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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r. 

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej 

 
(druk nr 20) 

 
 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 300, z późn. zm.) 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   ubezpieczeni - osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych, o 

których mowa w art. 1; 

2)   płatnik składek: 

a)  pracodawca - w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą oraz 

jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w 

stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w 

tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku 

macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład, 

b)  jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia 

przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie 

korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do osób pobierających 

świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób pobierających zasiłek socjalny 

wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego 

zatrudnienia oraz osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w okresie 

korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na 

przekwalifikowanie, 

c)  podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do osób, które ją 

wykonują, na podstawie skierowania do pracy, lub podlegają ubezpieczeniom 

społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłek wypłaca ten 

podmiot, 
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d)  ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne, 

e)  Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego, o 

których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do 

Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1925, 

z 2006 r. poz. 708 oraz z 2009 r. poz. 918), oraz Kancelaria Senatu w stosunku do 

senatorów, 

f)  duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub 

klasztoru w stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna 

zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych objętych 

tą zgodą, 

g)  jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej - w stosunku do 

żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką, 

h)  (uchylona), 

i)  (uchylona), 

j)  (uchylona), 

k)  ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z zatrudnienia w 

związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale 

lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, 

ojcem lub rodzeństwem, 

l)  (uchylona), 

ł)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych 

lub stypendium, 

ł1)  centrum integracji społecznej - w stosunku do osób pobierających świadczenie 

integracyjne, 

ł2)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających stypendium na podstawie 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania 

studiów podyplomowych, 

m)  Zakład - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku 

macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład, oraz w stosunku do osób 

określonych w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, 



- 3 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

n)  podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do osób pobierających te 

stypendia, 

o)   (uchylona), 

p)   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Lecha Kaczyńskiego - w stosunku do słuchaczy pobierających stypendium, 

pa)   podmiot prowadzący szkołę doktorską - w stosunku do kształcących się w niej 

doktorantów, otrzymujących stypendium doktoranckie, 

r)  osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób współpracujących 

przy prowadzeniu tej działalności, 

ra)   osoba fizyczna, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) - w stosunku do osób 

współpracujących przy prowadzeniu tej działalności, 

s)  wojewódzki urząd pracy - w stosunku do osób, których świadczenia pracownicze 

finansowane są ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

jeżeli świadczenia te wypłacane są przez ten urząd, 

t)  jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostkę 

samorządu terytorialnego - jeżeli rozlicza i opłaca składki za ubezpieczonych 

wykonujących pracę w podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych 

jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, 

u)  podmiot, w którym jest pełniona służba - w odniesieniu do żołnierzy zawodowych i 

funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia w nim służby, jeżeli podmiot ten 

wypłaca im uposażenie, 

w)  wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących 

świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie przepisów 

o świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

z)  podmiot, który wypłaca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia - w stosunku 

do osób, którym wypłaca to świadczenie, 

za)  inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty kierujące - w stosunku do osób 

pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 

- którymi są: 

–  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem 

wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, 
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–  Ochotnicze Hufce Pracy, 

–  agencje zatrudnienia, 

–  instytucje szkoleniowe, 

–  instytucje dialogu społecznego, 

–  instytucje partnerstwa lokalnego, 

–  organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i 

przeciwdziałania bezrobociu, 

–   podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245), 

–  organizacje pracodawców, 

–  związki zawodowe, 

–  ośrodki doradztwa rolniczego, 

–  ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego 

–   korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych 

na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w 

przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 

2018 r. poz. 478 i 1669) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669), 

zaa)   inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty wypłacające stypendium w okresie 

szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w ramach projektów lub programów 

finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - w 

stosunku do osób pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub 

przygotowania zawodowego, 

zb)  podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do członków rad nadzorczych, 

zc)   przedsiębiorstwo w spadku - w stosunku do pracowników i zleceniobiorców 

przedsiębiorstwa w spadku oraz osób przebywających na urlopie wychowawczym 

udzielonym w ramach stosunku pracy albo pobierających zasiłek macierzyński, z 

wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład; obowiązki 

przedsiębiorstwa w spadku wykonuje zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego braku 

- osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie 

sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), dokonujące 

czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy; 
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2a)   podmiot zgłaszający ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych - podmiot niebędący 

płatnikiem składek, o którym mowa w pkt 2, który dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń 

społecznych osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 8 ust. 2a; 

3)   składki - składki na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w pkt 1; 

4)   zasiłki - zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz 

ubezpieczenia wypadkowego; 

5)   deklaracja rozliczeniowa - zestawienie informacji o należnych składkach na fundusze, na 

które składki pobiera Zakład, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz kwot należnych do 

zapłaty; 

6)   imienny raport miesięczny - informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom 

społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc 

kalendarzowy; 

6a)   raport informacyjny - zestawienie informacji dotyczące ubezpieczonego, o którym mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4, który został zgłoszony przez płatnika składek do ubezpieczeń 

społecznych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r., 

obejmujące: 

a)  dane dotyczące wypłaconego przychodu niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru 

emerytury lub renty - za lata kalendarzowe przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 

1999 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., 

b)  dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego 

pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach, o których mowa w art. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach 

kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128), w określonym wymiarze 

obowiązkowego wymiaru zajęć - za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 

grudnia 2018 r., z wyjątkiem danych za nauczyciela, wychowawcę lub innego 

pracownika pedagogicznego, od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację 

o ustaleniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego na podstawie tej 

ustawy, 

c)  dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego 

pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach, o których mowa w art. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 

2245), w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć - za okres od dnia 1 

stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., z wyjątkiem danych za nauczyciela, 
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wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego, od którego płatnik składek 

uzyskał na piśmie informację o ustaleniu prawa do emerytury na podstawie art. 88 tej 

ustawy, 

d)  dane dotyczące okresów wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych 

warunkach lub w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39) - za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. 

do dnia 31 grudnia 2008 r., z wyjątkiem danych za ubezpieczonego, od którego płatnik 

składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu prawa do emerytury na podstawie 

art. 32, art. 33 lub art. 184 tej ustawy, 

e)  dane dotyczące okresów wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 

dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924) - za 

okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., z wyjątkiem danych za 

ubezpieczonego, od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu 

prawa do emerytury pomostowej na podstawie tej ustawy, 

f)  informację, czy w okresie zatrudnienia pracownikowi przysługiwał ekwiwalent 

pieniężny za deputat węglowy, o którym mowa w art. 74 ustawy z dnia 8 września 

2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie 

Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1311), 

g)  datę, tryb rozwiązania ostatniego stosunku pracy, podstawę prawną rozwiązania lub 

wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz informację, z 

czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany; 

7)    konto ubezpieczonego - konto, na którym są ewidencjonowane składki i informacje 

dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego oraz zatrudnienia 

pracownika; 

8)   konto płatnika - konto, na którym ewidencjonowana jest kwota zobowiązań z tytułu 

składek oraz innych składek danego płatnika zbieranych przez Zakład, kwoty zapłaconych 

składek, stan rozliczeń oraz inne informacje dotyczące płatnika składek; 

9)   przychód - przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, 

wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla 
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bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz 

stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz 

umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej 

działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz przychody z działalności 

wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od 

sposobu ich powoływania; 

10)  przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek 

rolniczych - przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na jej rzecz 

produktów rolnych; 

11)  otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród funduszy 

emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych; 

12)  (uchylony); 

12a)  okresowa emerytura kapitałowa - świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926); 

12b)  (uchylony); 

[13)  międzybankowy system elektroniczny - system ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej 

S.A.;] 

14)  (uchylony); 

15)  numer NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 

16)  rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem; 

16a)   numer rachunku składkowego - numer rachunku wygenerowany przez Zakład, zgodny 

ze standardem Numeru Rachunku Bankowego (NRB); 

17)  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem - osobę fizyczną sprawującą osobistą 

opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, 

przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w 

którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu 

zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia [.] <;> 
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<18) system płatności – system płatności w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 

sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach 

rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 212).> 

Art. 14. 

1. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym następuje 

od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak 

niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony, z zastrzeżeniem ust. 1a. 

[1a. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we 

wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie 

dokonane w terminie określonym w art. 36 ust. 4.] 

<1a. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego 

we wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych 

zostanie dokonane zgodnie z art. 36 ust. 4 albo 4b.> 

2. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe, o których mowa w ust. 1, ustają: 

1)   od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej 

jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony; 

2)   od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie 

składki należnej na to ubezpieczenie - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą 

działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych oraz osób wymienionych w 

art. 7; w uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek ubezpieczonego, może 

wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie, z zastrzeżeniem ust. 2a; 

3)   od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom. 

2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jeżeli za część miesiąca został pobrany 

zasiłek, ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następującego po dniu, za który zasiłek 

ten przysługuje. 

3. Za okres opłacania składek uważa się także okres pobierania wynagrodzenia za czas 

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

oraz zasiłków. 

Art. 18c. 

[1. Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, których roczny przychód z tytułu 

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym 
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nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 

w grudniu poprzedniego roku, uzależniona jest od tego przychodu. 

2. Najniższa podstawa wymiaru składek, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 60% 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na 

dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia 

obowiązującego w styczniu danego roku. 

3. Najniższą podstawę wymiaru składek, o której mowa w ust. 1, ubezpieczony ustala na dany 

rok kalendarzowy, mnożąc uzyskany przez ubezpieczonego przeciętny miesięczny 

przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim 

roku kalendarzowym, obliczony zgodnie z ust. 4, przez współczynnik, o którym mowa w 

ust. 5, ogłoszony na dany rok kalendarzowy. Otrzymany wynik jest zaokrąglany do 

pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, 

jeśli jest niższa. 

4. Przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym jest obliczany według następującego 

wzoru: 

 roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
x 30 

  
liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym 

 i jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 

grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.] 

<1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego, 

o którym mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, którego roczny przychód z pozarolniczej 

działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie 

przekroczył kwoty 120 000 złotych, uzależniona jest od dochodu z pozarolniczej 

działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, zwanego dalej „dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej”, 

uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. 

2. Podstawa wymiaru składek, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 60% 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na 
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dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. 

3. Podstawę wymiaru składek, o której mowa w ust. 1, ubezpieczony ustala na dany rok 

kalendarzowy, mnożąc przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności 

gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, obliczony zgodnie z ust. 

4, przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy w 

górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa. 

4. Przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w 

poprzednim roku kalendarzowym jest obliczany według następującego wzoru: 

 

roczny dochód z pozarolniczej działalności 

gospodarczej uzyskany w poprzednim roku 

kalendarzowym 

 

 

x 30 

 liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej  

w poprzednim roku kalendarzowym 

 

i jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 

0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.> 

<4a. Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 1, 

oraz osób z nim współpracujących zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, 

roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku 

kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, powiększa się o kwoty tych składek zaliczone 

do kosztów uzyskania przychodu.> 

[5. Współczynnik na dany rok kalendarzowy jest obliczany według następującego wzoru: 

 prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone w trybie art. 19 ust. 

10 na dany rok kalendarzowy 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
x 0,24 

  
minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku 

kalendarzowego 

 i jest zaokrąglany do czterech miejsc po przecinku w górę, jeśli na piątym miejscu po 

przecinku jest liczba równa lub wyższa niż 5, lub w dół, jeśli jest niższa. 
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6. Prezes Zakładu ogłasza wysokość współczynnika, o którym mowa w ust. 5, na dany rok 

kalendarzowy, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski", w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w trybie określonym w art. 19 ust. 10, 

kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.] 

[7. Roczny limit przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, o 

którym mowa w ust. 1, w przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia 

prowadzenia działalności w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego zmniejsza się 

proporcjonalnie, dzieląc trzydziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia 

obowiązującego w grudniu poprzedniego roku kalendarzowego przez liczbę dni 

kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym i mnożąc przez liczbę dni 

kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku 

kalendarzowym i jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa 

lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.] 

<7. Roczny limit przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w 

ust. 1, w przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia prowadzenia 

działalności w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego zmniejsza się 

proporcjonalnie, dzieląc kwotę 120 000 złotych przez liczbę dni kalendarzowych w 

poprzednim roku kalendarzowym i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych 

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku 

kalendarzowym. Otrzymany wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli 

końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.> 

8. Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, może zadeklarować jako podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę wyższą niż [najniższa] podstawa 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalona zgodnie z niniejszym 

artykułem. 

9. [Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, przekazuje informację o rocznym przychodzie z 

tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim 

roku kalendarzowym oraz o najniższej podstawie wymiaru składek ustalonej na dany rok 

kalendarzowy w:] 

<Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, przekazuje informację o zastosowanych 

formach opodatkowania obowiązujących tego ubezpieczonego w poprzednim roku 

kalendarzowym, o rocznym przychodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej i 
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rocznym dochodzie z tej działalności uzyskanych w poprzednim roku 

kalendarzowym, w tym o przychodzie i dochodzie uzyskanych w okresie 

obowiązywania danej formy opodatkowania, oraz o podstawie wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalonej na dany rok kalendarzowy w:> 

1)   imiennym raporcie miesięcznym albo 

2)   w deklaracji rozliczeniowej - w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2 

- składanych za styczeń danego roku kalendarzowego lub za pierwszy miesiąc 

rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w 

danym roku kalendarzowym. 

10. Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, może zrezygnować z uprawnienia do ustalenia 

[najniższej] podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z 

niniejszym artykułem. Rezygnacja oznacza, że za miesiąc, w którym zrezygnował z 

uprawnienia, oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku 

kalendarzowego ustala [najniższą] podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe na zasadach określonych w art. 18 ust. 8. 

11. Przepisy niniejszego artykułu nie mają zastosowania do osób, które lub do których: 

1)   w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące 

zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i które korzystały 

ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 

9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2174, z późn. zm.); 

2)   spełniają warunki określone w art. 18a; 

3)   w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą 

przez mniej niż 60 dni kalendarzowych; 

4)   w poprzednim roku kalendarzowym także prowadziły pozarolniczą działalność, o 

której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2-5; 

5)   wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz 

którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym 

lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub 

spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej 

pozarolniczej działalności gospodarczej; 

6)   ustalały najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

zgodnie z niniejszym artykułem przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 
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60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Do powyższych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, 

w którym osoba odpowiednio ustalała [najniższą] podstawę składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem lub prowadziła pozarolniczą 

działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy. 

[12. W przypadku osób, do których miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego 

podatku dochodowego w formie karty podatkowej i które nie korzystały ze zwolnienia 

sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez przychód, o którym mowa w ust. 1, 

należy rozumieć wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, bez 

kwoty tego podatku.] 

<12. W przypadku osób, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały 

zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie: 

1) karty podatkowej, i które nie korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od 

towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług, przez: 

a) roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w 

poprzednim roku kalendarzowym, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć 

wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, podlegającej opodatkowaniu tym 

podatkiem, bez kwoty tego podatku, 

b) roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w 

poprzednim roku kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, należy rozumieć 

roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu lit. 

a, pomnożony przez współczynnik 0,5; 

2) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przez roczny dochód z 

pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku 

kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, należy rozumieć roczny przychód z 

pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1, pomnożony 

przez współczynnik 0,5.> 
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<13. Otrzymany wynik mnożenia, o którym mowa w ust. 12 pkt 1 lit. b i pkt 2, jest 

zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 

grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.> 

Art. 36. 

1. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega 

zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. 

2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-

4, 6-9b, 11, 12, 19-22, ust. 2, 2a i 2d, duchownych będących członkami zakonów lub 

klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11, należy do 

płatnika składek. 

2a. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jest obowiązana poinformować płatnika 

składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o podleganiu ubezpieczeniom 

społecznym z innego tytułu niż przebywanie na urlopie wychowawczym. 

2b. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych osób, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 

1, i wyrejestrowanie z tych ubezpieczeń, w przypadku ustania warunków uzasadniających 

opłacanie składek, należy do Zakładu. Osoby te są obowiązane do przedłożenia 

Zakładowi: 

1)   skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka; 

2)   oświadczenia, o którym mowa w ust. 15; 

3)   orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w przypadku 

posiadania przez dziecko takiego orzeczenia. 

3. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 5 i 10, z zastrzeżeniem ust. 2, należy do tych osób. 

[4. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania 

obowiązku ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4a, 5, 5a i 9a.] 

<4. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się w terminie 7 dni od daty 

powstania obowiązku ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4a–5a i 9a.> 

<4b. Ubezpieczony, o którym mowa w art. 18c ust. 1, który rozpoczął lub wznowił 

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w styczniu danego roku 

kalendarzowego, dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w terminie do 

końca tego miesiąca. Jeżeli termin ten jest krótszy niż 7 dni, ubezpieczony dokonuje 

zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty powstania 

obowiązku ubezpieczenia.> 
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4a. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 3, twórcy i artyści dokonują w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej 

datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej. 

5. Osoby, które są obejmowane ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności, 

zgłaszają wniosek o objęcie ich ubezpieczeniem w terminie przez nie wybranym. Przepisy 

ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

5a. Pracownicy, o których mowa w art. 18 ust. 12, zgłaszani są do ubezpieczeń społecznych 

nie później niż w terminie rozliczania i opłacania składek za miesiąc, w którym powstał 

obowiązek ubezpieczeń społecznych. 

6. (uchylony). 

7. Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoba zgłaszana 

potwierdza własnoręcznym podpisem, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 19. 

8. W przypadku przekazywania do Zakładu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w postaci 

dokumentu elektronicznego, zgłoszenie w postaci dokumentu pisemnego z 

własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej płatnik przechowuje przez okres 5 lat. 

9. Zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 9a, 

albo w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60) z 

oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1, albo w formie wydruku z tego 

oprogramowania dokonuje się w jednostce organizacyjnej Zakładu. Na podstawie 

pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zakładane jest konto, o którym mowa 

w art. 33 ust. 1 pkt 1. 

9a. Zgłoszenia do ubezpieczeń osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 19, dokonuje się 

poprzez wykazanie ubezpieczonego w imiennym raporcie miesięcznym. 

10. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane 

dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię 

pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł 

ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury 

lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest 

inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest 

inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania. 
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11. Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega 

wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest 

zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu, z zastrzeżeniem ust. 

12 i 14. Przepisy ust. 2, 3 i 9 stosuje się odpowiednio. 

11a. Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych pracownika, o którym mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 1, zawiera dodatkowo datę, tryb rozwiązania ostatniego stosunku pracy, 

podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy lub stosunku 

służbowego oraz informację, z czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany. 

12. W przypadku pracowników, o których mowa w ust. 5a, zgłoszenie wyrejestrowania 

płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 30 dni od dnia ustania stosunku pracy. 

13. O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach, o których 

mowa w ust. 10-12, płatnik składek zawiadamia Zakład w terminie 7 dni od zaistnienia 

zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania 

zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład. 

14. O zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 10, 

dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, 

płatnik składek zawiadamia Zakład poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i 

ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zawierającego prawidłowe dane. 

<14a. O zmianie w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 

10, dotyczącej tytułu ubezpieczenia związanego ze sposobem obliczania podstawy 

wymiaru składek, o którym mowa w art. 18c ust. 1, ubezpieczony zawiadamia 

Zakład przez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do 

ubezpieczeń społecznych zawierającego prawidłowe dane w terminie: 

1) do końca stycznia danego roku kalendarzowego, jeżeli zmiana w stosunku do 

danych wykazanych w zgłoszeniu następuje w styczniu tego roku, przy czym 

jeżeli termin ten jest krótszy niż 7 dni, ubezpieczony dokonuje zgłoszenia do 

ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany; 

2) 7 dni od zaistnienia zmiany – w pozostałych przypadkach.> 

15. Osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, składają oświadczenie o zamiarze 

podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub odpowiednio ubezpieczeniu 

emerytalnemu, które zawiera: 
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1)   imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem oraz jej numer 

PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego 

lub paszportu; 

2)   miejsce zamieszkania; 

3)   dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 

4)   dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 

5)   imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia; 

6)   informację o ostatnim okresie ubezpieczenia; 

7)   informację o korzystaniu lub niekorzystaniu przez drugiego rodzica z uprawnień 

określonych w art. 6 ust. 1 pkt 19 lub art. 6a ust. 1 lub art. 6b ust. 1. 

16. Osoba, o której mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, jest obowiązana zawiadomić Zakład 

o wszelkich zmianach w stosunku do danych wskazanych w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 15, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 

 

Art. 41. 

1. Płatnik składek przekazuje do Zakładu imienne raporty miesięczne, po upływie każdego 

miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek. 

2. Jeżeli obowiązek ubezpieczeń społecznych wygasł w ciągu miesiąca kalendarzowego, 

płatnik składek przekazuje do Zakładu raport, o którym mowa w ust. 1, za okres 

ubezpieczenia w danym miesiącu, w terminie i na zasadach określonych w art. 47 ust. 1 i 

2. 

3. Imienny raport miesięczny zawiera informacje dotyczące płatnika składek określone w art. 

43 ust. 4 i 5, miesiąc i rok, których raport dotyczy, oraz: 

1)   numery identyfikacyjne ubezpieczonego z danymi, o których mowa w art. 35 ust. 1 

pkt 1; 

2)   nazwisko i imię; 

3)   wymiar czasu pracy; 

4)   zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na 

ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierające dane o: 

a)  tytule ubezpieczenia, 

b)  podstawie wymiaru składek, 

c)  kwocie składki w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek oraz z 

innych źródeł finansowania, 
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d)  kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, 

rentowe, chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 

r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2001 r. poz. 623 oraz z 

2002 r. poz. 253 i 1178)(6), 

e)   kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, 

rentowe, chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215); 

[4a)   kwotę rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym oraz kwotę najniższej 

podstawy wymiaru składek uzyskaną na dany rok kalendarzowy w przypadku, o 

którym mowa w art. 18c ust. 9 pkt 1;] 

<4a) informacje o zastosowanych formach opodatkowania w poprzednim roku 

kalendarzowym, kwotę rocznego przychodu z pozarolniczej działalności 

gospodarczej i rocznego dochodu z tej działalności, uzyskanych w poprzednim 

roku kalendarzowym, w tym kwotę przychodu i dochodu uzyskanych w okresie 

obowiązywania danej formy opodatkowania, oraz kwotę podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustaloną na dany rok 

kalendarzowy w przypadku, o którym mowa w art. 18c ust. 9 pkt 1;> 

5)   podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem 

podziału na podmioty, które finansują składki; 

6)   (uchylony); 

7)   rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne; 

8)   informacje o wypłaconych zasiłkach oraz wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do 

pracy wypłaconych na podstawie Kodeksu pracy oraz o zasiłkach finansowanych z 

budżetu państwa; 

9)   oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w raporcie są zgodne ze stanem 

faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego 

upoważnionej; 

10)   dane dotyczące wypłaconego przychodu niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru 

emerytury lub renty; 

11)   dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego 

pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach, o których mowa w art. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach 
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kompensacyjnych, w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć, z 

wyjątkiem danych za nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika 

pedagogicznego, od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu 

prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego na podstawie tej ustawy. 

4. Imienny raport miesięczny zawiera również datę sporządzenia raportu miesięcznego, 

podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej. 

5. Imienne raporty miesięczne mogą zawierać informacje o złożeniu przez ubezpieczonego 

zawiadomienia o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, o którym mowa w art. 19 ust. 5. 

6. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący w formie 

nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje określone w ust. 3-5, 

jeżeli zachodzi konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym 

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości: 

1)   przez płatnika składek we własnym zakresie; 

2)   przez Zakład. 

6a. Nie koryguje się danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym w przypadku 

stwierdzenia przez płatnika składek we własnym zakresie lub przez Zakład różnicy w 

podstawie wymiaru składek w wysokości nieprzekraczającej 2,20 zł, z zastrzeżeniem ust. 

6b. 

6b. Przepisu ust. 6a nie stosuje się w przypadku, gdy podstawę wymiaru składek stanowi 

zadeklarowana kwota. 

7. (uchylony). 

7a. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący, o którym 

mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie 

lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład, z 

zastrzeżeniem ust. 7b. 

7b. Jeżeli konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym jest 

wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze: 

1)   decyzji - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż 

w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji; 

2)   kontroli - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 



- 20 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

8. Informacje zawarte w raportach, o których mowa w ust. 1-6, płatnik składek przekazuje 

ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 

28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu 

elektronicznego - w celu ich weryfikacji. 

8a. Informacja, o której mowa w ust. 8, powinna zawierać także datę jej sporządzenia oraz 

podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej. 

8b. Informacje, o których mowa w ust. 8, płatnik składek jest obowiązany przekazać na 

żądanie ubezpieczonego - nie częściej niż raz na miesiąc - za miesiąc poprzedni. 

9. Przepisy ust. 1-8b stosuje się odpowiednio do składek na ubezpieczenie zdrowotne, z 

zastrzeżeniem ust. 9a-10a. 

9a. Informacja przekazywana ubezpieczonemu obejmuje także symbol kasy chorych(7), do 

której przekazywana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

10. Płatnik składek jest zwolniony z obowiązku przekazywania informacji wynikającej z ust. 

9 w przypadku pobierania wyłącznie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

10a. Płatnik składek jest obowiązany przekazać informacje wynikające z ust. 9 na żądanie 

ubezpieczonego - nie częściej niż raz na miesiąc - za miesiąc poprzedni, z wyłączeniem 

przypadków pobierania składek z emerytur i rent. 

11. Ubezpieczony zgłasza na piśmie lub do protokołu do płatnika składek wniosek o 

sprostowanie informacji zawartych w imiennym raporcie miesięcznym w terminie 3 

miesięcy od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 8, jeżeli, jego zdaniem, nie są 

one zgodne ze stanem faktycznym. O fakcie tym informuje Zakład. W razie 

nieuwzględnienia przez płatnika składek reklamacji w terminie jednego miesiąca od daty 

jej wpływu, na wniosek ubezpieczonego, Zakład po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego wydaje decyzję. 

12. Jeżeli ubezpieczony nie zakwestionuje informacji zawartych w imiennym raporcie 

miesięcznym w terminie określonym w ust. 11, to informacje te uznaje się za zgodne ze 

stanem faktycznym, chyba że informacje dotyczące okresu objętego raportem 

zakwestionuje Zakład, wydając decyzję. 

13. Jeżeli Zakład zakwestionuje i zmieni informacje przekazane przez płatnika składek, 

zawiadamia o tym ubezpieczonego i płatnika składek. Jeżeli w terminie określonym w ust. 

11 osoba ubezpieczona i płatnik składek nie złożą wniosku o zmianę stanowiska Zakładu, 

informacje uznane przez Zakład traktuje się jako prawdziwe. W razie złożenia takiego 

wniosku, Zakład po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje decyzję. 
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14. Przepisy ust. 11-13 mają zastosowanie do raportów, o których mowa w ust. 6. 

 

Art. 46. 

1. Płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, 

potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy 

miesiąc kalendarzowy.  

2. Rozliczenie składek, o których mowa w ust. 1, oraz wypłaconych przez płatnika w tym 

samym miesiącu zasiłków oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych podlegających 

rozliczeniu na poczet składek następuje w deklaracji rozliczeniowej według ustalonego 

wzoru. Nie podlegają rozliczeniu w deklaracji rozliczeniowej zasiłki wypłacone przez 

płatnika bezpodstawnie. 

3. Deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne płatnik składek przekazuje 

bezpośrednio do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej. 

4. Deklaracja rozliczeniowa zawiera: 

1)   dane identyfikacyjne płatnika składek, a w szczególności dane, o których mowa w art. 

35 ust. 1 pkt 2, nazwę skróconą firmy, a w przypadku płatników składek - osób 

fizycznych - nazwisko i imię; 

2)   informacje o liczbie ubezpieczonych; 

2a)  informacje o uprawnieniu płatnika składek do wypłaty zasiłków; 

3)   zestawienie należnych składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych, z 

uwzględnieniem podziału na składki finansowane przez ubezpieczonego i przez 

płatnika oraz budżet państwa i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych; 

[3a)   kwotę rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym oraz kwotę najniższej 

podstawy wymiaru składek ustaloną na dany rok kalendarzowy w przypadku, o którym 

mowa w art. 18c ust. 9 pkt 2;] 

<3a) informacje o zastosowanych formach opodatkowania w poprzednim roku 

kalendarzowym, kwotę rocznego przychodu z pozarolniczej działalności 

gospodarczej i rocznego dochodu z tej działalności, uzyskanych w poprzednim 

roku kalendarzowym, w tym kwotę przychodu i dochodu uzyskanych w okresie 

obowiązywania danej formy opodatkowania, oraz kwotę podstawy wymiaru 
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składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustaloną na dany rok 

kalendarzowy w przypadku, o którym mowa w art. 18c ust. 9 pkt 2;> 

4)   kwoty wypłaconych zasiłków oraz zasiłków finansowanych z budżetu państwa, 

podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne oraz kwoty 

wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy; 

5)   kwoty przysługujących płatnikowi wynagrodzeń w myśl art. 3 ust. 2; 

6)   zestawienie należnych składek na: 

a)  ubezpieczenie zdrowotne uwzględniając podział na podmioty, które finansują 

składki, 

b)   Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

6a)  sumę należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych; 

6b)  liczbę pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur 

Pomostowych; 

6c)  liczbę stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; 

7)   zestawienie zbiorcze i wynikowe należnych składek i składek na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz kwot do zapłaty; 

8)   dla osób, które w całości opłacają składki na ubezpieczenia z własnych środków - 

tytuł ubezpieczenia, podstawę wymiaru i ewentualne pomniejszenia wynikające z art. 

19 ust. 1; 

9)   oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem 

faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego 

upoważnionej albo podpisem elektronicznym. 

5. Płatnicy składek zobowiązani do wykazywania w dokumentach ubezpieczeniowych 

zasiłków oraz finansowanych z budżetu państwa zasiłków i innych świadczeń, 

podlegających rozliczeniu w ciężar składek lub wynagrodzeń z tytułu niezdolności do 

pracy, przekazują do Zakładu: 

1)   w terminie do dnia 28 lutego 2001 r. informację zawierającą dane identyfikacyjne 

oraz dane o tych zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach wypłaconych w 

okresie od dnia 1 grudnia 1999 r. do dnia 30 listopada 2000 r.; 

2)   w terminie do dnia 31 stycznia 2002 r. informację zawierającą dane identyfikacyjne 

oraz dane o tych zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach wypłaconych w 

okresie od dnia 1 grudnia 2000 r. do dnia 30 listopada 2001 r. 
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6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór informacji, o której mowa w ust. 5, oraz sposób jej sporządzenia, przekazywania, a 

także korygowania, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowości i kompletności 

danych gromadzonych na kontach płatników składek i kontach ubezpieczonych. 

 

Art. 47. 

1. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty 

miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie 

później niż: 

1)   do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie 

za siebie; 

2)   do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych; 

3)   do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników. 

1a. Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz 

opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed 

dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w 

terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję. 

2. Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie deklarację 

rozliczeniową. 

2a. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub 

osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji 

rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio 

złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do 

podstawy wymiaru składek: 

1)    na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru 

składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z 

nimi współpracujące, zaś w przypadku osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - obowiązującej osoby z nimi 

współpracujące, z zastrzeżeniem ust. 2g; 

2)   na ubezpieczenie zdrowotne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru 

określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z 
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późn. zm.), obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna 

zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2b. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające wyłącznie składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z 

obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za 

kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym 

raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek kwotę w wysokości 

najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, zaś w przypadku osób, o których mowa 

w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - obowiązującej 

osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca 

poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2c. Osoby, o których mowa w ust. 2a, 2b, 2d, 2e i 2f, są zwolnione z obowiązku składania 

deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, także 

wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie 

zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia. 

2d. Duchowni opłacający składki wyłącznie za siebie są zwolnieni z obowiązku składania 

deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji 

rozliczeniowej zadeklarowali do podstawy wymiaru składek: 

1)   na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a lub 

w ust. 4c; 

2)   na ubezpieczenia zdrowotne - kwotę w wysokości określonej w art. 81 ust. 1 lub 10 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. 

2e. Osoby wymienione w art. 7 opłacające składki wyłącznie za siebie są zwolnione z 

obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio 

złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowały do podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 7. 

2f. Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia wyłącznie osobę, o której mowa w art. 6 ust. 

2d jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz imiennych 

raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji 
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rozliczeniowej zadeklarował do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - 

kwotę w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie. 

2g. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacające składki wyłącznie za 

siebie lub osoby z nimi współpracujące i ustalające [najniższą] podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z art. 18c są zwolnione z 

obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za 

kolejny miesiąc po złożeniu deklaracji rozliczeniowej za pierwszy pełny miesiąc, do 

końca roku kalendarzowego, na który ustaliły tę podstawę. Osoby te obowiązane są do 

złożenia deklaracji rozliczeniowej za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności 

gospodarczej każdego kolejnego roku, na który ustaliły [najniższą] podstawę wymiaru 

składek na podstawie art. 18c. 

3. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć, z zastrzeżeniem ust. 3a, deklarację rozliczeniową 

korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe dane 

określone w art. 46 ust. 4 w każdym przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 6, łącznie z 

raportem miesięcznym korygującym. 

3a. Imiennych raportów miesięcznych nie składa się w przypadku, gdy korekta dotyczy 

wyłącznie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. 

3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, stosuje się odpowiednio art. 41 ust. 7a i 7b. 

3c. Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów 

korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 

5 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej 

Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. 

4. Należności z tytułu składek na: 

1)   ubezpieczenia społeczne; 

2)   ubezpieczenie zdrowotne; 

3)    Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

4)   (uchylony); 

5)   Fundusz Emerytur Pomostowych 

- opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez Zakład numer rachunku składkowego.  

4a. Należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 4, płatnik składek opłaca przy użyciu: 

1)    dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych 

według wzorów określonych przez dostawcę usług płatniczych, 
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2)   dokumentu elektronicznego z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1, lub 

wydruku z tego oprogramowania, 

3)    dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego płatnikom 

składek przez dostawcę usług płatniczych, 

4)   dokumentu w postaci uzgodnionej z instytucją obsługującą wpłaty składek na 

ubezpieczenia społeczne 

- zwanych dalej "dokumentami płatniczymi". 

4b. Płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek, o których mowa w 

ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika 

składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z 

późn. zm.). 

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do płatników składek będących osobami fizycznymi, jeżeli 

nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 

działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. 

4d. (uchylony). 

4e. Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców może opłacać należności z tytułu składek również w formie 

przekazu pocztowego lub w formie przekazu pieniężnego za pośrednictwem instytucji 

płatniczej lub biura usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych. 

5. [Informacje zawarte w dokumentach płatniczych przekazywane są jako zlecenie płatnicze 

dla Zakładu poprzez międzybankowy system elektroniczny lub poprzez system 

elektronicznych rozrachunków wewnątrzbankowych banku obsługującego rachunek 

bankowy Zakładu, w ramach którego są prowadzone rachunki składkowe.] <Informacje 

zawarte w dokumentach płatniczych przekazywane są jako zlecenie płatnicze dla 

Zakładu poprzez system płatności lub poprzez system elektronicznych 

rozrachunków wewnątrzbankowych banku obsługującego rachunek bankowy 

Zakładu, w ramach którego są prowadzone rachunki składkowe.> Zlecenie to 

powinno w szczególności zawierać numer rachunku składkowego oraz datę obciążenia 

rachunku bankowego płatnika, jeżeli wpłata jest dokonana w formie polecenia przelewu, 

lub datę dokonania wpłaty, jeżeli wpłata jest dokonana w formie gotówkowej. 

5a. (uchylony). 
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6. Dokument płatniczy musi zawierać w szczególności numer rachunku składkowego. 

7. Brak możliwości identyfikacji wpłaty płatnika składek lub błędne oznaczenie numeru 

rachunku składkowego nie obciąża Zakładu. 

[8. Instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne są zobowiązane do 

niezwłocznego transferu za pośrednictwem międzybankowego systemu rozliczeń 

elektronicznych.] 

<8. Instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne są zobowiązane do 

niezwłocznego transferu za pośrednictwem systemu płatności.> 

8a. Instytucje obsługujące wpłaty składek są zobowiązane do zawiadamiania Zakładu o 

błędach stwierdzonych w zleceniu płatniczym, o którym mowa w ust. 5, w formie 

elektronicznej lub pisemnej. 

9. Przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład następuje 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania 

składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych i 

deklaracji. 

10. (uchylony). 

10a. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego w terminie, 

od Zakładu są należne odsetki liczone według zmiennej stopy procentowej obowiązującej 

dla kolejnych trzymiesięcznych okresów rozpoczynających się pierwszego dnia każdego 

kwartału kalendarzowego. Wysokość zmiennej stopy procentowej jest obliczana jako 

średnia arytmetyczna stóp referencyjnych Narodowego Banku Polskiego obowiązujących 

w okresie 3 miesięcy do końca miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc przed 

rozpoczęciem danego kwartału i jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Do 

obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 

10b. Odsetki, o których mowa w ust. 10a, Zakład oblicza od kwoty nieprzekazanej w terminie 

składki na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie terminu 

określonego w ust. 9 do dnia przekazania składki do otwartego funduszu emerytalnego. 

10c. (uchylony). 

10d. (uchylony). 

10e. (uchylony). 

10f. (uchylony). 

10g. (uchylony). 
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10h. Odsetki określone w ust. 10a są przekazywane na rachunek ubezpieczonego do 

otwartego funduszu emerytalnego. 

10i. Odsetek, o których mowa w ust. 10a, nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 

przekroczyłaby 2,00 zł. 

10j. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość odsetek, o których 

mowa w ust. 10a. 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. (uchylony). 

14. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do składek na Fundusz Pracy, 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i ubezpieczenie zdrowotne. 

15. (uchylony). 

[Art. 48c. 

Ubezpieczony ustalający najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe zgodnie z art. 18c jest obowiązany przedstawić na żądanie Zakładu dokumenty 

potwierdzające wysokość rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

doręczenia wezwania, pod rygorem ustalenia przez Zakład za wszystkie miesiące danego roku 

kalendarzowego podstawy wymiaru składek na zasadach określonych w art. 18 ust. 8.] 

 

<Art. 48c. 

1. Ubezpieczony ustalający podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe zgodnie z art. 18c, na żądanie Zakładu, jest obowiązany przedstawić 

dokumenty potwierdzające zastosowane formy opodatkowania obowiązujące tego 

ubezpieczonego w poprzednim roku kalendarzowym oraz wysokość rocznego 

przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej i rocznego dochodu z tej 

działalności uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia wezwania, pod rygorem ustalenia przez Zakład za wszystkie 

miesiące danego roku kalendarzowego podstawy wymiaru składek na zasadach 

określonych w art. 18 ust. 8. 
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2. Zakład może żądać od ubezpieczonego dokumentów potwierdzających informacje, o 

których mowa w ust. 1, jeżeli nie posiada tych informacji i nie może uzyskać do nich 

dostępu na podstawie odrębnych przepisów, albo ma uzasadnione wątpliwości co do 

poprawności lub kompletności tych informacji.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 768, 730, 1520, 1556 i 2200) 

Art. 52. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu wykonywania ustawowych zadań przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie opracowywania aktuarialnych analiz i prognoz 

w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz weryfikacji danych własnych Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych zmierzającej do skutecznego poboru należności z tytułu składek, udostępnia 

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na jego żądanie: 

1)   następujące dane dotyczące podatników lub płatników: 

a)   NIP, numer PESEL, numer REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

b)  adres zamieszkania albo adres siedziby, adres do korespondencji, adresy miejsca 

prowadzenia działalności, wraz z datą ich aktualizacji, 

c)  imiona i nazwiska oraz dane, o których mowa w lit. a i b, wspólników spółek, 

d)  informacje o współmałżonkach w zakresie, o którym mowa w lit. a, b, g, h, k, l, 

e)  kwoty nadpłaty, 

f)  liczbę osób, za które płatnik przekazuje zaliczki, 

g)  informacje o okresach, za które zostały złożone deklaracje podatkowe, 

[h)   kwoty przychodów w podziale na źródła przychodów, w tym kwoty rocznego 

przychodu uzyskanego przez podatnika, o którym mowa w art. 18c ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 i 

303), koszty ich uzyskania oraz dochody,] 

<h) kwoty przychodów w podziale na źródła przychodów, koszty ich uzyskania oraz 

dochody, w tym kwoty rocznego przychodu i rocznego dochodu uzyskanego przez 

podatnika będącego ubezpieczonym, o którym mowa w art. 18c ust. 1 ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 300, z późn. zm.),> 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

i)  wysokość podstawy opodatkowania, 

j)  kwoty podatku należnego i podatku do zapłaty, 

k)  kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne wykazanych 

w deklaracjach podatkowych, 

l)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

m)  wybór formy lub sposobu opodatkowania, 

n)  kwoty przysługujących odliczeń według ich rodzajów, 

o)  kwoty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obliczone po odliczeniach od 

przychodów w podziale na stawki ryczałtu; 

2)   informacje o emeryturach oraz innych świadczeniach przysługujących podatnikom w 

sytuacji, gdy organem rentowym nie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

 

<Art. 52aa. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o 

zmianie formy opodatkowania lub kwoty rocznego przychodu lub rocznego dochodu 

uzyskanego przez podatnika będącego ubezpieczonym, o którym mowa w art. 18c ust. 1 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.> 
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