
                 

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2021 r. 

Poz. 1403 

 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW  

z dnia 22 lipca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, 

do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 423, 432 i 619) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępo-

wania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 

poz. 1831) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się przecinek oraz pkt 6 w brzmieniu: 

„6) Fundusz Solidarnościowy”; 

2) użyte w § 6 w ust. 1 w pkt 4, w § 12 w ust. 5, w § 14 w ust. 3, w § 15 w ust. 3, w § 17 w ust. 3, w § 18 w ust. 1 i w § 22 

w ust. 5, w różnych przypadkach, wyrazy „Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” 

zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy”; 

3) w § 11 w ust. 1 wyrazy „ubezpieczenie zdrowotne lub Fundusz Pracy” zastępuje się wyrazami „ubezpieczenie zdro-

wotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy”; 

4) w § 24: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z wpłaty na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne objętych danym tytułem 

wykonawczym w pierwszej kolejności pokrywa się opłatę manipulacyjną, opłatę za czynności egzekucyjne, 

wydatki egzekucyjne, koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym z przyczyny 

określonej w art. 59 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.
1)

) w przypadku, o którym mowa w art. 64ca § 2 tej ustawy, zwane dalej „kosz-

tami egzekucyjnymi”, opłatę egzekucyjną, koszty upomnienia, a następnie składki i odsetki za zwłokę należne 

funduszowi emerytalnemu i otwartym funduszom emerytalnym – proporcjonalnie do należności tych funduszy 

objętych tym tytułem.”, 

b) ust. 3–7 otrzymują brzmienie: 

„3. Z wpłaty na pokrycie należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych objętych danym 

tytułem wykonawczym w pierwszej kolejności pokrywa się opłatę manipulacyjną, opłatę za czynności egzekucyjne, 

wydatki egzekucyjne, koszty egzekucyjne, opłatę egzekucyjną, koszty upomnienia, a następnie składki i odsetki 

za zwłokę. 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 41, 802, 

1005, 1177 i 1236. 
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4. Z wpłaty na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne objętych danym tytułem 

wykonawczym w pierwszej kolejności pokrywa się opłatę manipulacyjną, opłatę za czynności egzekucyjne, wy-

datki egzekucyjne, koszty egzekucyjne, opłatę egzekucyjną, koszty upomnienia, a następnie składki i odsetki za 

zwłokę. 

5. Z wpłaty na pokrycie należności z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świad-

czeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy objętych danym tytułem wykonawczym w pierwszej kolejności 

pokrywa się opłatę manipulacyjną, opłatę za czynności egzekucyjne, wydatki egzekucyjne, koszty egzekucyjne, 

opłatę egzekucyjną, koszty upomnienia, a następnie składki i odsetki za zwłokę należne każdemu z funduszy – 

proporcjonalnie do należności każdego z tych funduszy objętych tym tytułem. 

6. Wpłatę na pokrycie wymierzonej dodatkowej opłaty objętej danym tytułem wykonawczym rozlicza się 

w pierwszej kolejności na pokrycie opłaty manipulacyjnej, opłaty za czynności egzekucyjne, wydatków egzeku-

cyjnych, kosztów egzekucyjnych, opłaty egzekucyjnej, kosztów upomnienia, a następnie na pokrycie tej opłaty. 

7. Z wpłaty na pokrycie dodatkowej opłaty wymierzonej od nieopłaconych składek na Fundusz Pracy, Fun-

dusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy objętej danym tytułem wykonaw-

czym w pierwszej kolejności pokrywa się opłatę manipulacyjną, opłatę za czynności egzekucyjne, wydatki egze-

kucyjne, koszty egzekucyjne, opłatę egzekucyjną, koszty upomnienia, a następnie dodatkową opłatę przysługują-

cą każdemu z funduszy – proporcjonalnie do kwoty objętej tym tytułem.”, 

c) w ust. 9 po wyrazach „płatnika składek” dodaje się wyraz „odpowiednio”; 

5) w § 30 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) Fundusz Solidarnościowy,”. 

§ 2. Do wpłat na pokrycie należności objętych tytułem wykonawczym w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i nie-

zakończonym przed dniem 20 lutego 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 




