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Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415, dalej: 
„Rozporządzenie ws. PŚD”) zamawiający może 
zażądać a w postępowaniach o wartości równej lub 
przekraczającej progi unijne - żąda), by 
wykonawca w celu potwierdzenia braku 
fakultatywnej podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129 z późn. zm. – dalej - „ustawa PZP”) 
przedstawił zaświadczenie właściwej terenowej 
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne (dalej - „Zaświadczenie z 
ZUS”).

W przypadku zalegania przez wykonawcę z 
opłacaniem podatków lub opłat, zamawiający żąda 
złożenia wraz z Zaświadczeniem z ZUS 
dokumentów potwierdzających, że przed 
upływem terminu składania ofert wykonawca 
dokonał płatności należnych składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Zaświadczenie z ZUS, co jednoznacznie wynika z §
2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia ws. PŚD, powinno 
zostać wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem zamawiającemu a nie 
przed upływem terminu składania ofert). 

Zaświadczenie ZUS jest 
podmiotowym środkiem 
dowodowym 
dotyczącym 
fakultatywnej podstawy 
wykluczenia

Cel przedkładania Zaświadczenia z ZUS 
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 
423, dalej: „ustawa o ZUS”), Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość 
sporządzenia Zaświadczenie z ZUS w dwóch 
wariantach:

• na piśmie utrwalonym w postaci 
papierowej opatrzonym podpisem 
własnoręcznym pracownika organu, 

• w postaci elektronicznej, opatrzonej:
• kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, 
• podpisem zaufanym lub 
• podpisem osobistym

pracownika organu.

Ponadto, zgodnie z art. 71aa ustawy o ZUS., jeżeli 
organ sporządził Zaświadczenie z ZUS w 
oryginale w postaci elektronicznej, wówczas 
może je doręczyć wnioskodawcy także w postaci 
wydruku odzwierciedlającego treść 
sporządzonego oryginału. 

Wydruk Zaświadczenia z ZUS musi zawierać:
1) informację, że pismo zostało wydane 

w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu 
systemu teleinformatycznego ZUS 
i opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym ze wskazaniem imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego 
osoby, która je podpisała, albo 
kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną

2) identyfikator pisma nadawany przez system 
teleinformatyczny ZUS. 

Doręczony przez organ wydruk 
Zaświadczenia z ZUS może zawierać także 
mechanicznie odtwarzany podpis osoby, 
która elektronicznie podpisała pismo. 

Wydruk Zaświadczenia z ZUS, spełniający 
ww. wymagania:
- stanowi dowód tego, co zostało 

stwierdzone w Zaświadczeniu z ZUS 
utrwalonym w postaci elektronicznej;

- jest dokumentem urzędowym.

Dopuszczalny wydruk 
Zaświadczenia z ZUS 
doręczony przez organ

Postać Zaświadczenia z ZUS

Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni
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W przypadku, gdy wykonawca otrzyma 
Zaświadczenie z ZUS sporządzone w postaci 
elektronicznej może ponadto przedłożyć 
zamawiającemu wizualizację tego 
zaświadczenia (tj. wydruk dokumentu 
elektronicznego wykonany samodzielnie 
przez wykonawcę). 

Zgodnie bowiem z  art. 50 ust. 4a ustawy ZUS
„Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu 
składek oraz decyzje o odmowie wydania 
zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu 
składek wydane przez Zakład w postaci 
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem osobistym mogą być 
wykorzystywane w formie wydruku przez 
płatnika składek, który je uzyskał.”

Wydruki, o których mowa w art. 50 ust. 4a 
ustawy o ZUS. zawierające:

• dane identyfikujące zaświadczenie albo 
decyzję,

• typ identyfikatora płatnika składek 
i jego numer,

• datę wydania zaświadczenia lub decyzji, 

- umożliwiające weryfikację wydruku mają moc 
zrównaną z mocą dokumentów wydawanych 
przez ZUS (tak art. 50 ust. 4c ustawy o ZUS).

Przepis art. 50 ust. 4b ustawy o ZUS 
zobowiązuje ZUS do zapewnienia możliwość 
weryfikacji Zaświadczenia z ZUS wydanego 
oryginalnie w postaci elektronicznej. 
Wizualizację można bezpłatnie sprawdzić 
pod adresem internetowym: 
https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-
zus/zaswiadczenie-o-
niezaleganiu/weryfikacja-zaswiadczen 

Dopuszczalna 
wizualizacja (wydruk) 
Zaświadczenia z ZUS
wygenerowany przez 
wykonawcę

Wizualizacja Zaświadczenia z ZUS
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Z przepisu § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) wynika, że gdy 
Zaświadczenie z ZUS zostało sporządzona przez 
upoważniony organ w oryginalnie jako: 

• dokument elektroniczny i w takiej postaci 
doręczone wykonawcywykonawca 
powinien przedłożyć zamawiającemu ten 
dokument (tj. oryginał dokumentu 
elektronicznego, otrzymanego od organu),

• dokument w postaci papierowej 
wykonawca powinien przedłożyć 
zamawiającemu cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone:

• w postępowaniach o wartości równej 
lub przekraczającej progi unijne -
kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, 

• w postępowaniach o wartości mniejszej 
niż progi unijne  - kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym 

poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej. 

W przypadku zaś woli posłużenia się:

• doręczonym przez organ wydrukiem
• wizualizacją Zaświadczenia z ZUS,

- wykonawca powinien przedłożyć zamawiającemu 
cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone 
podpisem właściwym z uwagi na wartość 
zamówienia. 

Zaświadczenie z ZUS:
• dokument 

elektroniczny,
• dokument w postaci 

papierowej 
• wydruk dokumentu 

elektronicznego
• wizualizacja 

Przedłożenie Zaświadczenia z ZUS
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