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WYKAZ SKRÓTÓW
Akty prawne
k.c.
k.k.
k.k.w.
Konstytucja
k.p.
k.p.a.
k.p.c.
k.p.w.
k.r.o.
k.s.h.

– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121)
– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)
– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst
jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 101 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788
z późn. zm.)
– ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030)
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k.w.
o.p.
p.p.s.a.
pr. bank.
p.u.n.
r.n.o.z.

r.s.z.t.k.

statut ZUS

u.e.k.
u.e.p.
u.e.r.f.,
ustawa emerytalna
u.f.p.
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– ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.:
Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112
z późn. zm.)
– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę
oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U.
Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.)
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek (Dz. U.
Nr 164, poz. 1165)
– Statut Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, załącznik
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
Nr 18, poz. 93)
– ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1097)
– ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.)

Wykaz skrótów

u.g.p.p.i.
u.k.w.h.
u.p.e.a.
u.r.s.
u.s.d.g.
ustawa o NBP
u.s.u.s.
ustawa systemowa
u.s.z.
u.ś.o.z.

u.ś.p.c.m.
ustawa zasiłkowa
u.u.s.r.
u.u.s.w.
ustawa wypadkowa

– ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych
i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 707
z późn. zm.)
– ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 982 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672
z późn. zm.)
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 908
z późn. zm.)
– ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej
(Dz. U. Nr 128, poz. 1403 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159)
– ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1403 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r.
Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.)
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u.z.e.ż.z.

– ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 666 z późn. zm.)

Czasopisma i publikatory
Biul. Skarb.
Biul. SN
CBOSA
GSP
GSP-Prz. Orz.
KPPod.
M. Pod.
M.P.Pr.
M. Praw.
ONSA
OSA
OSASz
OSNAPiUS
OSNC
OSNCP
OSNKW
OSNP
OSNPG
OSP
OSPiKA
OTK
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– Biuletyn Skarbowy
– Biuletyn Sądu Najwyższego
– Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych,
orzeczenia.nsa.gov.pl
– Gdańskie Studia Prawnicze
– Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa
– Kwartalnik Prawa Podatkowego
– Monitor Podatkowy
– Monitor Prawa Pracy
– Monitor Prawniczy
– Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
– Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
– Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej
– Orzecznictwo Sądów Polskich
– Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
– Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór
urzędowy
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OTK-A
PiP
PiZS
POP
POSAG
PPiPS
Pr. Pracy
Prz. Pod.
PS
PUS
PUSiG
Sł. Prac.
ZNSA

– Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór
urzędowy, Seria A
– Państwo i Prawo
– Praca i Zabezpieczenie Społeczne
– Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
– Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
– Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
– Prawo Pracy
– Przegląd Podatkowy
– Przegląd Sądowy
– Przegląd Ubezpieczeń Społecznych
– Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych
– Służba Pracownicza
– Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

Inne
CEIDG
CRU
FEP
FGŚP
FP
FRD
FUS
NSA
OFE
SA
SN
TUS
ZUS

– Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej
– Centralny Rejestr Ubezpieczonych
– Fundusz Emerytur Pomostowych
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
– Fundusz Pracy
– Fundusz Rezerwy Demograficznej
– Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
– Naczelny Sąd Administracyjny
– otwarte fundusze emerytalne
– Sąd Apelacyjny
– Sąd Najwyższy
– Trybunał Ubezpieczeń Społecznych
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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WSTĘP
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, kluczowa dla zagadnień dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania składek i podstaw ich wymiaru czy rozliczania i opłacania składek, od ponad 15 lat nieustannie wywołuje liczne
problemy interpretacyjne. Celem komentarza jest rozwiązanie kluczowym problemów, które dotyczą praktycznego stosowania tej ustawy przez
płatników składek, ubezpieczonych, pracowników Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, sędziów, radców prawnych, adwokatów, pracowników działów pracowniczych itd.
W celu przygotowania wartościowego komentarza zebrał się szeroki
zespół autorów o uznanych kompetencjach i zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym, zarówno teoretyków (z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa podatkowego, prawa karnego czy finansów
ubezpieczeń społecznych), jak i praktyków (radcy prawni, adwokat, sędzia). Niektórzy z nich posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe,
zdobyte w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Twórcy komentarza w bardzo dużym stopniu wykorzystali orzecznictwo sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, jak również poglądy doktryny.
Zwracają uwagę dysproporcje dotyczące obszerności i szczegółowości komentarzy do poszczególnych artykułów. Jest to zabieg zamierzony,
ponieważ celem autorów było przede wszystkim rozwiązanie praktycznych problemów, a nie prowadzenie skomplikowanych wywodów teoretycznych. Jako przykład można wskazać komentarz do art. 31, który
– odsyłając do „odpowiedniego” stosowania wybranych przepisów or17
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dynacji podatkowej – jest szczególnie skomplikowany dla pracowników
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i sądów powszechnych. Trudu rozwikłania problemów „odpowiedniego” stosowania ordynacji podatkowej do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne podjął
się specjalista prawa podatkowego (pracownik naukowy), a jednocześnie praktyk – radca prawny, członek SKO, członek Państwowej Komisji
Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego – dr hab. Wojciech
Morawski, prof. UMK.
Mając na uwadze, że komentarz może nie rozwiewać wszystkich wątpliwości Czytelników, autorzy będą wdzięczni za wszelkie uwagi i wskazówki (drogą mailową – rekowski@umk.pl), które zostaną wykorzystane
podczas prac nad II wydaniem.
Jacek Wantoch-Rekowski
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Ustawa
z dnia 13 października 1998 r.

o systemie ubezpieczeń społecznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442; zm.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1623, poz. 1650, poz. 1717; z 2014 r. poz. 567, poz. 598,
poz. 1146, poz. 1161)

Art. 1

Rodzaje ubezpieczeń społecznych

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1. [Rodzaje ubezpieczeń społecznych]
Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpieczeniem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym”.
1. Ustawa systemowa do ubezpieczeń społecznych zalicza: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie chorobowe
i ubezpieczenie wypadkowe. Do ubezpieczeń społecznych nie zalicza
się de lege lata ubezpieczenia zdrowotnego, które wchodzi w skład odrębnego systemu.
2. Każdy z rodzajów ubezpieczeń powiązany jest z odpowiednim
rodzajem składek (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), które wpływają do czterech odrębnych funduszy (emerytalnego, rentowego,
chorobowego i wypadkowego)1.
3. Należy podkreślić, że ustawodawca w stosunku do większości
ubezpieczeń używa liczby pojedynczej. Liczba mnoga występuje tylko
w zakresie ubezpieczeń rentowych.
1
J. Wantoch‑Rekowski, System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawno
finansowe, Warszawa 2014, s. 50.
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Art. 2

Rozdział 1. Przepisy ogólne

4. Problem używania liczby pojedynczej i mnogiej dotyczy nie tylko
poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, ale również pojęcia „zbiorczego”,
tj. ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenia społecznego). Analizy termino
logiczne w tym zakresie zostały poczynione w literaturze przedmiotu2.
Art. 2. [Zakres regulacji ustawowej]
1. Ustawa określa:
1) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym;
2) zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw
ich wymiaru;
3) zasady, tryb i terminy:
a) zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,
b) prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek,
c) rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków
z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego,
d) opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
4) zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek;
5) zasady działania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „FUS”;
6) organizację, zasady działania i finansowania Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”;
7) zasady działania Funduszu Rezerwy Demograficznej, zwanego dalej
„FRD”, oraz zasady zarządzania tym funduszem;
8) zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.
2. Rodzaje świadczeń z ubezpieczeń społecznych, warunki nabywania prawa do nich oraz zasady i tryb ich przyznawania określają odrębne przepisy.
3. Wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych gwarantowana jest przez państwo.
1. Artykuł 2 ust. 1 określa w sposób ogólny zakres przedmiotowy
ustawy. Można pokusić się o stwierdzenie, że ustawa systemowa jest usta2
Zob. np. J. Wantoch‑Rekowski, Składki na ubezpieczenie emerytalne – konstrukcja i charakter prawny, Toruń 2005, s. 18–19 i cytowana tam literatura.
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Zakres regulacji ustawowej

wą regulującą zagadnienia „składkowo-organizacyjne”, natomiast charakter „świadczeniowy” mają odrębne akty prawne.
2. Do „odrębnych przepisów”, o których stanowi art. 2 ust. 2, zaliczyć głównie należy:
– ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440
z późn. zm.);
– ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych
(Dz. U. Nr 228, poz. 1507 z późn. zm.);
– ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
(Dz. U. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.);
– ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.:
Dz. U. z 2014 r. poz. 159);
– ustawę z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.).
3. Gwarancje państwa w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczeń
społecznych, o których stanowi art. 2 ust. 3, są niewątpliwie uszczegółowieniem art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), według którego:
„Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu
wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa”. Artykuł 2 ust. 3 nie jest jedynym przepisem ustawy, w którym ustawodawca wypowiada się na temat gwarancji państwa (Skarbu
Państwa). Poza nim wskazać należy również art. 53 ust. 2 i art. 62 zdanie
drugie. Z uwagi na umiejscowienie art. 2 ust. 2 (rozdział pt. „Przepisy
ogólne”) należy mu przypisać znaczenie podstawowe.
4. W literaturze wskazuje się, że trudno wyobrazić sobie system bazowy (I i II filar) bez udziału państwa, a udział państwa bez gwarancji
państwowych3. Z kolei według A. Borodo przepis ten świadczy o tym, że
samodzielność finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i niezależ3
R. Pacud, Rola państwa w organizacji i funkcjonowaniu systemu emerytalnego (w:) Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka‑Majewska, Kraków 2004, s. 423.

Jacek Wantoch-Rekowski

23

