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Pani
Gertruda Uścińska
Prezes
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Szanowna Pani Profesor,
zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie w zakresie regulacji, które weszły w życie od
dnia 1 kwietnia 2020 r., a które składają się na tzw. Tarczę Antykryzysową w części
realizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi tryb wnioskowania o zwolnienie z obowiązku
opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na
ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne
za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach
rozliczeniowych złożonych za ten okres, o którym mowa w art. 31zo ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374) w wersji nadanej ustawą o jej zmianie dnia 31 marca 2020 r.
(Dz.U. z 2020, poz. 568).
Przepis art. 31zq ust. 4 ustawy wskazuje, iż zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają
należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, znane na dzień rozpatrzenia
wniosku o zwolnienie z opłacania składek.
Przepis ten, w korelacji z przepisem ust.1, przewidującym składanie deklaracji w terminach
określonych w ustawie, w praktyce może być odczytywany jako nakaz trzykrotnego
składania wniosku o zwolnienie z opłacania składek za zatrudnionych pracowników, a
zgodnie z przyjętymi założeniami - dostęp do środków pomocowych dla poszkodowanych
przez COVID-19 miał być prosty. Wątpliwa wydaje się bowiem możliwość złożenia deklaracji
rozliczeniowej za okres przyszły (w którym mogą zresztą nastąpić różnego rodzaju
zdarzenia, mogące skutkować zmianą statusu pracownika- ubezpieczonego). Z kolei
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konieczność oczekiwania ze złożeniem wniosku na czas po złożeniu deklaracji za marzec,
kwiecień i maj 2020 r. może być trudna do zaakceptowania przez beneficjentów tej regulacji
ze względu na sytuację kryzysową wywołaną COVID-19.
Wnoszę też o jednoznaczne wskazanie, czy korzystający z formy wsparcia z tytułu przestoju
uprawniony jest do korzystania ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne i
ubezpieczenie zdrowotne.
Samorząd lekarski reprezentuje osoby wykonujące zawody lekarza i lekarza dentysty oraz
sprawuje pieczę nad ich należytym i sumiennym wykonywaniem. W czasie obowiązującego
stanu epidemii czas lekarzy i lekarzy dentystów jest szczególnie cenny i nie powinien być
wykorzystywany na sprawy inne niż walka o zdrowie i życie pacjentów. Z tych względów
wyjaśnienie przedstawionych wątpliwości w zakresie przysługujących świadczeń
pomocowych przysługujących również lekarzom i lekarzom dentystom, dokonane przez
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych byłoby szczególnie pomocne.
Z uwagi na naturę sprawy zwracam się do Pani Profesor o udzielenie wyjaśnień w możliwie
najkrótszym terminie.
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