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1. Imię i nazrvisko: Jacek Wantoch-Rekowski

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne z podaniem nazw-y, miejsca i
rodzaju ich uryskania oraz Ętułu rozprawy doktorskiej

- dyplom magistra prawa uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1998r. (tytuł pracy magisterskiej: ,,Wybrane instytucje

finansowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce", promotor: prof. dr hab. Andrzej

Borodo)

- stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji

Uniwersytetu Mikołaja Kopemika w Toruniu w 2005r. (Ęrtuł rozptary doktorskiej:

,,Składki na ubezpieczeńę emerytalne - konstrŃcja i charakter prawny", promotor: prof.

dr hab. Andtzej Borodo, recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Mńecki, dr hń. Grzegorz

G ożdziewicz, pr of . UMK)

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach

naukowych/artystycznych

- od l pńdziemika 2000 r. do 30 wrzęśnia 2005 r. asystent w Zakładzie Prawa

Budżetowego i Finansów Samorządtt Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Mikołaja Kopemika w Toruniu

- od 1 pńdziemika}}}5r. adiunkt w Katedrze Prawa Budzetowego i Finansów Samorządu

Terytorialnego, Wydziń Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopemika w

Toruniu

- od 1 pńdziernika}}}7t. starszy wykładowca w Pństwowej Wyższej Szkole Zawodowej

we włocławku

4. Wskazanie osiągnięć określonych w art. 16 ust. 2 ustarvy z dnia 14 marca 2003r. o

stopniach naukowych i Ętule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(Dz. U. nr 65, poz. 595 zpóźn.zm.)



4.1. WŚród osiągnięĆ naukowych, które w moim przekonaniu spełniają kryteria określone
w art. 16 ust. 2 ustawY z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytute w zakresie szrŃi @z. U. nr 65, poz. 595 z późn.
zm.), a więc zostałY uzYskane po otrzymaniu stopnia doktora i stanowią znacruIy wkład
w rozwój okreŚlonej dziedziny naukowej, należy wymienić monografię: J. Wantoch-
Rekowski, SYŚem ubeqieczeń społecznych a budżet państwa. Studium
prawnoJinansowe, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 20l4rss.327r ISBN:
978-83,264,4575-0 (recenzent: prof. dr hab. B. Brzeziński)

4.2. J. Wantoch-Rekowski, System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium
prawnoJinansou'e, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 201,4rss.327,ISBN:
978-83-264-4575-0.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 t. o finansach publicznych wprowad ziła w art. 4 ust. 2

Podziń sektora finansów publicznych na ttzy podsektory: rządowy, samorządowy i
ubezPieczeń sPołecznych. Do podsektora ubezpieczeń społecznych zaliczono ZUS, KRUS i
zarządzane Przez te Podmioty fundusze. Wprawdzie aktualnie obowiązująca ustawa o
finansach Publicznych z 27 sierpnia 2009t. nie wskazuj ę już expressis verbis, ze sektor
finansów Publicznych dzieli się na trzy podseklory, jednak również na jej gruncie
uzasadnione jest stwierdzenie, że finanse ubezpieczeń społecznych stanowią istotą część
finansów Publicznych. Z art.9 pkt 8 aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych
wYnika, ze sektor finansów publicznych jest tworzony m.in. przez Zakład ;g6ezpieczeil,
SPołecznYch i zarządzanę przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego lJbezpieczenia
SPołecznego i fundusze zatządzane pruęz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.

W literaturze Przedmiotu finanse ubezpieczeń społecznych słusznie są postrzegane
jako częŚÓ finansów Publicznych,bądżteż jako powiąane z systemem finansów publicznych
(nP,B.Brzeziński (red.), Prawofinansów publicznych,Toruń 20I0,s. 151). Istnieją również
PoglądY, wg których częŚó finansów ńezpieczeń społecznych, tj. finanse ubezpieczeń
emerYtalnYch, uwaŻane są WTęcz za jedną z wńniejsrych dziedzin współczesnych finansów
PublicznYch (nP. A. Drwiłło, Słowo wstępne [w:] T. Sowiński, Finanse ubezpieczeń
emerytalnych, W arszawa 2009,s. 1 3).



Finanse ubezPieczeń sPołeczny ch z jednej strony obejmują procesy związane z
gromadzeniem zasobów finansowych, a z drugiej z ich wydatkowaniem. Strona
PrzYchodowa ubezPieczeń sPołecznych była i jest źródłęm nieustannych problemów,
PoniewŻ składki na ubezPięczenia społeczne, główny przychód publicznych funduszy
ubezPieczeniowYch, są niewystarczające na pokrycie wydatków na świadczenia
ubezPieczeniowe (głównie: emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy). W celu
zaPewnienia Prawidłowej realizacji ustawowych obowiązków dotyczących wypłaty
Świadczeń, konieczne jest Przekazywanie do systemu finansowego ubezpieczeń społec mych
dotacj i z budżetl państwa.

Dotacje z budzętu Państwa przekazywane do Funduszu Ubezp ięczeńSpołecznych są
de lege lata koniecznoŚcią. Są jednocześnie jednym z głównych powodów corocznych
deficYtów budzetowYch, a w konsekwencji - wzrosfu pństwowego długu publicznego. Taki
stan rzeczY Powoduje, Że pojawiające się opinie o konieczności podjęci a działń w tym
zakresie wYdają się bYĆ w Pełni zasadne. Z uwagina rosnące z roku na rok dotacje zbudże'ol
Pństwa do Funduszu WezPieczeń Społecznych np. C. Kosikowski proponuje, aby dokonaó
zmian w zakresie konstrukcji budżetu pństwa. Wg C. Kosikowskiego zasadne byłoby
coroczne uchwalanie, zariast ustawy budżetowej, ustawy finansowej, która obejmowałaby
optocz budzetu ogólnego PlanPrzepływów irozliczęńfinansowych ze Wspólnotą Europejską
otazz innYmi Podmiotami zewnętrznymi, atakżębudzetu ubeąieczeń społecznych, zarówno
PowszechnYch, jak i rolniczYch oraz opartych na odrębnych podstawach prawnych (C.
Kosikowski, NaPrawa finansów publicznych (koncepcja metodologiczna i proponowane
kierunki reform) [w:] J, Głuchowski, A. Pomorską J. Szołno-Koguc (red.), (Jwąrunkowania i
bariery w procesie naprawyfinansów publicznych,Lublin 2007,s. 18).

Jak dotąd brak jest Prac o charakterze monografic znym, które przedstawiałyby
ProblematYkę relacji PomiędzY sYstemem finansowym ubezpieczeń społecznych a budzetem
Pństwa na PłaszczYŹnie Prawnofinansowej. pierwsze wyniki badan w tym zakresie
przedstawiłem w referacie wygłoszonym na zjeździekatedr i zakładówprawa Finansowegoi Podatkowego, którY odbył się w Warszawie w 2010r. (powiqzania budżetu państwa z
sYstememfinąnsowYm ubezpieczeń społecznych |w:] pra-wo europejskie _ 5 lat doświadczeń w
Polskim Prawie finansowYm (Zjazd Katedr i Zakłńów prawa Finansowego i podatkowęgo,
Warszawa, 10-11 czerwc a2OtOr,),pod red. H. Litwińczuk, Wydawnictwo Wiedza i praktyka,
Warszawa 2010, s, 130-143), P"łny wynik badń dot. powiąń finansów ubezpieczeń



społecznych z budZetem pństwa (na płaszczyźnie prawnej) zańera monografia pt. System

ubezpieczeń społeczrrych a budżet państwa. studium prawnoJinansowe,

Na Powiązańa międry finansami ńezpieczeń społecznych (finansami ubezpieczenia

emerytalnego, finansami FUS) a budzetem pństwa wskazywali i wskazują przedstawiciele

doktryny prawnofinansowej. Na istnienie powipń z budżetem pństwa Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych i Otwartych Funduszy Emer:ytalnych zvracń w swoich pracach

uwagę A. Borodo (np. A. Borodo, Prawo budżetowe, Warszawa 2008, s. t25-t28; Prawno-

budżetowe płaszczyzny polskiego systemu emerytalnego (w:) A. Borodo (red.), Zagadnienia

prowne i ekonomiczne systemu emerytalnego, Toruń 2004, s. 10-14, 18_21). A. Borodo

wskazywał również na budżetowe znaczenie waloryzacji emerytur i składek, która powoduje

zwiększenie wydatków na Świadczenia (np. A. Borodo, Prawo budżetowe, Warszawa 2008, s.

128-129). Na istnienie powiązń systemu finansowego ubezpieczeń społecznychz systemem

budżetowym pństwa wskazywał i zagadnienie to analizował także Z. ofiarski (Z. ofiarski,
Powiqzania systemu finansowego ubezpieczeń społecznych z systemem budżetowym państwa

(w:) C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa

2006, s.774-777). Dostrzeżenie problemu i jego wagi przez przedstawicieli doktryny prawa

finansowego niewątpliwie również stanowiło uzasadnienie do podjęcia badń nad tym

zagadnieńem w sposób szczegółowy.

Celem, która miała rcalizować monografia pt. System ubezpieczeń społecznych a

budZet państwa. Studium prawnoJinansowe, było zbadanie prawnofinansowych powiązń
systemu lbezpieczeń społecznych z budżetem pństwa. Problemem było ustalenie strukfury

finansowej systemu ubezpieczeń społecznych oraz tego, czy ten system moze być
samodzielny finansowo, czy też musi być wspomagany ptzezbudzet pństwa. Analizy, które

zostńy przeprowadzone,miały głównie udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

1) Cry ubezpieczęnia społeczne mogą być samowystarczalne finansowo, czy ich
powiązania z budżetem pństwa są konieczne?

2) CzY w systemie ubezpieczeń społecznych istnieją fundusze samowystarczalne?

Jeśli tak, to które?

3) CzY fundusze ubezpięczeń społecznych powinny być prawnie wyodrębnione, czy
powinny byó osobami prawnymi?

4) CzY Pństwo obecnie angłżuje środki zbudżetu pństwa w sferze ubezpieczeń

społecznych? Jeśli tak, to najakich płaszczyznach?
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5) Jakie rodzĄe dotacji kierowane są z budżetu pństwa do systemu finansowego

ttb ezpieczeń społecmych?

W monografii pt. System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa, Studium

prawnofinansowe zastosowana zostńa głównie analiza dogmatycznoprawna. Punktem

wyjścia do osiągnięcia celu, jaki sobie postawiłem, było bowiem ustalenie obowiązującego

stanu normatywnego. W niektórych fragmentach wskazałem odniesienia do rozńązń
przyjętych w innych krajach. Wykorzystałem również dane empirycznych pochodzące z

informacji ZakJadu Ubezpieczeń Społecznych i dane wynikające z ustaw budZetowych.

Uzupełniająco (m.in. przy opisie regulacji z okresu II RP) zostałatakŁe zastosowana metoda

historyczno-prawna. W monografti zostńa wykorzystana literatura przedmiotu (głównie z

zakresu prawa finansowego i ubezpieczeń społecznych) i orzęcznictwo (zwłaszczaTrybwtaŁu

Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego - dotyczące ubezpieczeft społecznych i jego

finansowania).

Monografia składa się z jedenastu rozdzińow, które poptzedza wprowadzenie.

Opracowanie wieńczy podsumowanie.

W rozdziale I przedstawiłem pojęcie ,,zŃezpieczeńe społeczne" i jego

umiejscowienie w ramach polityki społecznej. Wskazałem również na elementy składowe

zabezpieczenia społecznego oraz jego uregulowanie w Konstytucji RP z 1997 t. otaz w

regulacjach konstytucyjnych z okresu II RP i konstytucjach wybranych państw europejskich.

Zarysowńem także kontekst unrjny i międzynarodowy prawa zabezpieczenia społecznego.

R:ozdziń ten ma charakter wprowadzający, podobńe zresńąjakrozdział II. Przedstawiłem w

nim (z perspektywy otganizacji i finansowania) elementy składowe zabezpieczeńa

społecznego, tj. ubezpieczenia społeczne, zaopatrzenie społeczne i pomoc społeczną.

Ubezpieczeńom społecznym poświęciłem celowo najmniej uwagi, poniewaz problematyka

ich dotycząca szeroko zostńaptzeanalizowana w kolejnych częściach monografii.

W tozdziale III przedstawiłem pojęcie, konstrukcję prawną i ronvój systemu

finansowego ubezpieczeń społecznych. Już samo pojęcie ,,system", w kontekście finansów

ubezpieczeń społecznych, budzi dużo wątpliwości, z ttwagi na jego ,,niekompletnośó" (brak

regulacji dotyczących zal<ładów emerytalnych). Najwźniejszym elementem tego systemu, z

punktu widzenia społecmego i finansowego, jest system lbezpieczenia emerytalnego, klóry

obecnie fuŃcjonuje na ttzech płaszczyznach (segmentach, filarach). Obok tego badałem

elementy lbezpieczeń: rentowych, chorobowego i wypadkowego. Badaniu nie podlegało



ńezpieczenie zdrowotne - z racji tego, że to odrębny, od Ńezpieczeń społecznych, system

ubezpieczeniowy.

Z kolei w rozdziale IV analizowałem regulacje prawre w zakresie gospodarki

finansowej Zakładl Ubezpieczeń Społecznych oraz jego zadania. ZUS - pństwowa osoba

pra\ryna - w sferze otgarizacyjnej systemu finansowego ubezpieczeń społecznych pełni

dominującą rolę. Bez ZakJadu Ubezpieczeń Społecznych fuŃcjonowanie funduszy,

gromadzenie składek i wypłacanie świadczeń nie byłoby możliwe. Przedstawiłem rodzaje

przychodów i wydatków ZakładuUbezpieczeń Społecznych - jako jednostki organizacyjnej.

Rozdziń Y zańera analizę konstrukcji, charakteru prawnego oraz przychodów i

wydatków Funduszu |Jbezpieczeń Społecznych. Badał em, czy przychody składkowe FUS są

wystarczające w stosunku do wydatków tego funduszu. Wskazałem także na przyczyny

finansowego zaangńowania środków finansowych budZetu pństwa w system ubezpieczeń

społecznych. W drugiej części tego rozdziału badałem konstrŃcję i charakter prawny

stosuŃowo nowego podmiotu w sferze finansów ubezpieczeń społecznych, tj. Fundusz

Emerytur Pomostowych. Przeanalizowałem równiez rodzaje jego ptzychodów i wydatków

orazwskazałem na rodzaje i kwoty przychodów i wydatków w latach 2010-2012.

W rozdziaLę VI dokonałem anńizy problematyki zńązanej z istnieniem i

fuŃcjonowaniem Funduszu Rezerwy Demograficznej. FRD jest posiadającym osobowość

prawną funduszem rezerwowym dla finansów ubezpieczenia emerytalnego. Fundusz zostŃ

utworzony w konkretnym celu - gromadzi on zasoby finansowe, które powinny zostać

wykorzystane w sytuacji, gdy środki finansowe funduszu emerytalnego (funkcjonującego w

ramach FUS) nie wy starczą - z ptzy czyn demo grafi c zny ch - na realizację wypłat emerytur.

W rozdziale VII przeana|izowałem regulacje prawne wprowadzające gwarancje

pństwa (Skarbu Pństwa) w sferze ńezpieczeń społecznych. To one są podstawą kierowania

dotacji zbudtżetu pństwa do FunduszuUbezpieczeń Społecznych. Za głóvłny akt prawny, z

którego wynikają gwarancje pństwa, uznaó należy Konstytucję RP z dniaZ kwietnia I997t.

(art. 67 ust. 1). Do aktów prawnych, z których wynika prawra podstawa do angżowania

środków budZetowych, naleĘ ponadto ustawa z dnia 13 pażdziernika 1998 r. o systemie

ubezpieczeń społecznych i ustawa z dńa 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zkolęi w rozdziale VIII badałem problematykę dotacji zbudżętu pństwa, z którego

przekazywane są niebagatelne kwoty do systemu finansowego ubezpieczeń społecznyń

(głównie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Co więcej - uprawniona jest teza, że w



relacjach budzet pństwa - FUS występuje kilka rodzajów dotacji. Badałem również, jakie

regulacje prawne są podstawą funkcjonowania poszczególnych typów dotacji. W rozdzialę

VIII przedstawiłem tŃ:żę bardzo kontrowersyjne źródło przychodów Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych, tj. pozyczki z budZetu pństwa. Ten rodzaj przychodów spotkał się z krytykę

doktryny już pod koniec ubiegłego tysiąclecia. Niestety, ustawodawca pozostał ,,głuchy" na

krytykę.

Natomiast w rozdzińę IX dokonńem analizy konsekwencji - dla budzefu pństwa -

istnienia i funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych. Od l999r. częśó składki

emerytalnej, która przekazywana jest przęzZal<łńUbezpieczeń Społecznych do Otwartych

Funduszy Emerytalnych, nie zasila Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oc4nwistą

konsekwencją są mniejsze przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1999-

2012 o ponad 180 mld zł.

Rozdziń X poświęciłem zagadnieniom dotyczącym waloryzacji w systemie

lbezpieczeń społecznych: składek, świadczeń i kapitału początkowego. Wskazałem na

definicje waloryzacji, jej istotę oraz źródła jej finansowania. Waloryzacja świadczeń

wywołuje natychmiast skutki finansowe. W wyniku jej zastosowania zwiększają się wydatki

na świadczenia finansowane z FUS. Z kolei wa|oryzacja kapitału początkowego i

zewidencjonowanych składek (emerytalnych) skutkuje zwiększeniem zapisanych na koncie

ubezpieczonego kwot, które w przyszłości zostaną wykorzystane do wyliczenia świadczenia.

Realne kosźy waloryzacji zostają więc odłożone w czasie.

W rozdziale XI przedstawiłem i przeanalizowałem regulacje prawne dotyczące

rolniczego ubezpieczenia społecznęgo i wydatków z budżetu pństwa na ruecz tego

ubezpieczenia. Zbadałem przychody i wydatki funduszy administrowanych (zarządzanych)

przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. SzczegóIną uwagę poświęciłem

dotacjom z badżetu pństwa przekazywanym do systemu ubezpieczenia społecznego

rolników.

W wyniku przeprowadzonych i opisanych w monografii badan ustaliłem, że pod

pojęciem ,,system finansowy ubezpieczeń społecznych" rozumieć należy dzińalnośó Zakładll

Wezpieczeń Społecznych i funkcjonowanie powipanych z nim, tn różmej płaszczyźnie,

funduszy:

1) Funduszubezpieczeń Społecznych,

2) Funduszu Emerytur Pomostowych,

3) Funduszu Rezerwy Demografi cznej,



4) Otwartych FunduszyEmerytalnych.

Anńiza ustawY o systemie ubezpieczeń społecznych jednoznacznie wskazuje, że

Podmiotem, wokół klÓrego skupiają się fundusze ubezpieczeniowe, jest Zakład1Jbezpieczeń
SPołecznYch, Pełniący funkcje ubezpieczyciela publicznego. Artykuł 66 ust. 1 ustawy o
sYstemie ubezPieczeń sPołecznych w sposób jednoznaczny określa ZUS jako pństwową
osobę Prawrą. Funkcjonowanie ZakładuWezpieczeń Społecznych jako odrębnej pństwowej
jednostki organizacyjnej nie podlega obecnie dyskusji, a wyposaźenie go w osobowośó

Prawną ma znaczenie zwłaszcza z punktu widzenia potrzeb obrotu prawrego, przede
wszYstkim w zakresię zaciąganych kredytów czy pożyczek na rzeczFunduszu Ubezpieczeń
SPołecznYch. Dzięki osobowości prawnej przejrzyste są relacje z funduszami, których ZUS
jest organembądŹ dYsponentem. Wskazać ndleży, że ZakładlJbezpieczeń Społecznych, jako
jednostka organizacyjna, posiada własne przychody i wydatki, które należy odrózniać od
przychodów i wydatków funduszy, którymi ZUS dysponuje.

Uzasadniona jest teza, że prawnofinansowe pońązańa systemu ubezpieczeń
sPołecznYch Z budżetem pństwa są bardzo skomplikowane i mają charakter
wieloPłaszczlznoW. Najwżniejszym zagadnieniem w relacjach pomiędzy budżetem

Pństwa a sYstemem ubezPieczeń społecznych jest stan finansowy Funduszu Ubezpięczęń
SPołecznYch. Kazdego roku przychody FUS z tytułu składek i należności pochodnych są

ńŻszę niZ wYdatki na Świadczęnia z zakresu ńezpieczeń społecznych. Niedobór, który stale

wYstęPuje w Funduszu Ubezpieczęń Społecznych, pokrywany jest ze środków budzetu
państwa.

PrzeProwadzone badania ujawniły , że z uwagi na zachodzące zjawiska demograficzne
i rcalizację wYdatków powstałych m.in. na podstawie starego systemu, nie jest realne, aby w
ciągu najbliZszych kilkunastu- czy kilkudziesięciu lat wszystkie z funduszy dztałających w
ramach Funduszu UbezPieczeń Społecznych były samowystarczalne. Fundusz ;g;oezpieczeit

SPołecznYch jest funduszem ,,zbiorczym", w ramach którego fuŃcjonuje teoretycznie sześć
funduszY, a w PraktYce cńery (dwa fundusze rezerwowe nie istnieją, gdyż brak środków
finansowYch, które mogłyby byó ich przychodami). Ustaliłem, że perspektywa
samowYstarczalnoŚci, w zależności od rodzaju funduszu, prezentuje się różnie. I tak przewaga

PrzYchodów nad wYdatkami występuje, występowała lub w najbliżsrym okresie będzie
wYstęPowała w najmniejszych funduszach, tj. chorobowym i wypadkowym. Jeśli w
konkretnYm roku nie występuje w tych funduszach nadwyźka finansowa, to pojawiający się
niedobór jest względnie niewielki. Postawiłem tezę, że istnieje możliwośó l ptzy niewielkich



zmianach legislacYjnYch, osiągnąó trwały stan nadwyżki finansowej w funduszu
wYPadkowYm, Warto Podkreślić, ze składka na ubezpie częnie wypadkowe nie jest jednolita
dla wszYstkich Płatników składek, jest ustalana (upraszając) w zależności od

"w;'PadkowoŚci", Ustawodawca wskazał ptzedziń, w ramach którego składka na
ubezpieczenie wypadkowe kaŻdego płatnika musi się mieścić (0,40yo-8,12%o podstawy
wYmiaru składek), Istnieje zatem mozliwośó, aby oprócz ,,wypadkowości,,o przy ustalaniu
konkretnej wYsokoŚci składki dla danego płatnika, uwzględniać równiez stan finansów
funduszu wYPadkowego. W Przypadku prognozowania na kolejny rok niedoboru w funduszu
wYPadkowYm składka mogłabY byĆ podwyższona tak, aby wielkość przychodów nie była
mniejsza niz PlanowanYch wYdatków. Z uwagi na to, że fundusz ten jest finansowan y przez
Płatników składek, a gromadzone zasoby przeznaczane są na finansowanie świadczeń
związanYch z wYPadkami przy pracy, fundusz ten powinien być samowystar czalny,a dotacje
zbudżętupaństwa, jako żródło przychodów, nie powinny występowaó.

Natomiast jeŚli chodzi o fundusz rentowy, który jest deficytowy, obciqżonyjest on
obowiązkiem wYPłatY świadczeń rentowych przyznawanychzwłaszczawlatach 90. w sposób
,,liberalnY", m,in, w celu ukrycia rzeczywistego bezrobocia. Dokonane ustalenia wskazują, że
deficYt tego funduszu zmniejsza się z roku na rok. Jest to m.in. skutkiem zwiększonego
nadzoru nad orzecznictwem lekarskim w sprawach rentowych. Również prawidłowe
wYkonYwanię działań o charakterze prewencyjnym w perspektywie spowoduje zmniejszenie
się liczbY rencistów. Jędnakze dzińaniaZakładalJbezpieczeń Społecznych mogą co najwyżej
PowodowaĆ zmniejszanie się deficytu w funduszu rentowym, nie są jednak w stanie go
całkowicie wyeliminować.

WYniki PrzeProwadzonYch badań jednoznacznie wskazuj ą, że o samowystałczalności
nie moŻe bYÓ mowY w zakresie największego i najwaźniejszego z funduszy funkcjonującego
w ramach FUS, tj, funduszu emerytalnego. Dfugoterminowe prognozy dotyczące salda
funduszu emerytalnego wskazują, Że przezkilkanaście lat jego deficyt będzie rósł, aby od
roku 2030-2040 nieznacznie się obniżać (wariant realny prognoz). Jednakże w wariancie
PesYmistYczn[m uŻ do analizowanęgo ptzez aktuariuszy okresu, tj. 2060r., deficyt w ramach
funduszu emerytalnego z roku na rok będzie się zwiększał.

W celu ńagodzenia Problemów z wypłatą świadczeń (z ptzyczyn demograficznych),
Powołano do ŻYcia Fundusz Rezerwy Demografi cznej. Nie jest to oryginalne polskie
rozwiązańe, fundusze rezerwowe funkcjonują w wielu innych krajach, jednakze jest tam
zuPełnie inne PodejŚcie do tej problematyki. Pństwa, które powaznie podchod zą do



problemów demograficznych, zgromadziły w funduszach rezerwowych środki, które

przehaczają20% ich rocznego PKB (w Europie jest to np. Szwecja). Tymczasem w Polsce,

od strony teoretycznej, Fundusz Rezerwy Demograficznej jest skonstruowany poprawnie i
jest potrzebny, jednak w praktyce jego rola nie zostńa zrozumiana przęz władzę

wykonawczą. Jeszczę przed zgromadzeniem znaczących zasobów tego Funduszu, na

podstawie rozporządzeń Rady Ministrów, już cńerokrotnie sięgnięto do zgromadzonych

przez FRD środków. Przetransferowane z FRD do funduszu emerytalnego fuŃcjonującego w

ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kwoty zmniejszyły deficyt tego ostatniego, ale

głównym efektem było zmniejszenie deficytu budżetowego, z uwagi na koniecznośó

przekazaria mniejszej dotacji do FUS. W ten sposób cel powołania FRD do życia, tj.

wykorzystanie znacznych środków w sytuacji szczególnego zagrożeńa rcalizacji wypłat

świadczeń emerytalnych, nie będzie mógł być ztealizowany.

Przyjęta przez ustawodawcę zasada, że świadczenia finansowane są ze składek,

wskazuje na dĘenie do zreńizowania postulatu samowystarczalności finansów ubezpieczeft

społecznych. Jednak z realnych wskźników i prognoz wynika, że w praktyce jest to w

zasńzie niewykonalne w przypadku funduszu emerytalnego i funduszu rentowego, sĘd

rosnąca z roku na rok rola dotacji zbudżetu pństwa w strŃturze przychodów Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych. Aby zapewnić wypłatę świadczeń lbezpieczeniowych, niezbędne

j est więc powiąanie sy stemu ub ezpieczeniowe go z budżetęm pństwa.

Rodzi się oczywiste pytanie, czy konieczne jest ptzekazywanie środków budzetowych

do FunduszuUbezpieczeń Społecznych? W wyniku przeprowadzonych badń ustaliłem, że

angźvowanie środków budzetowych w obszatze powszechnych ubezpieczeń społecznych

wynika przede wszystkim z gwarancyjnej roli pństwa w sferze ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art.67 ust. 1 Konstytucji RP obywatel ma prawo do zabezpieczęnia społecznego a

zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Skoro ustawodawca organizuje

system ńezpieczenia społecznego, to nie ma prawnej możliwości ,,odcięcia się" od niego.

Ustaliłem, że gwarancyjną rolę państwa potwierdza ustawa o systemie ubezpieczeń

społecmych - według art. 2 ust. 3 wypłacalność świadczęń z ubezpieczeń społecznych

gwarantowana jest przęz pństwo. Z kolęi art. 62 zdanie drugie ustawy o systemie

lbezpieczeń społecznych stanowi, że budZet państwa gwaranĘe wypłatę świadczeń

emerytalnych z FUS.

Mimo istniejących powiązń pomiędzy systemem finansowym ńezpieczeń

społecznych a budZetem przyjęte rozitązania wskazują jednak na to, że system ten
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funkcjonuje poza budżetem pństwa. Nalezy bowiem podkreślić, że podstawowy przychód

FUS, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, nie jest przychodem budZetu pństwa, a wydatki

FUS na świadczenia nie są wydatkami budżetowymi. Nie jest w stanie zmienić tej oceny fakt

umieszczania planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zńączniku do

ustawy budzetowej (podobnie jak funduszy celowych obsługiwanychptzez KRUS).

Przeprowadzone badania pozvłalają postawió tezę, że kwestią do rozsllażenia jest

przyznańe osobowości prawnej poszczególnym funduszom fuŃcjonującym w ramach FUS.

Osobowośó prawrra niewątpliwie byłaby wzmocnieniem samodzielności funduszy, gdyby

realne było ich funkcjonowanie oparte na samofinansowaniu. De lege lata osobowości

prawnej nie posiadają ani fundusze fuŃcjonujące w ramach Fundusz Ubezpieczeit

Społecznych, ani sam FUS. Na przykład zaciągarie kredytów przez FUS odbywa się

faktycznie przez dysponenta tego Funduszu, tj. ZaHń Wezpieczeń Społecznych. Nadanie

osobowości prawnej mozliwe byłoby dla funduszy samodzielnych ftnansowo, anie zależmych

od budZetu pństwa. W nviązku z tym naLeży wskazać, że fundusz emerytalny i rentowy,

które w ciągu nĄbliższych wielu lat nie będą samowystarczalne, osobowości prawnej nie

powinny mieć ptzyznanej.

Z kol'ęi niewielkie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mogłyby

spowodować, ze fundusz chorobowy i wypadkowy byłyby samowystarcza|ne. Zmiarry

legislacyjne w zakresie ustalania wysokości składek (zńaszcza w odniesieniu do funduszu

wypadkowego), niekoniecznie prowadzące do zwiększenia kosztów pracy, umożliwiĘby

zróv,łnowńenie w skali roku przychodów i wydatków. Przyznartie osobowości prawnej

funduszowi wypadkowemu i chorobowemu wTaz z odpowiednimi zmianami legislacyjnymi

w zakresie kształtowania składek, mogłyby spowodowaó, żę fundusze te byłyby

samofinansujące się i zaangażowanie środków budżętu pństwa nie byłoby konieczne.

Realność łej tezy potwierdza rozvnryarie przyjęte w ramach rolniczego ubezpieczenia

społecznego - Fundusz Składkowy Ubezpieczeńa Społecznego Rolników, jako jedyny

fundusz systemu rolniczego, został wyposźony w osobowość prawną i jego fuŃcjonowanie

oparto na samofinansowaniu się. Nie istnieją realne przeszkody, aby analogiczne roz:ńązanie

zostało przyjęte w odniesieniu do funduszu wypadkowego i funduszu chorobowego.

Konsekwencją nadania osobowości prawnej tym funduszom byłoby oczywiście wyłączenie

lch zę struktury Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wydatki z budZetu pństwa, które stanowią przychody funduszy ubezpieczeń

społecznych, realizowane są na wielu płaszcryznach. Przede wszystkim są to dotacje z
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budzetu pństwa. Dzięki nim możliwe jest dokonywanie wydatków na świadczenia

ubezpieczeniowe zarówno przez Zal<ŁadUbezpieczeń Społecznych (system powszechny), jak

i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznęgo (system rolniczy).

Wynikiem prowadzonych badan jest ustalenie, że można wyróżnić kilka rodzajów

dotacji, które trafiają do systemu finansowego ubezpięczeń społecznych. Jako dotację celową

mozna określić te środki przekazywanę z budżetu pństwa do Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych, które stanowią refundacją wydatków poniesionych przez FUS na wypłatę

świadczeń pozaubezpieczeniowych finansowanychzbudżetu pństwa. Pozostałe dotacje mają

charakter ttzląełniający, to znaczy przekazywane są (powinny byó ptzekazywarte) w

wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych a

jego przychodami. Dotacje o charakterze uzupełniającym umożliwiają więc (powinny

uzupełniać) pełną i terminową wypłatę świadczeń ubezpieczeniowych.

W wyniku prowadzonych badń ustaliłem, że niewystarczające łvpływy z tytltłu

składek (i nalezności pochodnych) do Funduszu Ubezpieczeft Społecznych, których

przyczqy mają charakter demograficzny, to zaledwie jedna z przyczyrl problemów

finansowych FUS. Brak środków związany z sytuacją demograficzną rodzi koniecznośó

przekazywania dotacji uzupełniającej, którą możnaokreślió jako,,dotację demograficznł' czy

,,dotację vztryełniającą właściwą". Istnieją jednak jeszcze inne przyczyny braku

wystarczających środków finansowych w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które

mńązane są z przyjętymi i realizowanymi (w znacznej mierze od 1999r.) rozńązańani

legislacyjnymi, w wyniku których powstają każdego roku niedobory w ramach FUS. W

konsekwencji zasadne jest wyróznienie jeszcze innych rcdzajów dotacji ńż wyżej wskazane,

a mianowicie:

1) dotacji na sfinansowanie wydatków na świadczenia ptzyznawane w szczególnym

trybie puez Prezesa ZatJaduUbezpieczeń Społecznych i Prezesa Rady Ministrów,

2) dotacji na sfinansowanie wydatków na dofinansowanie najniższych świadczeń,

3) dotacji rekompensujących utratę dochodów składkowych w zńązku z kwoĘ

ograriczającą roczny wymiar oskładkowania (kwota trzy dziestokrotności),

4) dotacji ,,ukrytych" pod postacią pożyczek z budZetu pństwa - pństwo angaa$e

środki budżetowe poprzez udzielanie Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych

pożyczek, które następnie są umarzane,

5) dotacji związanych z,,problemem" drugofilarowym.
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Relacje PomiędzY budżetem państwa a systemem finansowym ubezpieczeń
sPołecznYch widoczne są zwłaszcza w związku z funkcjonowaniem II filara ubezpieczenia
emerytalnego.

W latach 1999-2002 ZUS nie ptzekazń do Otwartych Funduszy Emerytalnych ok. 10

mld ń. Środki, których nie Przekazano do OFE, zostały wykorzystane na wypłatę bieżących
Świadczeń Ptzez ZUS, co w konsekwencji zmniejszyło deficyt w FUS i jednocześnie

zmnielszYło zaangaŻowanie Środków z budżętu pństwa. Wykorzyst anie ptzezZUS składek
drugofilarowych odciĘyło tylko chwilowo budżet pństwa, który nie musiał przekazywać w
Iatach t999ł002 Pełnej puli środków rekompensujących kwoty składek ptzekazanych na
rzecz OtwartYch FunduszY Emerytalnych. W celu uporządkowania stosunków finansowych
na linii budzet Państwa - FUS (ZUS) - OFE uchwalona zostałaustawa z dnia13lipca2003 t.
o Przejęciu Przez Skarb Państwa zobowięń ZakJadu Wezpieczeń Społecznych z tytułu
niePrzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych. Skarb pństwa przejĄ
zobowiryania ztytlsłu składek opłaconych przez płatników do dnia 31 grudnia 2002 r. za
okres od dnia 1 kwietnia 1999 r. i nieptzekazanych w terminie przez ZUS do oFE oraz
zobowiązania zĘa:łu odsetek należnych od tych składek z tytułu ńeptzekazania składek do
funduszY w terminie, naliczonych na dzięft regulowania tych składek. oszczędności budżefu
pństwa miaĘ zatemtylko charakter czasowy.

Kolejna kwestia ńązę się z tym, że składki emerytalne przekazywane do oFE
uszcnqlĄą zasobY FUS i Powodują koniecznośó uzupełnienia tych środków. Ustawodawca

WzYją oryginalne rozwiązarlie tego problemu, a mianowi cie przekazuje do FUS ,,środki
rekomPensujące kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,,.
CzYm jest to sPecyficzne źródło finansowania FUS? Otóż po raz pierws zy w ustawie
budŻetowej na2004 r. w zńączniku nr 3 (,,Przychody i rozchody budżetu pństwa na2004r.,,)

Pod Poz. 45 umieszczono reformę systemu ubezpieczeń społecznych. ,,środki
rekomPensujące" nie są wydatkami budzetu pństwa, tylko jego rozchodami, finansowanymi
ze Środków z PrywaĘzacji majątku Skarbu Państwa. Jest to ewidentnie zabieg księgowy,

Poniewaz W coroczrych kwotach rozchodów środki z prywatyzacji majątku Skarbu pństwa
stanowią zdecYdowaną mniejszoŚĆ, natomiast dominują środki z emisji skarbowych papierów
wartoŚciowYch. Nie ma Powodów, aby nie klasyfikować kwot rekompensujących jako
wYdatki budżetowe (dotacje do FUS). Kreatywna księgowośó tylko zaciemnia i czyni
niejasnYmi relacje Pomiędzy budzetem pństwa a systemem finansowym ubezp ięczeń
społecznych.
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Dotacje kierowane do FUS (z wyjątkiem dotacji celowych) uzrlaó należy za odrębne
od dotacji uregulowanYch w ustawie o finansach publicznych. Mają one charakter dotacji
wewnątrzsYstemowYch (tj. są dotacjami w ramach sektora finansów publicznych, ale o innym
charakterze i znaczęńu niŻ np. dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego), a do ich
wYodrębnienia niezbędna jest analiza ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustaw
budżetowych.

WYróznienie wielu rodzajów dotacji jest uzasadnione, poni eważ za kazdym jej
rodzajem krYją się inne przyczyny powstania deficytu w FUS. Rozrvaz ając kłżdy rodzaj
dotacji odrębnie, ana\izuląc PrzesłaŃi konieczności jej przek azywania, mozna podejmowaó

PróbY zmierzające do ograniczenia wielkości tych dotacji. Wskazać można, że np. dotacje
rekomPensujące utratę dochodów składkolvych w związku z kwotą ograniczającą roczny
wYmiar oskładkowania (granica trzydziestokrotności) mogłyby byó wyeliminowane, gdyby
granicatrzydziestokrotnościzostałazlikwidowana.

NaleŻY mieó na uwadze, że pozostający poza systemem powszechnym system
ubezPieczenia sPołecznego rolników również angużlje znaczne środki z budzętu pństwa. Z
uwagi na to, Żę w zakresie ńezpieczenia emerytalno-rentowego zasadnicrym źłódłęm
finansowania Śńadczeń są dotacje z budżetu, pństwa, a składki mają wymiar w zasńzie
sYmbolicznY, uznaÓ trzeba, że rolnicy fuŃcjonują w systemie zaopatrzenlowo-
ńezpieczeniowym.

Nie jest zasadnYm twierdzenie , że niejest możliwe skuteczne zreformowanie systemu
rolniczego, Ta gruPa zawodowa jest w zasadzie podobna do uregulowanej w ustawie o
sYstemie ubezPieczeń społecznych grupie ubezpieczonych określonej jako ,,osoby
Prowadzące Pozarolniczą działalnoŚĆ gospodarcz{'. Możliwe jest zatem ,,oskładkowanie,,
rolników w sPosób PodobnY jak osób prowadzącychpozarolnicządziałalność gospodarczą.

Poza dotacjami wskazaĆ trzębana finansowe zaangńowanie środków budżetowych w
oPłacanie składek na ubezPięczęnia społeczne, co ma dwojaki wymiar: bezpośredni i
PoŚredni, Jest to w literaturze przedmiotu rzadko zauwńalny rodzaj powiązania środków
budzetu państwa z Funduszem Ubezpieczeń Społe cznych.

SPosób bezPoŚredni zaangażowańa środków budzetowych polega natym, że w art. 16
ustawY o sYstemie ubezPieczeń społecznych ustawodawca wskazuje budzet pństwa jako
Źródło finansowania składek (nP. składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
osób ŚwiadczącYch Pracę na Podstawie umowy uaktywniającej finansuje budżet pństwa za
PoŚrednictwem Zakładl, Podobnie jak składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe osób
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PtzębYwającYch na urloPach wychowawczych lub pobieĘących zasiłek macierzyński albo
zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego).

SPosób PoŚredni finansowania składek ze środków budzetu pństwa polega natym, że
ustawa systemowa nie wskazuje wprost budzetu państwa i jego zasobów jako źródła
finansowania składek, jednak wydatki na składki obciążająbud:żet pństwa. Z art.16 ustawy
sYstemowej wYnika bowiem, że cŃośó lub część składek finansują z własnych środków
PłatnicY składek, Z racji tego, że część z tych płatników to jednostki budzetowe i inne
jednostki sektora finansów Publicznych, które utrzymywane są (pośrednio lub bezpośrednio)
zbudŻetuPństwa, rownieżpłacone przęznich składki mają pochodzenie budżetowe.

w podsumowaniu można zatem stwierdzić, że zńązki(powiąania) budżetu pństwa
z sYstemem finansowYm ubezPieczeń społecznych są wielopłaszczyznowe, co wykazałem w
swojej monografii, Nie jest mozliwy, w ramach obecnie istniejących regulacji prawnych, brak
finansowego zaangńowania pństwa w sferze ubezpieczeń społecznych. ,,Drobn e,, zmiany
legislacYjne (nP, w zakresie zniesienia kwoty ograniczającej gómą granicę oskładkowania,
tzw, kwotY trzYdziestokrotnoŚci, czy też działania zmierzające do szers zego, niż doĘd,
oskładkowania umów cYwilnoprawnych) nie są w stanie w sposób znaczący obniĘć
finansowego wymiaru tego zaangażowania. zmiany w zakresie składki drugofilarowej (do jej
likwidacji włącznie) mogą spowodować czasowo mniejszy deficyt w Funduszu Ubezpieczeń
SPołecznYch (tYm samym zmniĄszyć wielkość dotacji budzetowej), jednakże główny
problem nĄważmiejszego z rodzajów ubezpieczeń, tj. emerytalnego, zwivany jest z
demografią, w związku z tYm Przez dotńne,,,drobne" zmiany legislacyjne nie jest możliwy
do rozwiązania.

5. omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawcrych

5,1, Moja działalnoŚĆ naukowo-badawcza, w okresie po uzyskaniu stopnia doktora,
koncentrowała się w ramach dwóch głównych obszarów badawczych:

1) Finanse ubezpieczeń społecznych,

2) Finanse samorządu terytorialnego.

5,2,W ramach finansów ubezPieczeńspołecznych badałem następujące zagadnienia:
1) Nalezności z tytułu składęk,

2) Wezpieczenia społeczne a finanse samorządowe,

3) Ubezpi eczęnia społeczne a ubezpieczenia rolnicze,
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4) ProblemaĘka or garńzacyjna ubezpieczeń społecznych.

5.2.1. W ramach zagadnienia,,Nalezności z tytufu składek" badałem:

1) Charakter prawny składek,

2) Opłatędodatkową,

3) przedawnienie należności z t}rtułu składek,

4) Odsetkizazwłokę,

5) Ułatwienia w opłacaniu składek,

6) Podstawę wymiaru składek,

7) Stosowanie Ordynacji podatkowej do należności z tytułu składek,

8) Pisma ZUS i ich charakter prawny,

9) Interpretację przepisów,,składkowych".

5.2.1.I. Charakter prawny składek

Po uzyskaniu stopnia doktora naŃ prawnych kontynuowałem (do 2007r.) badania dot.

charakteru prawnego składek na ubezpięczeńa społeczne. W ich wyniku ukazała się

monografia pt. SWadki na ubezpieczenie emerytalne. Konstrukcja i charakter prąwny,

TNOiK, Toruń 2005, ss. 293 (stanowiąca zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej) oraz

opracowanie pt. Sldadki na ubezpieczenia społeczne i ich charaher prawny, Gdńskie Sfudia

Prawnicze z 2007r., nr XVI, s. 349-358. W artykule tym przeanalizowałem i porównałem

pojęcia ,,podatek" i ,,składka", sięgając m.in. do literatury z zakłęsu finansów ubezpieczeń

społecznych oruz do literatury podatkowej. Szczególną uwagę zwróciłem na pojęcie

odlatności (nieodpłatności) obu danin publicznych. W uwagach końcowych wskazałem, że

de lege lata nię można utożsamiaó podatku i składek na ubezpieczenia społeczne.

5.2.1.2. Opłata dodatkowa

Jednym z przachodów FunduszuUbezpieczeń Społecznychjest opłata dodatkowa. Z
perspektywy płatników składek jest ona niewątpliwie rodzajem sankcji, tłórą ZakJń
Ubezpieczeń Społecznych może wymierzyó, gdy płatnik składek opłaca składki po terminie

albo w niepełnej wysokości. Badania w zakresie opłaty dodatkowej zaowocowały dwoma

artykułami: 1) Opłata dodatkowa jako rodzaj sankcji dla przedsiębiorcy - wybrane

zagadnienia, Zeszfiy NaŃowe Pństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku,

Tom IV - Ekonomia i Zarządzartie, Włocławek 2008, s. 85-93, 2) Opłata dodatkowa jako

sankcja dla gminnych jednostek budZetowych, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów

Samorządolvych z 20llr., nr 1 0, s. 20-24.
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W pierwszym z ww. artykułów postawiłem sobie za cel ustalenie, czy na wymierzanie

opłaty dodatkowej mają wpływ okoliczności i przyczyny leżące po stronie przedsiębiorcy. W
podsumowaniu stwierdziłem, że ZUS wymieruając przedsiębiorcy opłatę dodatkową winien

brać pod uwagę nie tylko przesłaŃi formalne, ale również okolicznościiprzyczyny związane

z zaistńeniem nieprawidłowości po stronie przedsiębiorcy.

W drugim z ww. artykułów wskazńem, że gminne jednostki budżetowe są

specyficznym płatnikiem składek, który środki na swoje wydatki (w tym i na składki na

ńezpieczenia społeczne) otrzlmruję zbudżetl gminy. Opłacanie składęk na ubezpieczeńa

społeczne przez gminne jednostki budżetowe po terminie albo w niepełnej wysokości jest

spowodowane (co do zasady) brakiem środków finansowych, które nie zostały ptzekuane z

budzetu gminy. Wymierzenie opłaty dodatkowej gminnej jednostki budzetowej może mieć

charakter wyłącznie sankcyjny (ednak de facto sankcja nie dotyka samej jednostki

budżetowej tylko finanse gminne), nie pełni natomiast funkcji dyscyplinującej, która

występuj e w przypadku płatników-przedsiębiorców.

5.2.1.3. Przedawnienie należności z tytułu składek

lnteresującym problemem, który nie cieszył się jednak zainteresowaniem

przedstawicieli dokhyny, była i jest kwestia dotycząca przedawnienia należności z qfułu

składek na ubezpieczeńa społeczne. Badałem to zagadnienie wspólnie z M. Łabanowskim i
W. Morawskim. Wyniki badń zostńy opublikowane z dwóch aĘkułach: 1) Tryb

dochodzenia i przedawnienia sHadek na ubezpieczenia społeczne, Praca i Zabezpieczenie

Społeczne z 2005r., nr 10, s. 23-29 (wspólnie z M. Łńanowskim), 2) Przedawnienie

należnoŚci z Ętułu sHadek na ubezpieczenia społeczne - problemaĘka intertemporalna,

Praca i Zabezpieczenie Społeczne z2009t., nr 2, s. 28-33 (wspólnie z W. Morawskim).

W pierwszym z ww. arĘkułów, poza przedstawieniem Ębu dochodzenia składek na

lbezpieczenia społeczne, opisaliŚmy również instytucję przedawnienia należności z §rtułu
składek. Wskazaliśmy na wątpliwości zvviązane ze zmianą przepisów doĘczących

wydłu:żenia okresu przedawnienia.

Problematyka intertemporalna zostńa szerzej ptzeanalizowana w drugiej z wvt.

publikacji. Analinljąc przedawnienie nalezności z tytułu składek na ubezpieczęniaspołeczne,

sięgnęliŚmy do bogatego orzęcznictwa i dorobku doktryny podatkowej. Zwróciliśmy uwagę,

że zatówno składki na ubezpieczęnia społeczne, jak i podatki, zaliczają się do danin

publicznych, w związkll z czym w zakresie należności z $llłu składek należy sięgać do

rozńązń podatkowych.
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5.2.1.4. Odsetki za zńokę

Dotychczasowe badania w zakresie odsetek za zwłokę zaowocowały opublikowaniem

Glosy do wyroku Sqdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 20I3 r. III AUa I423/12,

Prawo Budżetowe Pństwa i Samorządu z20l3r., nr 2, s. 87-93. Sądową tezę ,,kwestia winy
za opoŹnienia w uiszczaniu należnych składek nie ma wpbwu na obowiązek opłacenia

odsetek za zwłokę od zaleg]ości składkowych" uznałem za prawidłową, co szczegółowo

uzasadniłem.

5.2.I.5. Ułatwienia w opłacaniu składek

Badałem i nadal badam problematykę dotyczącą ułatwień w opłacaniu składek.

Kwerendy w sądach apelacyjnych i okręgowych (dokonywane przed,2008r.) umożliwiły
analizę niepublikowanego otzęczńctwa sądowego. Wyniki badań zostały przedstawione w
nastęPujących publikacjach: Umarzanie należności z tytułu sWadek na ubezpieczenia

społeczne na podstawie art. 28 ust. ja ustawy systemowej, Przegląd Ubezpieczeniowy dla

Ciebie z 2005r., nr 4, s. 33-36, Sqdowa interpretacja art. 28 ust. 3a ustawy systemowej,

PrzeglądUbezpieczeniowy dla Ciebie z2005t.,tlr 12, s.32-36, (Imarzanie należności z tytułu

składek na ubezpieczenia społeczne w wyjqtkowych przypadkach - w świetle orzecznictwa

sqdów administracyjnych (cz. I), Przegląd IJbezpieczenioorny dla Ciebie z 2008r., nr 9 , s. 9-12,

Umarzanie należnoŚci z Ętułu sldadek na ubezpieczenia społeczne w wyjqttawych

PrzYpadkach w Świetle orzecznictwa sqdów administracyjrrych (cz. II), Przegląd

Ubezpieczeniowy dla Ciebie z2008t.,nr 10, s. 13-17.

W 2007r- zakońcĄy się prace nad komentarzem do ustawy o systemie ńezpieczeń
społecznych, której byłem redaktorem i współautorem (Ustawa o systemie ubezpieczeń

społecznych. Komentarz, pod red. J. Wantoch-Rekowskiego, TNOiK, Toruń-Warszawa

2007). W publikacjitej zostały również zawartę analizy dot. ułatwień w opłacaniu składek.

Ostatnia moja publikacja z zakłesu dotyczącego ułatwień w opłacaniu składek to

Stosowanie ułatwień w opłacaniu sHadek na ubezpieczenia społeczne ze względu na tał. stan

finansów ubezpieczeń społecznych,Ptawo Budżetowe Państwa i Samorządu z20l3r.,nr 1, s.

25-38. W artykule tym wskazńem, że stosowanie ułatwień w opłacaniu składek na

abezPieczenia społeczne jest vzależnione m.in. od ,,stanu finansów ubezpieczeń

sPołecznych". Dokonałem analizy pojęcia,,stan finansów ubezpieczęń społecznych'' m.in.

Po9rzezjego odniesienie do takich pojęó, jak: stan finansów publicznych i interes publiczny.

W wYniku badań ustaliłem, że ,,stan finansów ńezpieczeń społecznych" powinien byó

interpretowany w sposób dynamiczny w zależności od rodzaju ułatwień i sytuacji finansowej
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Funduszu Wezpieczeń Społecznych. Zlwagi na to, że umorzenie nalezności z tytułu składek

na ubezpieczenia społeczne powoduje definitywną rezygnację z części przychodów FUS

(odmiennie niżw przypadku odtaczaniaterminu płatności składek i rozkładaniana|eżnościz

Ęrtułu składek na raty), ZUS jest zobligowany do wydawania pozytywnych decyzji w sposób

bardzo wywźźony. Istotne znaczenie w procesie decyzyjnym ma niewątpliwie aktualna

(właściwa dla daty wydawania decyzji) sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych - im korzystniejszy stosunek przychodów składkolyych do wydatków na

świadczenia ubezpieczeniowe, tym ZUS w większym stopniu moze pozytywnie rozstłzygać

wnioski płatników składek.

5.2.1.6. Podstawa wymiaru składek

Jednym z badanych przeze mnie aspektów finansów ubezpieczeń społecznych jest

zagadnienie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Dotychczasowe wyniki

badń zostaĘ opublikowane w artykule Dofinansowanie legitymacji kolejowej uprawniajqcej

do zniżkowego zakupu biletów a sldadki na ubezpieczenia społeczne, Praca i Zabezpieczeńe

Społeczne z 20I2r., nr 3, s. 33-36. Ustaliłem, że wydatki pracodawcy zńązane z zakupem

legitymacji zniZkowych na ptzejazdy kolejowe co do zasady stanowią przychód pracownika.

Konsękwencją tego jest zaliczenie tego przychodu do podstawy wymiaru składek na

ubezpieczenia społeczne. Wskazałem jednak, żę możlriwe jest wyłączenie tego przychody z

,,oskładkowania", jeśli zostaną ptzez pracodawcę spełnione określone przesłanki, które

szczegółowo omówiłem.

5.2.1.7. Stosowanie Ordynacji podatkowej do należności z §rtułu składek

W latach 2005-2a07 badałem zagadnienie dot. stosowania przepisów Ordynacji

podatkowej do nalezności z tlułu składek. Regulacje dotyczące należności ztytŃu składek w

ustawie systemowej nie są uregulowane kompleksowo, np. art. 31 odsyła do licznych

przepisów Ordynacji podatkowej. Przepis ten brzmi: ,rDo nalezności z tytułu składek stosuje

się odpowiednio: art. 12,art.26,art.29 § 1 i 2, art.33,art.33a, art. 33b, art. 51 § 1, art. 55,

art.59 § l pkt 1,3,4,8 i9, art.60 § 1, art.6l § 1, art.62 § 1,3-5, art.72§l pkt 1 i4i § 2,

art.73§lpktli5,art.77b§Ii2,art.9l,art.93,art.93a-93c,art.93e,art.94,art.97§1,

art.98 § 1 i2pkt 1,2,5i7,art. 100, art. 101, art. 105 § 1 i2, art. 106 § 1 i2, art.l07 § 1,la,

i2pktzi4,art.108§ Ii4,art.110§ 1,§2pktZ,§3,art. l1l § 1-4i5pkt1, art.Il2,art.
tI3,art.II4,art.115, art. 116,art.II6a,art.l17,art.l18 § I i2 orazart. l19 ustawy zdnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa."
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UzYtY Przęz ustawodawcę zwrot ,,odpowiednio" powoduje liczne komplikacje
interpretacyjne.

I etaP badń PoŚwięciłem analizie oruęczńctwa sądów apelacyjnych i okręgowych (w
większoŚci niePublikowanego, uzyskanego w wyniku przeprowadzonychkwerend w sądacĘ.
Badania skoncentrowĄ się głównie wokół odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej
(ProblematYka z zalcresu ubezpieczeń społecznych w świetle orzecznictwa sqdów apelacyjnych
i sqdów olcręgowYch. OdpowiedzialnoŚĆ wspólników spółki cywilnej za należności z Ętułu
sldadek na ubezPieczenia społeczne,Przegląd, Ubezpieczeniowy dla Ciebie z2005r. nr 6, s.
29-32) oraz odPowiedzialności małżoŃa płatnika składek na ubezpi eczenia społeczne
(ProblematYka z zalcresu ubezpieczeń społecznych w świetle orzecznictwa sqdów apelacyjnych
i sqdów olcręgowYch. Odpowiedzialność małżonka za nąleżności z tytułu spadek na
ubezPieczenia społeczne,PrzeglądlJbezpieczeniowy dla Ciebie z2005r.nr l0, s. 34_38).

W II etaPie Prowadziłem badania wspólnie z W. Morawskim w zakresie ustalenia, jak
wYmienione (wszYstkie) w art. 3t ustawy systemowej przepisy ordynacji podatkowej

PowinnY bYĆ interPretowane, aby zachowana zostńa specyfika ustawy systemowej . Z uwagi
na stosuŃowo obszerną materię, która podlegała analizie,wynik badań został opublikowany
w latach 2006-2008 w cYklu artykułów. W opracowaniach bazowaliśmy na orzecznictwie
sądów PowszechnYch (okręgowych, apelacyjnych i SN) oraz sądów administracyjnych
(orzekającYch w sprawach podatkowych) i doktrynie prawa podatkowego. Nie było w
zasadzie moŻliwe odniesienie się do poglądów doktryny z za7<resu finansów ubezpieczeń
społecznych, ponieważ takowe nie były publikowane.

W PierwszYm artYkule (Interpretacja art. 3 ] ustawy o systemie ubezpieczeń
sPołecznYch (cz. I). OdPowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej i sposoby
obliczania terminów,Przegląd,|Jbezpieczeniowy dla Ciebie z2006r.nr 7-8, s. 3_6, wspólnie z
W. Morawskim) wskazaliŚmY, na czym powinno polegaó ,,odpowiednie', stosowanie
OrdYnacji Podatkowej do należności z tyn;łu składek na ubezpieczenia społeczne.
OdnieŚliŚmY tównięŻ sposoby obliczania terminów (art.12 ordynacji podatkowej) do składek
na ubezPieczęńa sPołeczne. W drugim artykule (Interpretacja art. 3I ustawy o systemie
ubezPieczeń sPołecznych (cr. q. Odpowiedzialność płatnika i mąłzonka płatnika za
naleŻnoŚci z Ętńu sldadek, Przegląd, |Jbezpieczeniowy dla Ciebie z 2006r. nr 9, s. 3_5,

wsPÓlnie z W. Morawskim) w szczególności zwróciliśmy uwagę, że art.26 i art.29 ordynacji
Podatkowej, stanowiący o odpowiedzialności podatnika i małżonka podatnika, należy
,,odPowiednio" rozumieĆ w ten sposób, ze odpowiedzialnośó za nalężności z tytułu składek
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Ponosi Płatnik składek (a nie ubezpieczony) oraz małzonek płatnika składek. W kolejnej
Publikacji (InterPretacja art. 3] ustowy o systemie ubezpieczeń społecznych (cr. nr.
ZabezPieczenie naleŻnoŚci z Ętułu slcładek na ubezpieczenia społeczne, ptzegląd,
UbezPieczeniowY dla Ciebie z 2006r. nr 10, s. 3-6, wspólnie z W. Morawskim) zwróciliśmy
uwagę na trudnoŚci ze stosowaniem art. 33-33b Ordynacji do nalezności z tytułu składek na
ńezPieczenia sPołeczne, w szczególności na zakres wyłączeniastosowania przepisów ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W czwartYm artYkule cYklu Qnterpretacja art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń
sPołecznYch (cz. IV). ZaległoŚĆ slcładkowa i wygasąnie zobowiqzań z tytułu slrładek na
ubezpieczenia społeczne, Przegląd, IJbezpieczerioorny dla Ciebie z 200&. nr 11, s. !2-15,
wsPÓlnie z W, Morawskim) analizowaliśmy głównie zastosowanie do nalezności z ffiułu
składek art, 5l i 59 OrdYnacji podatkowej. Zwróciliśmy m.in. uwag ę, że o ile pojęcie
,,zalegloŚĆ Podatkowa" jest niejako oczywiste, o tyle używanie analogicznego zwrotu w
stosunku do składek na ubezpieczęnia społeczne, tj. ,,zaległość składkowa,,, jest wprawdzie
PoPrawne, ale rodzi ProblemY interpretacyjne. Zkolei w kolejnym artykule (Interpretacja art.
3l ustawY o sYstemie ubezpieczeń społecznych (cz. V), opłacanie składek a przepisy
ordynacji podatkowej,PrzeglądlJbezpieczeniowy dla Ciebie z2006r. nr l;.,s. 3_6, wspólnie
z W, Morawskim) zwróciliŚmY m.in. uwagę, że stosowanie art. 62 ordynacji podatkowej jest
ograniczone zuwagi na treŚÓ art. 49 ustawy systemowej, który zawieradelegację ustawową
do wYdania PrzePisów wykonawc zych w zakresie np. kolejno ści zaliczania wpłat składek na
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Publikacja kolejnYch składowych cyklu była kontynuowana w 2007r. W szóstym z
kolei artYkule (NadPłata sWadek na ubezpieczenia społeczne w świetle ordynacji podatkowej.
InterPretacja art. 3] ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych c.d., przegląd
Wezpieczeniowy dla Ciebie z 2007r. ff l, s. 13-15, wspólnie z W. Morawskim)
wskazaliśmy, że pojęcie nadpłata, występujące w ordynacji podatkowej, nie występuje w
ustawie o sYstemie ubezpieczeń społecznych, w której występują składki ,,nienaleznie
oPłacone", W nastęPnYm artYkule (Odpowiedzialność solidarną i następstwo prawne w
zalcresie swadek, Przegląd IJbezpieczeniowy dla Ciebie z 2007r. nr 2, s. 3-6, wspólnie z W.
Morawskim) zwróciliŚmY uwagę, że przy stosowaniu przepisów ordynacji podatkowej o
następstwie prawnym naleŻy mieĆ na względzie, że art. 31 pozwalana stosowanie ordynacji
Ęlko do naleŻnoŚci zffińll składek. Wymienione w art.31 przepisy ordynacji nie mają
zastosowania np. w zakresie świadczeń zńezpieczeń społecznych.
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W Ósmym artykule (Odpowiedzialność spadlabierców i zapisobierców za należności z

Ętułu sldadek,PtzeglądUbezpieczeniowy dla Ciebie z2007t. nr 3, s. 14-17,wspólnie z W.
Morawskim) m.in. podkreśliliśmy, że Ordynacja podatkowa nie wyłącza Skarbu Pństwa i
gmin z kategorii następców prawnych osoby fizycnrcj. W prawie podatkowym pewnym

Problemem moze byĆ to, że Skarb Państwa i gminy, gdy staną się następcami prawnymi

osobY ftzycznej, to zobowiązane będą niekiedy do zapłaty podatku na swoją rzecz, jako

Podmiotów publicznoprawnych. W przypadku należności z tytufu składek problem ten nie

występuje, gdyz benefi cjentem jest Fundusz TJbezpieczeń Społecznych.

Kolejne artykuły również doĘczyły odpowiedzialności osób trzecich (Zalłes
odPowiedzialnoŚci osób trzecich za należności z tytułu slcładek na ubezpieczenia społeczne w

Świetle art. ]07 Ordynacji podatkowej,PrueglądlJbezpieczeniowy dla Ciebie z2007t.nr 4, s.

8-11, wsPÓlnię z W. Morawskim; Decyzja o odpowiedzialności osób trzecich za należności z
tytułu składek na ubezpieczenią społeczne,PrzeglądlJbezpieczeniowy dla Ciebie z2007t. nr

5, s. 16,19, wsPólnie z W. Morawskim; Odpowiedzialność ronłiedzionego małżonka

Podatnika i członka rodziny podatnika za należności z Ętułu sWadek na ubezpieczenią

sPołeczne, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie z 2007r. nr 6, s. 9-12, wspólnie z W.
Morawskim; OdPowiedzialnoŚĆ nabyvcy majqtku płatnitra zą nąleżności z Ętułu slcładek ną

ubezPieczenia społeczne w Świetle przepisów Ordynacji podatkowej, przegląd,

UbezPieczeniowy dla Ciebie z 2007r. nr 7-8, s. 13-15, wspólnie z W. Morawskim;

Odpowiedzialność osób trzecich za należności z tytułu slcłądek na ubezpieczenia społeczne _

w świetle art. ] ]3-] ]5 Ordynacji podatkowej,Przegląd|Jbezpieczeniowy dla Ciebie z2007r.
nr 10 s. 6-8, wsPÓlnie z W. Morawskim. Publikację cyklu zakończono w 2008r.

(OdPowiedzialność członków organów zarzqdzajqcych niektórych osób prawnych zą
naleŻnoŚci z Ętułu sHądek na ubezpieczenia społeczne,PrzegtądlJbezpieczeniowy dla Ciebie
z 2008r. nr 1, s. 11-15, wspólnie z W. Morawskim). W ostatnim artykule podkreślili śmy, że

art- II6a OrdYnacji podatkowej w nielicznej literaturze z zakresu ńezpieczeń społecznych

bYwa jedYnie sporadycznie ,,zauważany". Podkreśliliśmy, że w zal<ręsie odpowiedzialności

członków organów osób prawnych nie chodzi o członków kazdego organu osoby prawnej, a
tylko o człoŃów organu ,,zatządzającego".

5.2.I.8. Pisma ZUS i ich charakter prawry

Zal<ład UbezPieczeń Społecznych, pństwowa osoba prawna, nie jest organem

administracji Publicznej, jednakże ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że
wYkonując swoje zadania ZIJS wydaje decyzje w rozumieniu Kodeksu postępowania
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administracyjnego. Nie kazde jednak ,,pismo" ZUS jest decyzją. W glosie do postanowienia

Sqdu Apelacyjnego w Białymstoku z ]6 III 2004 r., III AUa ]916/03, Orzecznictwo Sądów

Apelacyjnych z2006 r., nr 1, s. 88-93; nr 10, s. 86-91, wspólnie z K. KiĘan ana\izowa\iśmy,

czy słuszna jest teza, że pismo organu rentowego udzielającego stosownego wyjaśnienia co

do stanu fakłycznego i prawnego, nie jest decyzją w rozrrmieniu k.p.a., ponieważ nie

rozstrzyga indywidualnej sprawy. Ustaliliśmy, że nie może być uznane za decyzję pismo, w

którym ZUS nie rozstrzy ga merytorycznie indywidualnej sprawy wnioskodawcy.

5.2.1.9. Interpretacj a przepisów,,składkowych"

W 20I2r. rozpocząłem badania zwięane z interpretacjami wydawanymiprzezZaKad

Wezpieczeft Społecznych. Pierwsze wyniki badań, dotyczące strony podmiotowej w

,,procedurze interpretacyjnej", opublikowałem w artykule pt. Podmioty upralvnione do

sWadania wniosków o wydanie interpretacji przepisów "składkowych", Praca i
Zabezpieczenie Społeczrte z2013t., nt 1, s. 30-34. Ustaliłem, że napodstawie art. 10 ust. 1

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wniosek do ZUS o wydanie pisemnej

interpretacji w zakresie przepisów ,,składkowych" ńożyć może wyłączńe przedsiębiorca.

Wskazałem, że płatnikami składek na ubezpieczeńa społeczne są nie tylko przedsiębiorcy.

Ustawodawcaw różny sposób potraktował więc płatników składek przyjmując jako kryterium

posiadanie statusu przedsiębiorcy. Ponadto - w procedurze interpretacyjnej całkowicie

pominięto ub ezpieczonę go.

5.2.2. W ramach zagadnienia ,,Ubezpieczenia społeczne a finanse samorządowe" badałem

głównie problematykę podmiotowości gminy w kontekście obowiązków składkowych. I tak

w 2006r. opublikowałem referat przygotowany na międzynarodową konferencję naukową

,,Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii

Europejskiej" (Warszawa, 17 malca 2006t.) - Podmiotowość gminy na gruncie ubezpieczeń

społecznych - wybrane zagadnienia prawne |w:f AWualne problemy finansów lolralnych i
regionalnych w Polsce i innych lcrajach UE, pod red. E. Chojny-Duch, Warszawa 2006, s.

275-28l. W tej publikacji krytycznie odniosłem się do istniejących niespójności

terminologicznych występujących na gruncie ńżnych ustaw a związanych z podmiotowością

gminy i jej jednostek organizacyjnych na gruncie ńezpieczeń społecznych. W kolejnej

publikacji (referat przygotowany na ogólnopolską konferencję naukową ,,Problemy prawne i

flnansowe gospodarki komunalnej, polityki budZetowej i rozwoju gospodarczego jednostek

samorządu terytorialnego" (Toruń, 4 kwietnia 2008r.) - Sldadki na ubezpieczenia społeczne

w gospodarce budżetowej gminy |w:] Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorzqdu
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terytorialnego, pod red. A. Borodo, Toruń 2008, s.223-232), badając problematykę finansów

ńezpieczeń społecznych i ich związków z finansami samorządu gminnego, postawiłem sobie

za cel udzielenie odpowiedzi na dwa pytania: l) czy wydatki związane z opłacaniem składek

na ubezpieczenia społeczne realizuje gmina, jej organy czy teżjednostki organizacyjne? ż) z

jakich zasobów (z budzetu gminy, budZetu pństwa czy innych) finansowane są składki na

lbezpieczenia społeczne, do których opłacania zobowiązana jest gmina, jej organy i jednostki

otganizacyjne? Dokonując analiz (głównie stosownych przepisów) udzieliłem odpowiedzi na

postawione pytania.

Następne dwie publikacje to wynik badń doĘczących składek na ubezpieczęnia

społeczne opłacanych od niektórych świadczeń socjalnych wypłacanych przęz wójta a

finansowany ch z budżetu pństwa. W pierws zej z nich - Organ gwiny j ako płatnik sWadek na

ubezpieczenia społeczne w zalcresie świadczenia pielęgnacyjnego, Przegląd Podatków

Lokalnych i Finansów Samorządolvych z20l2t,nr 12, s. 28-31 - wskazałem,żenńożeńena

wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obowiąków płatnika składek w zakresie świadczenia

pielęgnacyjnego jest rozwiązariem błędnym. Prawidłowe bowiem wykonywanie ptzez wójta

obowiązków płatnika składek wymaga posiadania informacji, które można uzyskać Ęlko i

wyŁącznie odZal<ładulJbezpieczeń Społecznych. W posumowaniu sformułowałem tezę,żew

zakresie składek na ubezpieczęnia społeczne od świadczeń socjalnych płatnikiem powinien

byó ZUS a nie wójt. Natomiast druga publikacja - Dotacje celowe z budZetu państwa na rzecz

jednostek samorzqdu terytorialnego na finansowanie świadczeń rodzinnycł [w:] Dotacje i

subwencje w systemie finansowym samorzqdu terytorialnego, pod red. A. Borodo, Torń

2013, s. 101-114 to pokłosie konferencji (,,Dotacje i subwencje w systemie finansowym

samorządu terytorialnego"), która odbyła się w Toruniu w dniu 23 kwietnia 2013r. W

opracowaniu tym wskazałem, że z budzetu pństwa w formie dotacji celowej ptzekazywane

są do budzetu gminy kwoty odpowiadające wysokości wypłaconych świadczeń wraz z

należmymi składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe orazubezpieczenie zdrowotne a

także kwoĘ stanowiące kosźy obsługi, obliczane od podstawy, którą stanowią kwoty

wypłaconych świadczeńwrazznależnymi składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Możliwa jest sytuacja, że wójt błędnie ,,oskładkuje" niektóre świadczenia, czego

konsekwencj ąbędzie przekazanie z budżetu pństwa dotacji w wysokości zavlyżonej.

Innym problemem z zakresu składek na ubezpieczenia społeczne i finansów

samorządowych jest kwestia ,,oskładkowanid' przychodów osiąganych przez iŃasenta

podatków lokalnych. Analiza tego zagadnienia została przedstawiona w artykule Inkasent w
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podatkach lokalnych a podleganie ubezpieczeniom społecznym, Przegląd Podatków

Lokalnych i Finansów Samorządolvych z 2010r., nr 10, s. 38-42. W podsumowaniu swoich

wywodów stanąłem na stanowisku, ze gminy nie mają uprawnień do wyznaczania inkasentów

w sposób ,,konkretny", nie mogą ,,doprecyzowywaó" uchwał przęz zawięranie umów

cywilnoprawnych. Jeśli zatęm inkasent otrzymuje za swoje czynności wynagrodzenie, które

nie jest pochodną zawartej z nim umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej, to sam fakt

otrzymywania wynagrodzenia nie powoduje, że zostaje objęty ńezpieczeniami społecznymi.

Nie ma także możliwości,,oskładkowania" takiego wynagrodzenia inkasenta.

5.2.3. W ramach zagadnienia ,,Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczeńa rolnicze" badałem

głównie problem zbiegu tytułów ubezpieczeń - z systemu powszechnego i rolniczęgo.

Wyniki badań opublikowałem w omówionej w punkcie 5.2.2. publikacji pt. Inkasent w

podatkach lokalnych a podleganie ubezpieczeniom społecznym, Przegląd Podatków

Lokalnych i Finansów Samorządovyych z20I0r., nr l0, s.38-42.

Interesującym problemem są relacje pomiędzy regulacjami dot. składek na

ubezpieczenia społeczne powszechne i ubezpieczenie społęczne rolników. W glosie do

wyroku Sqdu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013r. (II AUa 306/13), Prawo

Budżetowe Pństwa i Samorządu z20l3r., nr 1, s. 85-90 wskazałem, ze ustawa z20 grudnia

1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie składek (np. w kwestiach

doĘczących zwrotu nadpłaconych lub nienależnie opłaconych składek) nie jest aktem

prawnym,,kompletnym" - w art.52 ust. 1 wskazuje się zresźą wprost, że w sprawach w niej

nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń

społecznych. W ww. glosie wskazałem na konieczność stosowania art. 24 ast.6g pkt 1

ustawy o systemie lbezpieczefi społecznych w zakresie nadpłaconych składek na

ubezpieczenie społeczne rolników. Ponadto przygotowałem i opublikowałem w,,Pństwie i

Prawie" recenzję monografii, w któĘ przeanaltzowano system zabezpieczenia społecznego

rolników - Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w

Polsce/D. Walczak, Toruń, 20] 1, Pństwo i Prawo z20l2r., nr 3, s. 115-116.

5.2.4. W ramach zagadnienta,,Problematyka organizacyjna ubezpieczeń społecznych"

prowadziłem badania dotyczące II filara ubezpieczenia emerytalnego, zwłaszcza w zakresie

zaMadów emerytalnych, które w momencie publikowania wyników badń ,,były w

tworzeniu". Rezultat badń przedstawiłem w opublikowanym referacie pt. Problem modelu

organizaĘno-finansowego zakładów emerytalnych w Polsce [w:] (Jwarunlrowanią i bariery

w procesie naprawy finansów publicznych, pod red. J. Głuchowskiego, A. Pomorskiej i J.
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Szołno-Koguc, Lublin 2007, s. 425-435 (publikacja ta to pokłosie konferencji

międzYnarodowej ,,Główne uwaruŃowania i bariery w procesie naprawy finansów

Publicznych. Aspekty prawne i ekonomiczne, Kazimierz Dolny, 4-5 czerwca 2007r.).

Wskazałem i opisałem możliwe fo*y organizacyjno-finansowe zakładów emerytalnych. Za
najbardziej trafną koncepcję uznałem powierzenie wypłaty środków drugofilarolvych

zakładom ńezpieczeń na Ę cie.

5.3. W ramach finansów samorządu terytorialnego badałem następujące zagadnienia:

l) Podatki i opłaty lokalne,

2) Realizacja zńń samorządolvych przezspółki komunalne.

5.3.1. DoĘchczasowe wyniki prowadzonych badń, w ramach zagadnienia,,Podatki i opłaty

lokalne", zostŃY oPublikowane w 4 artykułach (ieden samodzielny i trzy we współautorstwie)

ot az w tr zech komentarzach.

W Pierwszym z artykułów Konsehłencje opóźnień w uchwąlaniu oraz publikacji

PrzePisów doĘczqcych stawek podatków lokalnych, Przegląd Podatkowy z 2009r., nr 12, s.

24-29 (wsPólnie z K. Lasińskim-Suleckim) poddaliśmy analizie zagadnienia dotyczące

konsekwencji prawnych opóźnień w uchwalaniu i publikacji uchwał w zakresie stawek

Podatków lokalnych. Z K. Lasińskim-Suleckim analizowaliśmy, co o7nacza m.in. ustawowy

rvtot,,w Przypadku nieuchwalenia". Ustaliliśmy , że art.20a ustawy o podatkach i opłatach

lokalnYch nie tylko zabezpiecza interes fiskalny gminy, lecz stanowi również gwarancję

wobec Podatników. W związku z tym zasadnę jest przyjęcie, że nowe stawki mogą

obowiązywaó w kolejnym roku, jeśli w roku poprzedzĄącym ten rok zostanie podjęta

stosowna uchwała i zostanie ona opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Z T. Brzezickim i K. Lasińskim-Suleckim badałem, jakie znaczenie dla wymiaru

Podatku od nieruchomoŚci ma zlniana granic gminy. Wyniki opublikowaliśmy w
oPracowaniu Wpływ zmiany granic gminy na wymiar podatla,ł od nieruchomości, Finanse

Komunalne z 2012r., nr 7-8, s. 73-80 (wspólnie z T. Brzezickim i K. Lasińskim-Suleckim).

Celem badawczym było ustalenie, jakie przepisy podatkowe o charakterze miejscowym

obowiązują w sytuacji zmiany granic gminy na obszarach, które zmieniły swoją

PrzYnaleŻnoŚĆ terytorialną. Za problematyczne, a więc konieczne do zbadania, uznaliśmy
zarówno przepisy dotyczące stawek podatku, które gminy uchwalają w granicach

wYnikającYch z ustawy, jak i przepisy ustanawiające zwolnienia przedmiotowe (w

szczególnoŚci zwolnienia stanowiące zachęty do inwestowania na terytorium danej gminy) _

w kontekŚcie zlniany granic gminy. Ustaliliśmy, że uprawniona jest teza, żeuchwalone przęz
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radę gminY i oPublikowane przed rozpoczęciem roku kalendarzowego stawki podatku od
nieruchomoŚci mają zastosowanie także na obszarze, który został do gminy przyłączony z
początkiem roku kalendarzowego.

Z kolei z W. Morawskim badaliśmy problem dotyczący zwolnienia od podatku od
nieruchomoŚci budYnków połozonych na terenie ogródków działkowych. Celem badń było
ustalenie: I) czY istnieją jakieś ograniczenia powierzchni budyŃu znajdującego się na terenie
ogrodu działkowego, które eliminowałyby go z zaktesu analizowanego zwolnienia? 2) czy
jeŚli ograniczenia istnieją, to związane są z wielkością powierzchni użytkowej czy
Powierzchni zabudowY takiego budynku? Wyniki badń zostńy opublikowane w postaci
artYkułu: Ząlcres nłolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych na terenie
ogródków działkowYch - Powierzchnia uĄtkowa czy powierzchnią zabudowy?, Finanse
Komunalne z 20l3r., ffi 4, s. 31-35 (wspólnie z W. Morawskim). Ustaliliśmy, ze jest
oczYwiste, Że sPosób sformułowania zwolnienia w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
Po9rzez odesłania do PrzePisów Prawa budowlanego, jest co najmniej nieprecyzyjny. Trudno
w ogóle ztozurnieĆ, dlaczego w ustawie nie zapisano wprost, jakie budynki na terenie
ogródków działkowYch Podlegają zwolnieniu. Nie budzi też wątpliwo ści, że lepiej byłoby
PońązaĆ zwolnienie zPowierzchnią użytkową budynku, jednak obecne brzmienie przepisów
wYraŹnie odwołuje się do Powierzchni zabudowy, a utozsamianie powierzchni użytkowej i
powierzchni zabudowy jest błędne.

W PraktYce i teorii pojawił się problem, Qzy w zakresie zwolnienia od opłaty
uzdrowiskowej, Pod Pojęciem szpitala należy również rozumieć szpital uzdrowiskołvy. po
zbadaniu tego zagadnienia wyniki opublikowałem w opracowaniu Zwolnienie z opłaty
uzdrowiskowej a Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym,Przegląd podatków Lokalnych i Finansów
Samorządo}vlch z 2073r., nr 7, s. 6-9. Z pocrynionych przeze mnie ustaleń wynika, że
szPitale uzdrowiskowe są częŚcią systemu ochrony zdrowia i stanowią istotne uzupełnienie
szPitali ,,zwYkłYch". W zakresie zwolnienia od opłaty targowej pobyt w szpitalu
uzdrowiskowym należy traktować tak samo jak pobyt w szpitalu ,,zwykłym''.

WYniki badń w zakresie podatków i opłat lokalnych opublikowałem także (ako autor
bądŹ wsPÓłautor) w: 1) (Jstąwa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, pod red. W.
Morawskiego, ODDK, Gdańsk 2009,2) Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sqdów
administrącYjnYch. Komentarz. Linie interpretacyjne, pod red. W. Morawskiego, LEX a
Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, 3) Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Komentarz, pod red. W. Morawskiego, ODDK, Gdańsk 2013.
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5.3.2. W ramach zagadnienia,,Realizacjazadń samorządolyych przez spółki komunalne" w

latach 2005-2006 badałem istniejący wówczas problem, czy w przypadku wykonywania

zadń samorządołvych przęz spółki komunalne podmioty te mogą wykonywaó zadania

samorządowe z pominięciem przepisów ustawy z dnia}9 stycznia}}}4r. - Prawo zamówień

publicmych? Wyniki badń przedstawiłem na ogólnopolskiej konferencji naukowej

,,Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i powiatód' (Górzno, 18 maja 2006). W

referacie Spółki lamunalne a Prawo zamówień publiczrlycł (opublikowanym |w:f Alłualne
problemy ronłoju gospodarczego gmin i powiatów, pod red. A. Borodo, Włocławek 2006, s.

57-65) zająłem stanowisko, że zlecańe wykonywania zadń z zakresu użyteczności

publicmej przez jednostki samorządu terytorialnego spółkom komunalnym nie wymaga

stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, jednak musi być spełnionych kilka
warunków, które przedstawiłęm i szczegółowo omówiłem.

6. Badania w ramach sieci naukowych

W listopadzie 20l3r. rozpocząłem badania naukowe (przewidziane na lata 2013-2015) w

,,Polskiej sieci naukowej - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji

złównoważonego rozwoju" (BNPR-PL) w ramach projektu pt. Opłata miejscowa i
uzdrowiskowa jako dochód gmin wojewódńwa kujawsko-pomorskiego i wojewódżw

ościennych w latach 2012-2014".

7. Ekspertyzy

Jestem autorem ekspertyz dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiotców. Z
wżniejszych wymienić należy ekspertyzy przygotowane dla jednostek samorządu

terytorialnego w ramach projektu "Dobre prawo - sprawne tządzenie". W 2013r. były to

następuj ące ekspertyzy :

1) kwiecień 2013 na zlecenie Starostwa Powiatowego w G. na temat

prawnofinansowych aspektów skrócenia okresu likwidacji Samodzielnego

Publiczneg o ZaHadl; Opieki Zdrowotnej,

2) czerwiec 2013 - na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w R. - na temat złniany

oznaczeniagruntów w ewidencji gruntów i budyŃów zmocąwsteczną,

3) czerwiec 2013 - na zlecenie Urzędu Miejskiego w S. - na temat poświadczeń

związany ch z ub ezpieczeni ami społecznymi,
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liPiec 2013 - na zlecenie Urzędu Gminy w B. - na temat składek na ubezpie częnia
społeczne opłacanych ptzez wójta od świadczeń pielęgnacyjnych,

grudzień 2013 - na zlecenie Urzędu Gminy w O. - na temat dotacji przekarywanychz
budZetu gminy do publicznego punktu przedszkolnego.

8. MiędzYnarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo arĘsĘczną
l) 2008r. - nagroda zesPołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopemika w

Toruniu za dziŃalnośó naukowo -badawczą,

2) 20l0t. - nagroda zesPołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu za działalność naukowo -badaw czą

9. Udział w międrynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych oraz w
krajowych konferencj ach naukowych

9.1. Konferencje i sympozja międzynarodowe:

1) Konferencja międzYnarodowa,,Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych
w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej", Warszawa, 17 muca 2006r. (udział z
oPublikowanYm referatem pt. Podmiotowość 7miny na gruncie ubezpieczeń
sPołecznYch - wYbrane zagadnienia prawne |w:] Ahualne problemy Jinansów
lokalnYch i regionalnych w Polsce i innych tłajach tJE, pod red. E. Chojny-Duch,
Warszawa 2006, s. 27 5 -281).

2) Konferencja międzYnarodowa,,Główne uwaruŃowania i bariery w procesie naprawy
finansów PublicznYch. AsPekty prawre i ekonomiczne,Kazimierz Dolny ,4-5 czerwca
2007r. (udział z oPublikowanym referatem pt. Problem modelu organizacyjno-

finansowego zakładów emerytalnych w Polsce [w:] (Jwarunkowania i bariery w

Procesie naPrawY finansów publicznych, pod red. J. Głuchowskiego, A. pomorskiej i
J. Szołno-Koguc, Lublin 2007, s. 425-435).

3) V MiędzYnarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji, Torń-Włocławek, 21-24
czerwca20I2r.

9.2. Konferencje kraj owe:

1) Konferencja ogólnoPolska ,,Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i
Powiatód', GÓrzno, 18 maja 2006t. (udziń z vłygłoszonym i opublikowanym
referatem Pt. SPÓłki komunalne a Prawo zamówień publicznych |w:] Aktualne

4)

5)
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problemy roz\łoju gospodarczego gmin i powiatów, pod red. A. Borodo, Włocławek

2006, s. 57-65).

2) Konferencja ogólnopolska ,,Problemy prawne i finansowe gospodarki komunalnej,

polityki budZetowej i rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego",

Toruń, 4 kwietnia 2008r. fldziń z vłyg]oszonym i opublikowanym referatem pt.

Składki na ubezpieczenia społeczne w gospodarce budżetowej gminy fw:f Zagadnienia

prawne finansów i gospodarki samorzqdu terytorialnego, pod red. A. Borodo, Torń
2008, s.223-232).

3) Konferencja Ogólnopolska "Podatek od nieruchomości - aktualne problemy teorii

i praktyki", Włocławek, 23 lutego 2010

4) Ogólnopolska Konferencja NaŃowa "Ustroj i system finansowy samorządu

wojewódźwa wRzeczypospolitej Polskiej - teoria i praktyka", Ciechocinek,25 marca

20I0

5) Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Współczesne problemy prawa podatkowego",

Torń, 6-7 maja20l0

6) Zjazd Katędr i ZakJadów Prawa Finansowego i Podatkowego, Warszawa, 10-1l

częrwca 20l0r. (udziń z wygłoszonym i opublikowanym referatem pt. Powiqzania

budZetu państwa z systemem finansowym ubezpieczeń społecznych [w:l Prawo

europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, pod red. H.

Litwińczuk, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010, s. 130-143).

7) Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Gospodarka i finanse samorządu gminnego _

teoria i praktyka", Włocławek, 22 listop ada 20 I0

S) 94. Konferencja Podatkowa, Podatek od nieruchomości przedsiębiorców, Torń, 14

maja2012

9) Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego ,,Prawo finansowe po transformacji

ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkoweu, Łódź, 5-6 czerwca

2012r.

lO)Konferencja ogólnopolska,,Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu

terytorialnego", Toruń, 27 kwietnia 2013 (udział z opublikowanym referatem pt.

Dotacje celowe z budżetu państwa na rzecz jednostek samorzqdu terytorialnego na

finansowanie świadczeń rodzinnych |w:) Dotacje i subwencje w systemie finansowym

samorządu terytońalnego, pod red. A. Borodo, Toruń 2013, s. 101-114).
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9. Udzial w komitetach redakcyjnych czasopism i recenzowanie publikacji naukowych:

1) Członek Kolegium Redakcyjnego (sekretarz redakcji) kwartalnika o,Prawo Budżetowe

Pństwa i Samorządu (redaktor naczelny - prof. dr hab. Andrzej Borodo)

2) Recenzent miesięczńka,,Pruegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorądowych"

(od20l2r. - 5 recenzji)

10. Pozostałe aspekty aktywności naukowej:

l) Licńacytowń na podstawie bazy Google Scholar: 15

2) Indeks H na podstawiebazy Google Scholar: 2

. 3) Członkowstwo w Towarzystwie NaŃowym w Toruniu

Torń, l0lutego 20l4r.
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