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K A N CE LA R I A  
S E NA T U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 16 grudnia 2019 r. 

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

o Krajowej Administracji Skarbowej  

(druk nr 20) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przyjęta przez Sejm w dniu 12 grudnia 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej poszerza zakres 

podmiotowy tzw. małego ZUS-u wprowadzającego możliwość obniżenia składek na 

ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, 

osiągających niewysokie przychody. „Mały ZUS” przyjęto z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawą 

z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia 

społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz. U. 

poz. 1577 i 2244), która obejmowała głównie ustawę z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) i wprowadziła 

w zasadach ogólnych podlegania ubezpieczeniom społecznym wyjątek dla przedsiębiorców. 

Celem „małego ZUS-u” była pomoc przedsiębiorcom o niskich przychodach – wsparcie ich 

w utrzymaniu się na rynku działalności gospodarczej i przyczynienie się do rozwoju 

przedsiębiorczości, a także zachęta dla osób funkcjonujących w szarej strefie do 

legalizowania działalności. Udogodnienie dla przedsiębiorców polegało na stworzeniu 

możliwości korzystania przez nich z najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

społeczne (dolna granica na poziomie 30% minimalnego wynagrodzenia ze stycznia danego 

roku, górna – do 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego), 

w określonym czasie. Zarówno w/w cele, jak i uregulowanie dotyczące podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenie społeczne pozostają aktualne w niniejszej nowelizacji. 
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Ustawa nowelizująca odnosi się bezpośrednio do art. 18c ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych, stanowiącego istotę „Małego ZUS-u”. Różnica w stosunku do 

stanu dotychczasowego polega na zmianie i rozszerzeniu kryterium podlegania możliwości 

skorzystania z obniżenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Obecnie będzie ono 

dotyczyło przedsiębiorców, którzy osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym przychód 

z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wyższy niż 120 tys. zł (zrezygnowano 

z przychodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 

30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego 

roku), a podstawę wymiaru składki uzależnia się od dochodu, w rozumieniu przepisów 

dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskanego z tej działalności, 

z wykorzystaniem współczynnika 0,5, zgodnie ze wzorem wskazanym w ustawie (podstawa 

wymiaru składek będzie stanowić zatem połowę dochodu, z uwzględnieniem liczby dni 

prowadzenia działalności gospodarczej).  

Ponadto w nowelizacji uwzględniono zmiany, które nastąpiły w obrocie gospodarczym 

związane z wprowadzenia nowych systemów płatności. 

W zmianie do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej rozszerzono zakres danych 

udostępnianych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej o wysokość rocznego dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego przez 

podatnika korzystającego już z „Małego ZUS-u” oraz z obecnego rozszerzenia go niniejszą 

ustawą nowelizującą.  

Ustawa zawiera przepisy przejściowe wynikające z przyjętego rozszerzenia zakresu 

podmiotowego uprawnionych do skorzystania z wyjątku wprowadzonego do zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym, jakim jest art. 18c wraz z jego konsekwencjami. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 27 listopada 2019 r. (druk sejmowy nr 41). 

Pierwsze czytanie odbyło się w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki 

Społecznej i Rodziny. Ich sprawozdanie, zawarte w druku sejmowym nr 54, zostało 

przedstawione podczas drugiego czytania, które odbyło się na 2. posiedzeniu Sejmu.  

Komisje uzupełniły projekt o uregulowanie związane z ustalaniem podstawy wymiaru 

składek – wymagane jest uzasadnienie dla żądania przez ZUS-u od przedsiębiorcy okazania 
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dokumentów potwierdzających formy opodatkowania oraz innych informacji, 

w szczególności potrzebnych do ustalenia podstawy wymiaru składek (art. 48c ustawy 

o systemie ubezpieczeń społecznych).  

Ponadto Komisje przesunęły wejście w życie ustawy z 1 stycznia 2020 r. na dzień 

1 lutego 2020 r., przyjmując niezbędne korekty w związku z tym.  

III. Uwagi szczegółowe 

Mając na uwadze cel ustawy, którym jest wprowadzenie ułatwienia dla 

przedsiębiorców, nie można jednak pominąć znaczenia przyjętych uregulowań w kontekście 

ubezpieczeń społecznych. Z punktu widzenia zasad ubezpieczeń społecznych, w których 

ustawą z 20 lipca 2018 r przyjęto kolejny wyjątek (poza składkami preferencyjnymi, 

o których mowa w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), wprowadzając 

„Mały ZUS”, zaś obecna ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. rozszerza go, trzeba zauważyć, że 

stanowi to pogorszenie sytuacji na przyszłość dla osób objętych ustawą1). W ubezpieczeniach 

społecznych nie przewiduje się uzależniania wysokości składek od skali działalności, 

określone świadczenie uzyskuje się w zamian za płaconą składkę, a zasady, na których jest 

oparty system ubezpieczeń zakładają przymusowość. Ubezpieczenia społeczne nie mają 

charakter pomocowego, w przeciwieństwie do pomocy społecznej.  

Przyjmując zarówno ustawę z 20 lipca 2018 r., jak i obecną nowelizację, rozważono pod 

kątem zasady proporcjonalności przyznanie uprawnienia przy jednoczesnym pogorszeniu 

sytuacji co do wysokości przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych, uznając je za 

właściwe i uzasadnione, a przy tym nie uniemożliwiające uzyskanie wymaganego stażu 

niezbędnego do najniższej emerytury. Jednak trzeba zauważyć, że system ubezpieczeń 

społecznych tym sposobem traci swój charakter. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 

                                                 
1) zostaje to zresztą zauważone w uzasadnieniu – str. 2, jednakże wskazując przede wszystkim na wartość 

generalną tj. spadek przyszłych zobowiązań pokrywanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, podczas 
gdy rozszerzony "Mały ZUS" ma znaczenie w wymiarze indywidualnym dla jego beneficjentów – wysokość 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego jest pochodną wysokości odprowadzonych składek. 


