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Adam PODGÓRSKI 

W związku z otrzymanym do opinii, przy piśmie z dnia 2 lipca 2014 r., znak: GMS-

WP-173-141/14, poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, uprzejmie informuję, iż z punktu widzenia 

wykonawcy, zgłaszam następujące uwagi. 

Projekt przewiduje wprowadzenie zmiany w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z 

późn. zm.), polegającej na usunięciu pkt 1, określającego, dla osób fizycznych 

opłacających składkę wyłącznie za siebie, termin na przesłanie deklaracji rozliczeniowej 

oraz opłacenie składki za dany miesiąc do 1 O dnia następnego miesiąca. Z uzasadnienia 

projektu wynika, że założeniem przedmiotowej zmiany jest umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym, prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą opłacanie 

składek na takich samych zasadach, jakie obowiązują wszystkie pozostałe podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą. Należy jednak zauważyć, że obecnie 

obowiązujące przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie zasad 

podlegania i opłacania składek, przewidują jednakowe zasady dla płatników 

niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, jak i innych osób 

prowadzących taką działalność. Ponadto, również projektowana zmiana dotyczy 

wszystkich osób opłacających składki wyłącznie za siebie. 

Biorąc zatem po uwagę cel przedmiotowej regulacji, czyli lib.eralizację zasad 

refundacji składek osobom niepełnosprawnym ze środków FunduŚzu Rehabilitacji i 
. .. 

Zatrudnienia, wydaje się, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian w ustawie o systemie 

ubezpieczeń społecznych. W naszej oc.enie zmia~y ~owinny skoncentrować się na 

ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej . i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 



Jednocześnie zwracamy uwagę, iż wprowadzenie proponowanej zmiany do 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wiązać się będzie ze zmianą terminu 

opłacania i przesyłania dokumentów ubezpieczeniowych oraz płatniczych dla dużej 

grupy płatników. Wpłynie to na zmianę struktury przepływów finansowych na rachunkach 

składkowych, co bezpośrednio przełoży się na zmianę struktury dotacji z budżetu 

państwa na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, szczególnie w okresie pomiędzy 1 O a 

25 dniem miesiąca. W konsekwencji, może to mieć określony wpływ na obciążenie 

budżetu państwa. 

Uchylenie art. 47 ust. 1 pkt 1, będzie wymagało również wprowadzenia zmian do 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w 

sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 

zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych 

korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych 

korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym 

charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 186, poz. 1444, z późn. zm.), 

w zakresie usunięcia terminu "2" dla deklaracji składanych do 1 O dnia następnego 

miesiąca za miesiąc poprzedni. 

Ponadto, wprowadzenie proponowanej zmiany będzie wiązało się z 

koniecznością dokonania modyfikacji w systemie KSI ZUS polegających na 

zablokowaniu wprowadzenia terminu "2" na deklaracji rozliczeniowej oraz zmian w 

parametrach dotyczących systemowych korekt terminu przesyłania dokumentów 

ubezpieczeniowych, na podstawie których weryfikowane są dokumenty przekazywane 

przez płatników. Równocześnie, konieczne będzie przeprowadzenie analizy 

przepustowości łączy, gdyż po wprowadzeniu zmiany do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych będzie przekazywanych w jednym terminie, tj. do 15 dnia miesiąca, więcej 

dokumentów niż obecnie. 

Biorąc powyższe pod uwagę, informujemy, że wprowadzenie proponowanej 

zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wymaga zapewnienia 

odpowiedniego okresu vacatio legis pozwalającego na przygotowanie się Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych do wdrożenia zmian. 


