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WSTĘP

Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych i składek na ubez-
pieczenia społeczne są skomplikowane. Wiele obowiązków związanych 
z ubezpieczeniami społecznymi i składkami spoczywa na płatnikach 
składek. Przestrzeganie przepisów składkowych wymaga w pierwszej 
kolejności posiadania pewności co do ich treści.

W polskim porządku prawnym funkcjonują regulacje umożliwiające 
w pewnych sytuacjach uzyskanie oficjalnej interpretacji obowiązujących 
przepisów prawnych w odniesieniu do konkretnej sytuacji faktycznej 
lub prawnej wskazanej przez uprawniony podmiot. Urzędowa interpre-
tacja to instytucja, która zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego dla 
podmiotu, który taką interpretację uzyskał.

W zakresie problematyki ubezpieczeń społecznych i składek na te ubez-
pieczenia zastosowanie ma ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych1, która w art. 83d przewiduje wydawanie przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych interpretacji indywidualnych. Jednocześnie 
powyższy przepis (w ust. 1) odsyła do stosowania właściwych przepisów 
ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców2. Przyjęta przez ustawo-
dawcę koncepcja, że ustawa systemowa nie reguluje kompleksowo prob-
lematyki interpretacji przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, 
a odsyła do Prawa przedsiębiorców, jest powodem szeregu problemów 
związanych z wykładnią przepisów nakładających na przedsiębiorców 
obowiązki daninowe.

1  Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.
2  Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.
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Instytucja interpretacji przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych 
i składek jest rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia przedsię-
biorcy. Ważne jest zatem, aby uprawnione podmioty mogły z przysłu-
gujących im instrumentów prawnych korzystać w pełnym możliwym 
zakresie. W zamierzeniu autorów niniejsza publikacja ma rozwiązywać 
wiele problemów, z którymi w praktyce spotykają się przedsiębiorcy.

Opracowanie składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. 
W pierwszej autorzy dokonali analiz zagadnień podmiotowych, przed-
miotowych, ustrojowych i proceduralnych związanych z interpretacjami 
składkowymi. Podstawę do opracowania stanowiły przede wszystkim 
regulacje prawne oraz – posiłkowo – poglądy doktryny i dorobek ju-
dykatury.

Przygotowanie części empirycznej zostało poprzedzone analizą wszyst-
kich decyzji interpretacyjnych, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
wydał w latach 2017–2019. Spośród setek problemów, które pojawi-
ły się w wydanych przez ZUS decyzjach, autorzy wybrali kilkanaście. 
Ich wybór ma oczywiście charakter subiektywny, jednak niewątpliwie 
wszystkie mają znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w ob-
szarze ubezpieczeń społecznych i składek na nie.

Autorzy podkreślają, że świadomie posługują się terminem „interpre-
tacje składkowe”. Wprawdzie wiele decyzji interpretacyjnych wprost 
składek na ubezpieczenia społeczne nie dotyczy, jednak z praktycznego 
punktu widzenia wszystko do składek się sprowadza.

Również świadomie w publikacji autorzy pominęli problematykę do-
tyczącą składek na ubezpieczenie zdrowotne. W ich obrębie sytuacja 
jest o tyle złożona, że ZUS jest właściwy do wydawania interpretacji 
w zakresie zasad obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne i usta-
lania podstawy ich wymiaru, ale obowiązek podlegania ubezpieczeniu 
zdrowotnemu, który najczęściej uzależniony jest od podlegania ubez-
pieczeniom społecznym, ustala Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem autorów było przygotowanie opracowania monograficznego 
zawierającego pogłębione analizy prawne, mającego wymiar naukowy, 
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ale jednocześnie przydatnego dla przedsiębiorców w ich codziennych 
zmaganiach z trudno zrozumiałymi regulacjami dotyczącymi ubezpie-
czeń społecznych i składek na ubezpieczenia społeczne.
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Rozdział I

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

1. Geneza i podstawa prawna interpretacji 
przepisów składkowych

Przepisy prawa daninowego są niewątpliwie skomplikowane1. Dotyczy 
to zarówno prawa podatkowego, celnego, jak i przepisów regulujących 
składki na ubezpieczenia społeczne. Z uwagi na konsekwencje narusze-
nia przepisów prawa daninowego istotne jest, aby adresat norm praw-
nych miał pewność co do ich treści.

Od wielu lat w porządku prawnym funkcjonują regulacje umożliwiające 
w pewnych sytuacjach uzyskanie oficjalnej interpretacji obowiązujących 
przepisów prawnych w odniesieniu do konkretnej sytuacji faktycznej 
lub prawnej wskazanej przez uprawniony podmiot. Przykładami takich 
interpretacji są przede wszystkim interpretacje indywidualne w spra-
wach podatkowych (na podstawie ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja 
podatkowa2), decyzje WIT i WIP (wiążąca informacja taryfowa lub 
wiążąca informacja dotycząca pochodzenia) czy interpretacje uzyskane 
zgodnie z przepisami Prawa przedsiębiorców.

Urzędowa interpretacja zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego 
dla podmiotu, który taką interpretację uzyskał. Daje także gwarancję 

1  Zob. np. W. Morawski, Interpretacje prawa podatkowego i celnego – stabilność 
i zmiana, Warszawa 2012, s. 27.

2  Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.
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w zakresie przewidywalności zachowań organu administracji publicznej 
w przedmiocie nakładanych obowiązków daninowych. Podmiot, któ-
ry uzyskał interpretację, nie jest nią związany w sposób bezwzględny, 
gdyż to od jego decyzji zależy, czy się do niej zastosuje. Jeśli się jednak 
zastosuje, to nie może ponosić negatywnych konsekwencji, tj. nie może 
być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami admi-
nistracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował 
się do uzyskanej interpretacji.

Warto podkreślić, że samo pojęcie interpretacji może być rozumiane 
dwojako: po pierwsze jako pogląd co do wykładni prawa (podejście 
materialne), po drugie jako akt (dokument), w którym ten pogląd został 
zawarty (podejście formalne)3. W niniejszej monografii autorzy zajmą 
się analizą interpretacji składkowych (interpretacją przepisów skład-
kowych) zarówno w ujęciu formalnym (w części I), jak i materialnym 
(w części II).

O ile w zakresie przepisów prawa podatkowego czy celnego interpre-
tacje funkcjonują od wielu lat i w literaturze przedmiotu poświęcono 
im sporo miejsca, o tyle interpretacje przepisów składkowych pojawiły 
się w obrocie prawym stosunkowo niedawno, a w doktrynie poświęca 
się im niewiele uwagi.

W kluczowym dla interpretacji przepisów składkowych akcie prawnym 
– ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – możliwość wydawa-
nia interpretacji przepisów składkowych pojawiła się dopiero z dniem 
1.01.2013 r., kiedy to zaczął obowiązywać dodany przez art. 7 ustawy 
z 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w go-
spodarce4 art. 83d. Miał on wówczas następujące brzmienie:

„Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o  których mowa w  art.  10 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (…), 
w  zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad 
obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowot-

3  W. Morawski, Interpretacje…, s. 43.
4  Dz.U. poz. 1342.
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ne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. 
Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po 
usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty 
wskazane w treści interpretacji, Zakład niezwłocznie zamieszcza w Biu-
letynie Informacji Publicznej”.

Ustawą z 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw5 – na podstawie art. 1 pkt 17 – z dniem 13.06.2017 r. 
dotychczasową treść art. 83d oznaczono jako ust. 1 i dodano ust. 2 
w brzmieniu:

„Nie wydaje się interpretacji indywidualnych w  zakresie tych elemen-
tów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są 
przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli 
albo gdy w  tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty 
w decyzji Zakładu”.

Kolejna zmiana została dokonana na podstawie art. 50 pkt 17 ustawy 
z 6.03.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców 
oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej6. W jej następstwie 
z dniem 30.04.2018 r. nowe brzmienie otrzymał ust. 1:

„Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o  których mowa w  art.  34 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie obo-
wiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i  Fundusz 
Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Interpre-
tacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunię-
ciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskaza-
ne w  treści interpretacji, Zakład niezwłocznie zamieszcza w  Biuletynie 
Informacji Publicznej”.

5  Dz.U. poz. 1027.
6  Dz.U. poz. 650.
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Następna nowelizacja nastąpiła na podstawie art.  24 pkt  8 ustawy 
z 23.10.2018 r. o Funduszu Solidarnościowym7 – z dniem 1.01.2019 r. 
zmieniono treść art. 83d ust. 1 w ten sposób, że dodano do dotychczaso-
wych rodzajów składek kolejne – na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych. Dalsza zmiana – na podstawie art. 5 pkt 9 
ustawy z 20.12.2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw8 – 
polegała na zastąpieniu dodanej wcześniej składki na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych składkami na Fundusz 
Solidarnościowy.

Aktualnie art. 83d u.s.u.s. ma więc następującą treść:

„1. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie obo-
wiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych i  Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wy-
miaru tych składek. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wy-
danie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę 
oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Zakład niezwłocznie 
zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Nie wydaje się interpretacji indywidualnych w zakresie tych elemen-
tów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są 
przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli 
albo gdy w  tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty 
w decyzji Zakładu”.

Należy podkreślić, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie 
reguluje kompleksowo problematyki interpretacji przepisów składko-
wych. Istotnym uzupełnieniem dla ustawy systemowej są przepisy Prawa 
przedsiębiorców, a wcześniej – ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie dzia-

7  Dz.U. poz. 2192.
8  Dz.U. poz. 2473.
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łalności gospodarczej9. W zakresie interpretacji przepisów składkowych 
nie mają zastosowania przepisy regulujące w Ordynacji podatkowej 
interpretacje podatkowe.

W art. 83d u.s.u.s. znalazło się pierwotnie odwołanie do treści art. 10 
u.s.d.g. W tekście pierwotnym miał on następujące brzmienie:

„1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie 
pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, 
z  których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny 
publicznej, w jego indywidualnej sprawie.
2. Przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami pub-
licznymi, sankcjami finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zasto-
sował się do uzyskanej interpretacji.
3. Zasady udzielania interpretacji regulują odrębne ustawy”.

Artykuł 10 u.s.d.g. był wielokrotnie nowelizowany. Ostatecznie z dniem 
30.04.2018 r. został uchylony i zastąpiony przez art. 34 pr. przed.

Wielokrotnie krytykowany10 art. 10 u.s.d.g. został niemal bez zmian 
„skopiowany” do art. 34 pr. przed. Ustawodawca nie skorzystał z okazji, 
jaką było uchwalenie nowej ustawy, do wyeliminowania sygnalizowa-
nych przez doktrynę usterek legislacyjnych.

9  Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.
10  Zob. np. J. Wantoch-Rekowski, Podmioty uprawnione do składania wniosków o wy-

danie interpretacji przepisów składkowych, PiZS 2013/1, s. 30–34; J. Wantoch-Rekowski, 
Zakres podmiotowy uzyskania „interpretacji składkowych” a zasada równości wobec prawa 
[w:] Potentia non est nisi da bonum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbi-
gniewowi Witkowskiemu, red. M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A. Kustra-Rogatka, Toruń 
2018, s. 813–823.
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