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 odmowa zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie 

społeczne ze względu na brak złożenia w terminie deklaracji rozliczeniowych  

- radca prawny Karina Jankowska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Departament Legislacyjno - Prawny 

 

Wyrok NSA z 14 września 2021r. sygn. akt I GSK 434/21 

 

Termin określony w art. 31 zq ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o przeciwdziałaniu 

COVID -19 jest terminem o charakterze materialnym. Terminy materialne mogą być 

przywrócone przepisem ustawy, a przez organy administracji jedynie wówczas, gdy 

możliwość taką przewidują przepisy szczególne. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

   

Na wstępie rozważań należy wskazać, że rozstrzygnięcie organu zapadło na podstawie art. 31 

zo ust. 1 oraz art. 31zq ust. 1-3 ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374, z późn. zm.). 

Podkreślić należy także, że stan faktyczny ustalony w sprawie jest bezsporny, strona nie 

kwestionuje obowiązku składania dokumentów ubezpieczeniowych za kwiecień i maj 2020r. 

tj. deklaracji miesięcznych oraz imiennych raportów miesięcznych do dnia 30 czerwca 2020r., 

lecz podnosi, iż z uwagi na nieprawidłowości w działaniu jej oprogramowania, dokumenty nie 

zostały w terminie wysłane do ZUS, o czym nie wiedziała. 

Zgodnie z art. 31 zo ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19: "Na wniosek płatnika składek 

zwalnia się z obowiązku nieopłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za 

okres od dnia 1 marca 2020 do dnia 31 maja 2020r., wykazanych w deklaracjach 

rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek: 

1) przed dniem 1 lutego 2020r. i na dzień 29 lutego 2020r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020r. do dnia 29 lutego 2020r. i na dzień 31 marca 2020r., 

3) w okresie od dnia 1 marca 2020r. 

do dnia 31 marca 2020r. i na dzień 30 kwietnia 2020r. - zgłosił do ubezpieczeń społecznych 

niej niż 10 ubezpieczonych". 

Natomiast z przepisu art. 31zq ust. 1-3 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 wynika, że 

jednym z warunków zwolnienia z opłacania składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych 

i imiennych raportów miesięcznych za marzec, kwiecień i maj 2020r. Dokumenty te należało 

złożyć do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020r. Stosownie bowiem do treści art. 31 zq: - 

ust. 1: Za marzec, kwiecień i maj 2020r., w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 8 - za 

lipiec, sierpień, wrzesień 2020r., w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 10 - za listopad 

2020r., a w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 12 - za listopad 2020r., grudzień 

2020r., styczeń 2021r., luty 2021r. lub marzec 2021r., płatnik składek jest obowiązany 

przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania". - 

ust. 2: "Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu 

składek, o których mowa w art. 31zo, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania 

deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc 

wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek 

zwolniony jest z obowiązku ich składania - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w 

którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie 
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z opłacania składek". - ust. 3: "Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z 

tytułu składek, o których mowa w art. 31 zo, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub 

imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020r. nie później niż 

do dnia 30 czerwca 2020r. w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 8, należnych za 

lipiec, sierpień, wrzesień 2020r. - do dnia 31 października 2020r., w przypadku, o którym 

mowa w art. 31zo ust. 10, należnych za listopad 2020r. - do dnia 31 grudnia 2020r., a w 

przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 12, należnych za listopad 2020r., grudzień 2020r., 

styczeń 2021r., luty 2021r. lub marzec 2021r. - do dnia 30 kwietnia 2021r., chyba że płatnik 

składek zwolniony jest z obowiązku ich składania". 

Cyt. przepisy art. 31 zq ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, wyznaczają z mocy prawa dla 

płatnika termin złożenia dokumentów rozliczeniowych do 30 czerwca 2020r. w przypadku 

złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek oraz odnoszą się do obowiązku płatnika 

składania wskazanych dokumentów na zasadach i terminach określonych w ustawie z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020.266; dalej 

u.s.u.s.). 

(…) 

Obowiązek składania wskazanych dokumentów w terminie określonym w ustawie został 

nałożony z mocy prawa i w stosunku do płatników składek ma charakter obowiązku 

powszechnego. W judykaturze jest utrwalone zapatrywanie, że prawa i obowiązki stron 

stosunku ubezpieczenia społecznego są określane przepisami o charakterze bezwzględnie 

obowiązującym, a organ nie może niczego świadczyć w ramach swobodnego uznania (zob. 

wyrok SN z 16 czerwca 2011r., III UK 214/10). 

Termin na rozliczenie i opłacenie składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS ma 

charakter terminu prawa materialnego i nie podlega przywróceniu. Jak wyjaśnił Sąd 

Najwyższy w uchwale z dnia 13 lipca 2005 r. (I UZP 2/05, OSNP 2006 nr 5-6, poz. 88), 

regulacja prawna ubezpieczenia społecznego cechuje się tym, że ma ona charakter regulacji 

ścisłej, na którą składają się normy bezwzględnie obowiązujące. Z określonymi elementami 

stanu faktycznego przepisy prawa wiążą powstanie określonych skutków prawnych, 

niezależnie od woli stron i zasadniczo nie ma w prawie ubezpieczeń miejsca na przyznawanie 

uprawnień w drodze uznania. Ubezpieczeni mogą dysponować w dość szerokim zakresie 

swymi uprawnieniami, nie dotyczy to jednak sposobu wyznaczania obowiązków podmiotów 

ubezpieczeń społecznych. 

Zgodnie z przytoczonymi wyżej regulacjami ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, płatnik był 

zobowiązany przesłać do ZUS dokumenty rozliczeniowe na zasadach i terminach określonych 

w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast przesłanie dokumentów 

rozliczeniowych nie później niż do 30 czerwca 2020r. stanowi warunek zwolnienia z obowiązku 

opłacania należności z tytułu składek. Stosownie do treści art. 31zg ust. 4 ustawy: 

"Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek, o których mowa w 

art. 31 zo, znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek." 

(…) 

W rozpoznawanej sprawie przesłanki warunkujące przyznanie zwolnienia z opłacenia 

należności z tytułu składek wynikają wprost z przepisów prawa. Oznacza to, że brak deklaracji 

rozliczeniowych złożonych w terminie bezwzględnym wyznaczonym ustawą tj. do 30 czerwca 

2020r. uniemożliwił ZUS dokonania wnioskowanego zwolnienia z opłacania składek na 

zasadach uregulowanych w ustawie o przeciwdziałaniu COVID-19. 

Sąd I instancji zarzucił organowi naruszenie art. 9 k.p.a., tj. zasady udzielania informacji 

faktycznej i prawnej wobec skarżących, którzy nie spełnili koniecznej przesłanki określonej w 

art. 31 zq ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, tj. przesłania deklaracji 

rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za kwiecień i maj 2020r., 

nie później niż do dnia 30 czerwca 2020r. Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał, że skoro 

wniosek wpłynął do ZUS już 7 kwietnia 2020r., więc było wystarczająco dużo czasu by organ 

zweryfikował, czy jest on kompletny i czy spełnione zostały wszystkie wymogi formalne. Jak 



3 
 

już Naczelny Sąd Administracyjny wskazał wyżej - przesłanka warunkująca przyznanie 

wnioskowanego zwolnienia wnika wprost z przepisów prawa. Zasadnie zatem organ w 

uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniósł, że na etapie gromadzenia materiału dowodowego, 

do terminu określonego ustawą na złożenie deklaracji rozliczeniowych (30 czerwca 2020r.), 

nie miał on możliwości wskazania spornej niespełnionej przesłanki, albowiem do tego dnia nie 

był w stanie stwierdzić czy deklaracje te wpłyną czy też nie. 

Zakres obowiązywania zasad ogólnych postępowania administracyjnego, w tym przede 

wszystkim art. 9 k.p.a., należy oceniać według specyfiki rozpoznawanej sprawy, przy 

uwzględnieniu obowiązujących przepisów praw materialnego. Nałożenie na organ obowiązków 

wynikających z art. 9 k.p.a., nie zwalnia jednak stron postępowania od dołożenia należytej 

staranności w zaznajomieniu się z przepisami prawa materialnego, regulującymi ich 

uprawnienia i obowiązki. Nie można od organu wymagać, aby pełnił rolę adwokata strony. W 

orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest pogląd, iż obowiązki informacyjne 

ciążące na organie administracji nie mogą być utożsamiane z obowiązkiem świadczenia 

pomocy prawnej, udzielania porad prawnych bądź instruowania stron o wyborze optymalnego 

sposobu postępowania (zob. wyroki NSA z: 8 stycznia 2014r., sygn. akt II GSK 1507/12, 16 

stycznia 2019 r., sygn. akt II GSK 1889/18). Na stronie ciąży zatem obowiązek dbałości o 

swoje interesy (zob. wyrok NSA z 18 kwietnia 2008r., sygn. akt II GSK 51/08). W 

rozpoznawanej sprawie co należy szczególnie podkreślić, przesłanka warunkująca przyznanie 

zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek wynika wprost z przepisów prawa - art. 31 

zq ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19. W takiej sytuacji na organie administracji nie 

ciąży obowiązek zawiadamiania strony z urzędu o powszechnie obowiązujących, 

opublikowanych aktach prawnych (zob. wyrok NSA z 17 marca 2000r. sygn. akt SA/Gd 

2077/97, LEX nr 41534). 

Akty normatywne są publikowane na zasadach określonych w ustawie z 20 lipca 2000r. o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 

1523 z późn. zm.). Osoba zainteresowana treścią opublikowanych aktów prawnych może 

skorzystać z bezpłatnego przeglądania dzienników urzędowych, udostępnionych w formie 

dokumentu elektronicznego przez właściwe organy administracji publicznej. Organ w skardze 

kasacyjnej wskazał, że strona miała możliwość dotarcia do rzetelnej i jednoznacznej informacji 

np. na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co do wymogów formalnych, jakie należy 

spełnić by uzyskać zwolnienie z opłacania składek. Na stronie:https://www.zus.pl/o-

zus/aktualnosci/-publisher/aktualnosc/1/tacza-antykrzysowa-waparcie-zzus/2551371, 

dostępne są informacje dotyczące zwolnienia, w tym datowane np. na dzień 6 maja 2020r. W 

ich treści zamieszczono informację, ze wnioski o zwolnienie z opłacania składek można było 

składać do 30 czerwca 2020r. W tym terminie należało też przekazać do ZUS deklaracje 

rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne należne za marzec, kwiecień i maj 2020r. (chyba, 

że płatnik składek jest zwolniony z obowiązku ich składania). 

Podsumowując ten watek rozważań, Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko 

organu zaprezentowane w skardze kasacyjnej, że art. 9 k.p.a. nie nakłada na organy 

administracji obowiązku zawiadamiania strony o treści powszechnie obowiązujących, 

publikowanych aktów prawnych i wynikających z nich obowiązków czy też konsekwencjach 

niezastosowania się do konkretnych przepisów. 

Tym samym nie można organowi zarzucić naruszenia art. 9 k.p.a., jak również art. 79a § 

1 k.p.a. Ten drugi wymieniony przepis konkretyzuje i uzupełnia dyspozycję art. 10 i 81 k.p.a. 

w tym znaczeniu, że zobowiązuje expressis verbis organ administracji publicznej prowadzący 

postępowanie na żądanie strony do zawiadomienia strony o określonej w tych przepisach 

"możliwości" wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 

żądań. Celem przepisu art. 79a § 1 k.p.a, dodanego nowelizacją z kwietnia 2017 r. jest: 

"zapobieganie sytuacjom, w których strona dysponuje dodatkowymi dowodami na 

okoliczności istotne dla wykazania zasadności jej żądania albo może je łatwo uzyskać, a z 

powodu braku odpowiedniej wiedzy o potrzebnych dowodach bądź o sposobie oceny wcześniej 
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przedstawianych dowodów - nie korzysta z takiej możliwości. W takich przypadkach strona 

będzie zaskoczona negatywnym rozstrzygnięciem sprawy oraz zmuszona do zaskarżenia 

decyzji i przedstawienia tych dodatkowych dowodów dopiero na etapie postępowania 

odwoławczego. W tym kontekście niewystarczające jest informowanie strony o możliwości 

zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co od zebranych dowodów i 

materiałów oraz zgłoszonych żądań (zob. uzasadnienie projektu ustawy z 7 kwietnia 2017r. o 

zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, VIII 

kadencja, druk sejm. Nr 1183, s.28). W rozpoznawanej sprawie taka sytuacja nie wystąpiła. 

Strona bowiem nie złożyła w terminie wymaganym ustawą deklaracji rozliczeniowych, który 

to obligatoryjny obowiązek wynikał wprost z przepisów prawa, wskazując iż opóźnienie 

spowodowane było błędnym ustaleniem jednego z parametrów poczty elektronicznej, a nie 

brakiem wiedzy co do obowiązku przesłania do ZUS tych dokumentów. W tym miejscu należy 

wskazać, że strona jako profesjonalny przedsiębiorca przekazując dokumenty 

ubezpieczeniowe w formie elektronicznej, powinna upewnić się czy dotarły one do ZUS. Strona 

nie może skutków swoich zaniedbań przerzucać na nieprawidłowe działanie organu. Ustawa 

systemowa nakłada na płatnika obowiązek obliczania, rozliczania i opłacania należnych 

składek za każdy miesiąc kalendarzowy według zasad wynikających z ustawy. Ustawa o 

przeciwdziałaniu COVID-19, przedłużyła termin do składania dokumentów rozliczeniowych, 

nie zwalniając płatników z tego obowiązku. Jeszcze raz należy podkreślić, że w rozpoznawanej 

sprawie nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności, które mogłaby wywoływać wątpliwości 

płatnika co do obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych. W rozpoznawanej sprawie, na 

co zasadnie zwrócił uwagę autor skargi kasacyjnej, strona nie musiała gromadzić np. 

materiału dowodowego, a organ tym samym nie miał obowiązku informowania strony o 

możliwości udowodnienia danej okoliczności w drodze określonego dowodu (np. przez 

zeznania świadków, wycenę biegłego). W tej sprawie nie miał też miejsca np. zamiar strony do 

podjęcia działań wiążących się dla niej z niekorzystnymi skutkami lub nawet ryzykiem 

wystąpienia podobnych skutków. Wówczas organ ma wyraźny obowiązek w możliwie jasny 

sposób wyjaśnić całość okoliczności sprawy stronie i równie wyraźnie wskazać na ryzyko 

wiążące się z zaplanowanymi działaniami. W takich sytuacjach aktywuje się obowiązek 

informacyjny organu, a nie w przypadku gdy strona nie spełnia warunku określonego wprost 

w ustawie. Nie można bowiem porównać braku wiedzy strony o niezbędnych dowodach, które 

strona mogłaby pozyskać i przedłożyć do sprawy i tylko na skutek braku informacji w tym 

zakresie od organu strona ich nie przedkłada, od niespełnienia przez stronę (przedsiębiorcy, 

od którego wymagana jest szczególna staranność w prowadzeniu spraw), przesłanki 

warunkującej przyznanie wnioskowanego zwolnienia, a wynikającej wprost z przepisów 

prawa. Nadto strona miała możliwość od 4 maja 2020r. złożyć wymagane dokumenty 

rozliczeniowe w inny sposób aniżeli za pośrednictwem sieci internetowej, gdyż jak wynika z 

danych powszechnie dostępnych-strona internetowa ZUS - od 4 maja 2020r. Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych przywrócił standardową obsługę klientów w placówkach ZUS. 

Termin określony w art. 31 zq ust. 3 jest terminem o charakterze materialnym. Terminy 

materialne mogą być przywrócone przepisem ustawy, a przez organy administracji jedynie 

wówczas, gdy możliwość taką przewidują przepisy szczególne. 

W dacie wydawania zaskarżonej decyzji, przepisy ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, nie 

przewidywały możliwości przywrócenia terminu, wynikającego z art. 31 zq. Dopiero 

obowiązujący od 16 grudnia 2020r. przepis art. 15 zzzzzn2 ust. 1 i 2 ustawy o 

przeciwdziałaniu COVID-19 uwzględnił sytuację, w której strona uchybiła terminowi 

przewidzianemu przepisami prawa administracyjnego (art. 15 zzzzzn2 dodany przez art. 1 pkt 

24 ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. zmieniającej m.in. ustawę z dniem 16 grudnia 2020r. - Dz. 

U. 2020,2255). 

 

 

Wyroki powiązane 
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wyrok NSA z 14 września 2021r., sygn. akt I GSK 433/21 – wyrok podobny 

wyrok NSA z 7 października 2021r., sygn. akt I GSK 487/21 - przeciwne stanowisko NSA 

wyrok NSA z 7 października 2021r., sygn. akt I GSK 499/21 – przeciwne stanowisko NSA 

 

Przepisy 

KPA 

- art. 9  

Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania 

stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw 

i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad 

tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu 

nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. 

- art. 79a § 1  

W postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co 

do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej 

jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień 

wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej 

z żądaniem strony. Przepisy art. 10 § 2 i 3 stosuje się. 

 

Ustawa z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) 

 

- art. 31zo ust. 1  

Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania 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 2020r. do dnia 31 maja 2020r., 

wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako 

płatnik składek: 

1)przed dniem 1 lutego 2020r. i na dzień 29 lutego 2020r., 

2)w okresie od dnia 1 lutego 2020r. do dnia 29 lutego 2020r. i na dzień 31 marca 2020r., 

3)w okresie od dnia 1 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020r. i na dzień 30 kwietnia 2020r. 

- zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. 

 

- art. 31zq ust. 1-3 (brzmienie od 31.03.2020 do 15.10.2020) 

1. 

Za marzec, kwiecień i maj 2020r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje 

rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w 

przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami 

zwolniony jest z obowiązku ich składania. 

2.  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, 

o których mowa w art. 31zo, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji 

rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we 

wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest 

z obowiązku ich składania - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna 

być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania 

składek. 

3.  

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w 

art. 31zo, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych 
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należnych za marzec, kwiecień i maj 2020r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020r., chyba 

że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. 

  

 

 

Główne problemy 

1. zakres obowiązku informowania stron z art. 9 KPA. 

2. charakter prawny terminu na złożenie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych 

raportów miesięcznych. 

3. możliwość przywrócenia terminu materialnego. 

 

 


