą, o której mowa w 
art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 266 i 321) zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”,

Powyższa nowelizacja ujednoliciłaby definicję „osoby prowadzącej pozarolniczą działalność 
gospodarczą”, której różne wersje pojawiają się w art. 15zq i art. 31zo ustawy antycovidowej:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/U/D20200568Lj.pdf

==============

Na uwagę zasługuje też proponowana w art. 1 ust. 9 druku 193 nowelizacja art. 15zx ustawy 
antycovidowej. 

Wnoszę o jej odrzucenie.

Uzasadnienie:

Dotychczasowe brzmienie art. 15zx nie pozwalało ZUSowi na cofnięcie decyzji dotyczącej 
wypłaconego już świadczenia postojowego w sytuacji gdy przedsiębiorca ubiegając się o to świadczenie 
złożył zgodne z prawdą  oświadczenie (wniosek o przyznanie świadczenia), a ZUS podejmując decyzję o 
wypłacie świadczenia miał pełną wiedzę na temat wszystkich dotyczących przedsiębiorcy okoliczności, od 
których uzależnione było przyznanie tego świadczenia.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami gdy ZUS zmieniał swoją interpretację prawną 
przepisów o świadczeniu postojowym, nie mógł skutecznie żądać zwrotu już wypłaconych świadczeń. Co 
prawda ZUS wysyłał żądania zwrotu świadczeń do tych wspólników spółek jawnych, którym w kwietniu i 
maju wypłacił te świadczenia, ale Sądy, do których odwoływali się tacy przedsiębiorcy, zmieniały decyzje 
ZUS, właśnie w oparciu o brzmienie art. 15zx.

Zaproponowana teraz przez Sejm nowelizacja art. 15zx ma na celu umożliwienie ZUSowi 
skutecznego żądania, w okresie do 5 lat, zwrotu wypłaconych świadczeń postojowych w sytuacjach gdy w 
ZUS zmieni się interpretacja dotycząca ich przyznawania. Ma się to odbywać poprzez wydawanie przez ZUS 
decyzji wzywającej do zwrotu świadczenia ze względu na „wypłatę świadczenia postojowego osobie innej 
niż osoba uprawniona z przyczyn leżących po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”. 

 

Z poważaniem,
MB

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/U/D20200568Lj.pdf

