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dotvczy: rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1306) 

Szanowny Panie Marszałku, 

W związku ze skierowaniem do l czytania rządowego projektu ustawy ó zmianie ustawy o 

systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych 

innych ustaw (druk sejmowy 1306), Kasa Krajowa działając na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczycli kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1910, z późn. zm.) pragnie przedstawić następujące stanowisko. 

Podstawowym " celem projektu . ustawy jest wprowadzenie indywidualnych rachunków 

składkowych dla płatników ... skład~k~ 'na które dokonywana będzie jedna wpłata na wszystkie 

należności, do których pQbor:~ zobowiązany jest ZUS. Ponadto w projekcie przewidziano zmiany 

mające na celu zwiększenie;efektywnoki i ·skuteczności ZUS w realizacji zadań istotnych z punktu 

widzenia klientów (płatn,ikQW składek i ubezpieczonych). Projekt przewiduje m.in. zrównanie pod 

względem prawnym wydrukpw ęlektronicznych, wygenerowanych przez uprawnioną osobę z PUE 

ZUS z zaświadczeniami wy~t~wionymi przez" ZUS w postaci papierowej (m.in. w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia publicznego). 

Możliwość wygenerowania zaświadczeń przez osoby uprawnione z PUE ZUS wymaga 

rejestracji na portalu PUE ZUS i potwierdzenia swojej tożsamości. Jak wynika z informacji 

zamieszczonych na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

(http://www.zus.pl/defaultasp?id=6360), aby móc w pełni korzystać z Platformy Usług 

Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) wystarczy zarejestrować swój profil na PUE ZUS i go uwierzytelnić 

(zaufać) poprzez potwierdzenie swojej tożsamości. Można to zrobić m.in. elektronicznie - przy 

wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej w banku, który świadczy wspólnie z ZUS taką 

usługę, jeżeli wcześniej tożsamość została potwierdzona np. przy zakładaniu rachunku (w placówce 

banku lub przez kuriera dostarczającego umowę). Założenie tą drogą profilu na PUE ZUS może 

nastąpić (1) z portalu PUE ZUS- poprzez wybranie jako sposobu rejestracji opcji "Twoja bankowość 

elektroniczna", następnie- ikony właściwego banku, lub (2) w trakcie korzystania z usług bankowości 
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elektronicznej, poprzez kliknięcie na odpowiednią ikonę na stronie banku i wywołanie usługi ZUS. 

Założenie i zaufanie profilu na PUE ZUS za pośrednictwem bankowości elektronicznej nie wymaga 

dodatkowego potwierdzania tożsamości w placówce ZUS. Inna możliwość to potwierdzenie 

tożsamości przy użyciu profilu zaufanego; wniosek o profil zaufany także można złożyć i jednocześnie 

potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej w banku. 

Pozostałe sposoby są związane z koniecznością posiadania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, z czym wiążą się stosunkowo wysokie koszty lub z koniecznością osobistej wizyty 

w placówce ZUS. 

W dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji w zakresie wpływu projektu na podmioty, na 

które oddziałuje projekt wskazano m.in. na liczącą około 6,9 mln grupę płatników składek, dla 

których projekt oznacza, obok uproszczenia rozliczeń z ZUS, ułatwienie administracyjne w 

uzyskiwaniu zaświadczeń. 

W związku z powyższym Kasa Krajowa pragnie wskazać, że nie tylko banki, lecz również spółdzielcze 
kasy oszczędnościowo-kredytowe od wielu lat oferują swoim członkom możliwość korzystania z 
bankowości elektronicznej. Niestety, członkowie kas wciąż nie mogą korzystać z tych możliwości w 
zakresie korzystania z e-usług, jakie swoim klientom korzystającym z internetowego dostępu do 
rachunków oferują banki. 

Ustawa z dnia S września 2016 r. o usługach zaufania (Dz.U. poz. 1579) przyznała bankom możliwość 
świadczenia usług zaufania oraz wydawania środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu 
przepisów o usługach zaufania. Pomimo, iż Kasa Krajowa postulowała w trakcie prac legislacyjnych, 
aby analogiczne rozwiązanie dotyczyło również kas i pomimo, że za celowością takiego rozwiązania 
opowiedziało się Ministerstwo Finansów1

, kasy nie zostały objęte przedmiotową regulacją. 

Kasy nie zostały również uwzględnione w wielokrotnie nowelizowanej ustawie z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114 z późn. zm.). Zgodnie z art. 20c ust. 3 tej ustawy funkcję punktu potwierdzającego profil 

zaufany ePUAP, za zgodą ministra właściwego do spraw informatyzacji, może pełnić m.in. bank 

krajowy; uprawnienie takie nie zostało przewidziane dla spółdzielczych kas oszczędnościowo

kredytowych. 

Mając na względzie powyższe Kasa Krajowa zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości 

uzupełnienia przedmiotowego projektu ustawy o przedstawione niżej rozwiązania, które -

zapewniając możliwość potwierdzania profilu zaufanego za pośrednictwem spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych - stworzą możliwości szerszego dostępu obywateli do korzystania z 

możliwości generowania z PUE ZUS w formie elektronicznej zaświadczeń, zrównanych pod względem 

prawnym z zaświadczeniami wystawionymi przez ZUS w postaci papierowej, przez co przyczynią się 

do pełniejszej realizacji celów konsultowanego przedłożenia: 

l. W ustawie z dnia 171utego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.) wart. 20c w ust. 3 kropkę po pkt 4 zastępuje się 

średnikiem i dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu: 

1 Raport z konsultacji udostępniony na stronach RCL w dniu 25 kwietnia 2016 r. (uwaga numer 221) 
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"S) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o której mowa w ustawie z dnia S listopada 
2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1450 z późn. 

) " zm ••• 

11. W ustawie z dnia S listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.) wart. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 

,A. Kasy mogą świadczyć na rzecz swoich członków usługi zaufania oraz wydawać swoim członkom 
środki identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania.". 

Przedstawiając powyższe chciałbym zapewnić Pana Marszałka o gotowości Kasy Krajowej 

do współpracy i udzielania wszelkiej pomocy, jaka mogłaby przyczynić się do zapewnienia właściwego 

kształtu przyszłych rozwiązań legislacyjnych dotyczących systemu spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych. 

Prezes 

Do wiadomości: 

Pan Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów 
Pani Elżbieta Rafaiska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Pani Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji 
Pan Grzegorz Schreiber Sekretarz stanu, sekretarz do spraw parlamentarnych, Poseł na Sejm 
Pan Marek Chrzanowski Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 
Pan Marek Niechciał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Pan Jacek Sasin Przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych 
Pan Jan Szewczak Przewodniczący podkomisji stałej ds. instytucji finansowych 
Pan Grzegorz Bierecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Senat RP 
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