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Odpowiedzialność karna pracodawcy
za czyny zabronione w sferze
ubezpieczeń społecznych
Criminal respinsibility of an employer
in the field of social security
Streszczenie
Artykuł ma na celu przestawienie przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom pracowników w sferze szeroko rozumianego ubezpieczenia społecznego. Czyny te
stanowią istotną część socjalnego prawa karnego, jednak podobnie jak w przypadku pozostałych przestępstw i wykroczeń z tej grupy ustawodawca daleki
jest od stworzenia spójnego systemu odzwierciedlającego hierarchię dóbr prawnych oraz skutecznego z perspektywy polityki karania. Autorka przedstawia przede
wszystkim problemy pojawiające się na tle zakresu
przedmiotowego art. 218 § 1a kodeksu karnego oraz
systemu sankcji za wykroczenia ujęte w ustawach o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
i o pracowniczych planach kapitałowych.

Abstract
The aim of this paper is to present crimes and offenses
against the rights of workers in the sphere of broadly
understood social security. These acts constitute an
important part of social criminal law, however, as in
the case of other crimes and offenses from this group,
the legislator is far from creating a coherent system
which would reflect the hierarchy of legal values and
represent effective criminal policy. The study presents
primarily problems arising against the background of
the scope of art. 218 §1a of the Penal Code and the
system of sanctions for offenses included in the acts on
the social insurance system, on health care benefits
financed from public funds and on employee capital
plans.
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Pracodawca jako podmiot
czynów zabronionych
Rosnąca liczba czynów zabronionych w sferze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ich specyficzny charakter pozwalają postawić tezę o wyodrębnianiu się nowej
dziedziny prawa — prawa karnego socjalnego. Jej częścią
są czyny zabronione w serze ubezpieczeń społecznych.
Zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (DzU z 2020 r. poz. 266, dalej:
ustawa systemowa lub u.s.u.s.) zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określone ustawą wykonują obok Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, otwartych funduszy
emerytalnych, zakładów emerytalnych, określonych
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w przepisach o zakładach emerytalnych, także płatnicy
składek. Płatnikiem składek może zaś być, zgodnie z art. 4
pkt 2 tej ustawy, pracodawca. Podmiotem przestępstwa
z art. 218 § 1a k.k. jest „osoba wykonująca czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Nie musi
być to jednak osoba należąca do grupy „pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy”, o których mowa w art. 128 § 2 k.p., art. 1514 § 1 k.p., art. 24126
§ 2 k.p., jako że pracodawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych czynności (np. zastosowanie kary porządkowej) osobom spoza tego grona. Przez czynności
z zakresu ubezpieczeń społecznych można natomiast rozumieć wszelkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do powstania, ukształtowania lub wygaśnięcia praw
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pracownika związanych z ubezpieczeniem społecznym
(Unterschütz, 2010, s. 148). W taki sam sposób kształtuje
się zakres podmiotowy wykroczeń z art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, których sprawcą może
być płatnik składek. Natomiast zakres podmiotowy wykroczeń z art. 193 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2020 r. poz. 1398, dalej: u.ś.o.z.) jest
znacznie szerszy, bez wątpienia obejmuje jednak pracodawcę i osoby wykonujące czynności związane ze zgłoszeniem, wyrejestrowaniem, opłaceniem i rozliczeniem
składki na ubezpieczenie zdrowotne1.

Występek z art. 218 § 1a kodeksu
karnego
Naruszenie praw pracowników będących korelatami poszczególnych obowiązków pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych, o ile będzie miało charakter złośliwy lub
uporczywy — wyczerpuje znamiona typu czynu określonego w art. 218 § 1a kodeksu karnego. Podstawowym prawem pracownika związanym ze stosunkiem ubezpieczenia
społecznego jest prawo do otrzymania świadczeń w należnej wysokości w razie spełnienia określonych w ustawie
przesłanek do ich nabycia. Jednakże to, czy pracownik
otrzyma takie świadczenie, zależy od właściwego wypełnienia przez pracodawcę obowiązków wobec ubezpieczyciela.
Do najważniejszych obowiązków płatnika składek należą:
obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego, obliczanie, potrącanie, rozliczanie i opłacanie
należnych składek, sporządzanie dla ZUS raportów z wykonania swoich obowiązków oraz informowanie ubezpieczonego o treści tych raportów, a także prowadzenie dokumentacji emerytalnej i rentowej oraz przygotowywanie
wniosków o emeryturę lub rentę. Obowiązkom tym odpowiadają prawa pracownika: prawo do objęcia ubezpieczeniem społecznym2, prawo do obliczenia, potrącenia, rozliczenia i opłacenia składki w należnej wysokości przez pracodawcę, prawo do otrzymania informacji o treści raportów
przesyłanych do ZUS, prawo do prowadzenia przez zakład
pracy dokumentacji emerytalnej i rentowej oraz prawo do
przygotowania przez pracodawcę wniosku o przyznanie
prawa do emerytury lub renty.
Na tle tego przepisu pojawia się istotny problem interpretacyjny: czy naruszenie obowiązków w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wyczerpuje znamiona
art. 218 § 1a k.k. Źródłem rozbieżności jest treść art. 1
u.s.u.s., gdzie ubezpieczenie zdrowotne nie jest wymienione. W nauce prawa ubezpieczeń społecznych za przyjęciem, że ubezpieczenie zdrowotne jest rodzajem ubezpieczenia społecznego, opowiada się I. Jędrasik-Jankowska, argumentując, że realizuje ono jeden z aspektów
ochrony na wypadek niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, inwalidztwem i osiągnięciem wieku emerytalnego — jego przedmiotem jest bowiem życie i zdrowie
obywateli. Wydzielenie tego segmentu ubezpieczenia
z ustawy systemowej jest podyktowane w opinii tej autorki przedmiotem ochrony, odrębnością administracyjną
oraz tym, że regulacje w zakresie ubezpieczenia zdrowot-

nego są późniejsze niż data uchwalenia ustawy systemowej (Jędrasik-Jankowska, 2017, s. 30; zob. też Salwa,
2007, s. 331).
Część autorów prezentuje jednak stanowisko przeciwne, zgodnie z którym przez prawa pracownika wynikające
z ubezpieczenia społecznego należy rozumieć prawa określone ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Zieliński, 1994, s. 73; Sanetra, 1997, s. 6–7; Kolasiński, 1999, s. 116,
337; Jończyk, 2006, s. 85; Marciniak, 2009, s. 20–21; Muszalski, 2010, s. 110; Radecki i Wąsek, 2010, s. 612;
Unterschütz, 2013 s. 92–93)3. Ustawa systemowa nowelizowana była bowiem wielokrotnie po wprowadzeniu do
systemu prawa ubezpieczeń zdrowotnych, nic więc nie
stało na przeszkodzie, aby z założenia racjonalny ustawodawca rozszerzył katalog rodzajów ubezpieczenia w art.
1 ustawy systemowej również o ubezpieczenie zdrowotne.
Za przyjęciem takiego stanowiska na gruncie prawa
karnego przemawia także konsekwentnie czynione przez
ustawodawcę rozróżnienie pomiędzy składkami na ubezpieczenie społeczne i składkami opłacanymi na inne fundusze, w tym na ubezpieczenie zdrowotne4. Artykuł 32
u.s.u.s. nakazuje stosować odpowiednio przepisy dotyczące składek m.in. na ubezpieczenie w zakresie pewnych
obowiązków płatnika oraz przepisów karnych. Natomiast
art. 98 ust. 3 u.s.u.s. — do opłacania składek lub dokonywaniu wpłat z innych tytułów, do których poboru jest obowiązany Zakład. Rozróżnienie takie byłoby zbędne, gdyby zamiarem ustawodawcy było uznanie ubezpieczenia
zdrowotnego i innych świadczeń za tożsame z ubezpieczeniem społecznym. Jak wspomniano wyżej, ustawa systemowa co do zasady odnosi się do ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych. W art. 32
u.s.u.s. ustawodawca nakazuje jednak stosować niektóre
przepisy ustawy systemowej do składek na Fundusz Pracy (FP), Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON), Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) i Fundusz Emerytur
Pomostowych (FEP) oraz na ubezpieczenie zdrowotne.
Dotyczy to między innymi ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów
karnych. Dlatego też omówione niżej wykroczenia znajdą zastosowanie także w przypadku naruszenia odpowiednich obowiązków związanych ze świadczeniami,
z wymienionymi funduszami oraz ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku tego ostatniego wypada również
zauważyć, że ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej
zawiera odrębny katalog wykroczeń, które ze względu na
znaczne podobieństwa znamion czynnościowych omówione zostaną łącznie z wykroczeniami z ustawy systemowej.
Mimo iż interpretacja nakazująca wyłączyć z zakresu
art. 218 § 1a k.k. ubezpieczenie zdrowotne powoduje
osłabienie ochrony praw z nim związanych (Tomporek,
2002, s. 16–17), lepiej spełnia wymóg ustawowej określoności znamion typu czynu zabronionego. Wypada ponadto zauważyć, że dyspozycją art. 218 § 1a k.k. nie są objęte
wszystkie prawa osób wykonujących pracę zarobkową wynikające z systemu zabezpieczenia społecznego
(Unterschütz, 2013, s. 92).
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Występek z art. 219 kodeksu karnego
Niezgłaszanie wymaganych danych oraz zgłaszanie nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego nie tylko pracowników,
ale też innych osób wykonujących pracę zarobkową, bez
względu na wystąpienie znamienia złośliwości lub uporczywości, objęte jest dyspozycją innego przepisu —
art. 219 k.k.
Dane podlegające zgłoszeniu ujęte są w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawach regulujących poszczególne rodzaje świadczeń i szczegółowo
określających sposób przeliczania przychodu ubezpieczonych. W związku ze zgłoszeniem osoby podlegającej
ubezpieczeniom społecznym należy podać jej dane osobowe, tytuł ubezpieczenia oraz informacje o posiadaniu
ustalonego prawa do emerytury lub renty. Wysokość odprowadzanej składki ustala się natomiast na podstawie
wysokości osiąganego przez ubezpieczonego przychodu.
Wartości te stanowią także podstawę do obliczenia wysokości należnych świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Zgłoszeniu podlegają również zdarzenia stanowiące
przesłankę do nabycia prawa do świadczeń. Przykładowo
można wymienić fakt niezdolności pracownika do pracy,
skorzystanie przez pracownika z urlopu macierzyńskiego,
sprawowanie opieki przez pracownika nad chorym dzieckiem, utratę zdolności do pracy w związku z wypadkiem
przy pracy. Do najczęściej spotykanych sposobów naruszenia praw osób wykonujących pracę zarobkową w tym
zakresie zalicza się niezgłaszanie osób podlegających
ubezpieczeniom oraz podawanie niższej kwoty przychodów niż w rzeczywistości osiągana przez ubezpieczonego.
Podobnie jak w przypadku art. 218 § 1a k.k. dyspozycją
art. 219 nie jest objęte zaniechanie zgłoszenia danych do
ubezpieczenia zdrowotnego (Kowalski, 2011, s. 167).

Nieopłacanie składek
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 98 zawiera dziewięć typów wykroczeń, z których większość
skierowana jest przeciwko prawu osób wykonujących pracę zarobkową do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Pierwsze z omawianej grupy wykroczeń polega na niedopełnieniu obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w przewidzianym przepisami terminie
(Wąsik, Wąsik i Kuczur, 2015, s. 27–43). Dotyczy to składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, chorobowe
i wypadkowe (Gudowska i Strusińska-Żukowska, 2014).
W doktrynie spotykany jest pogląd, zgodnie z którym wykroczenie stanowi całkowite zaniechanie opłacania składek lub opłacenie składek wprawdzie we właściwej wysokości, lecz po terminie. Jeśli więc sprawca płaci składki
w terminie, ale w niepełnej wysokości, wówczas nie popełnia on wykroczenia, ponieważ taka sytuacja nie jest
objęta znamionami komentowanego przepisu. W takim
wypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych może ewentualnie wymierzyć płatnikowi dodatkową opłatę, albowiem przepis art. 24 ust. 1a u.s.u.s. wyraźnie stanowi
o uiszczaniu składek w zaniżonej wysokości (Lachowski,
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2015). Taka interpretacja prowadziłaby jednak do wniosków niedających się pogodzić z celem tej regulacji. Ustawodawca określa zarówno wysokość składek, jak i termin
ich opłacania, zaś przedstawiona wyżej interpretacja prowadziłaby do wniosku, że opłacenie jeden dzień po przekroczeniu terminu niesie ze sobą większy ładunek społecznej szkodliwości in abstracto niż opłacenie składki
w terminie w symbolicznej wysokości. Stąd też należy
uznać, że czynność sprawcza polega więc na całkowitym
zaniechaniu opłacania składek, opłaceniu składki wprawdzie we właściwej wysokości, lecz po terminie oraz opłaceniu składki w zaniżonej wysokości zarówno w terminie
płatności, jak i po jego upływie (Unterschütz, 2010, s. 249;
Gudowska i Strusińska-Żukowska, 2014).
To wykroczenie ma swój odpowiednik w u.ś.o.z.,
gdzie w art. 193 pkt 3 ustanawia się karę grzywny za nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
w terminie. Uwagi dotyczące interpretacji art. 98 ust. 1
pkt 1a u.s.u.s. znajdą więc zastosowanie także do tego
przepisu.
Wypada jeszcze rozważyć, czy w świetle art. 35 u.s.u.s.
w przypadki nieopłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne należy stosować art. 98 ust. 1 pkt 1a czy art. 193 pkt 3
u.s.u.s., czy też zachodzi pomiędzy nimi zbieg idealny.
Rozstrzygnięcie to wpływa także na zakres stosowania
niektórych innych wykroczeń z ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydaje się, że nakazując odpowiednie stosowanie
przepisów ustawy systemowej także do innych składek
opłacanych przez pracodawców i inne podmioty, ustawodawca miał na celu objęcie zakresem normowania tych
stanów rzeczy, które nie zostały uregulowane w innych
ustawach w obszarze zabezpieczenia społecznego. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniem ustępu 3 art. 98 u.s.u.s.,
tej samej karze podlega ten, kto dopuszcza się czynów
określonych w ust. 1 przy opłacaniu składek lub dokonywaniu wpłat z innych tytułów, do których poboru obowiązany jest ZUS. Do takich należy opłacanie składek na
Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
a także składek na ubezpieczenie zdrowotne (Gudowska
i Strusińska-Żukowska, 2014). Oznacza to, że nieopłacanie w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne objęte jest dyspozycją trzech przepisów: art. 98 ust. 1 pkt 1a
i art. 98 ust. 3 u.s.u.s. oraz art. 193 pkt 3 u.s.u.s. Wydaje
się, że w tym stanie rzeczy najwłaściwsze byłoby stosowanie ostatniej z wymienionych norm, jako odnoszącej się
wprost do składek na ubezpieczenie zdrowotne, zaś dwie
pozostałe należy uznać za superfluum. Przepis ten znajdzie natomiast zastosowanie w odniesieniu do składek na
FGŚP oraz FEP. Ustawy regulujące świadczenia w tym
zakresie nie zawierają przepisów o wykroczeniach.

Niezgłaszanie danych
Artykuł 98 ust. 1 pkt 2 u.s.u.s. zawiera typ wykroczenia
o alternatywnych znamionach polegający na niezgłoszeniu wymaganych ustawą danych lub zgłoszeniu niepraw-
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dziwych danych albo udzieleniu w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowie ich udzielenia. Dwa
pierwsze człony charakteryzujące znamię czynnościowe
wykroczenia z pewnością mogą mieć wpływ na prawo
osób pracujących do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Wśród danych podlegających zgłoszeniu, określonych w art. 35 i 36 u.s.u.s., są takie, które nie mają wpływu na wysokość świadczeń, jak adres zamieszkania, adres
zameldowania, nazwisko rodowe. Inne dane mogą mieć
wpływ na wysokość świadczenia, służą bowiem identyfikacji ubezpieczonego, a także informują o pewnych okolicznościach mających znaczenie prawne, jak podstawa ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, wykonywanie
pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub
renty. Dane mające istotne znaczenie dla ubezpieczonego zawiera także deklaracja ubezpieczeniowa oraz imienny raport miesięczny, przy czym rodzaj danych, które zawiera deklaracja ubezpieczeniowa, określa art. 46 ust. 4
u.s.u.s., zaś dane wymagane w imiennym raporcie miesięcznym — art. 41 ust. 3 tej ustawy. Podanie w tych dokumentach nieprawdziwych danych stanowi wykroczenie
stypizowane w art. 98 ust. 1 pkt 2 u.s.u.s.
W odniesieniu do obowiązku opłacania składek na
ubezpieczenie zdrowotne odpowiednik tego przepisu stanowi art. 193 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

w prawo osoby wykonującej pracę zarobkową do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Nieprzesłanie
deklaracji rozliczeniowych

Zaniechanie prowadzenia
i przesyłania dokumentacji

Wykroczenie określone w art. 98 ust. 1 pkt 6 u.s.u.s. polega na niedopełnieniu obowiązku przesyłania deklaracji
rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych
w przewidzianym terminie. Analiza językowa treści tego
przepisu wskazywałaby na to, że odnosi się on jedynie do
samej czynności przesłania deklaracji rozliczeniowej
i imiennego raportu miesięcznego, nie zaś do zgodności treści tych raportów ze stanem faktycznym. Podobnie pkt 7a
omawianego artykułu odnosi się jedynie do przekazania
drogą elektroniczną zgłoszenia do ubezpieczenia, imiennego raportu miesięcznego i deklaracji ubezpieczeniowej.
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do zgłoszenia wniosku o sprostowanie imiennego raportu miesięcznego, jeśli
stwierdzi, że dane w nim zawarte nie są zgodne ze stanem
faktycznym (art. 41 ust. 11 u.s.u.s.). Nieprawidłowości takie mogą być także stwierdzone przez ZUS lub płatnika
składek. Wówczas na płatniku ciąży obowiązek sporządzenia i wysłania raportu korygującego w terminie 7 dni
od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie
lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład w terminie określonym w art. 41
ust. 7b u.s.u.s. (art. 41 ust. 7a u.s.u.s.). Zaniechanie tego
obowiązku bądź zrealizowanie go po upływie przewidzianego w ustawie terminu stanowi wykroczenie stypizowane w art. 98 ust. 1 pkt 6 u.s.u.s., ponieważ imienny raport
miesięczny zawiera dane, które mogą mieć wpływ na wysokość świadczenia, zwłaszcza podstawę wymiaru składek, oraz tytuł ubezpieczenia, także to wykroczenie godzi

W art. 98 ust. 1 pkt 5 u.s.u.s. został określony typ wykroczenia polegający na zaniechaniu prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz wypłatą
świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Rodzaj wymaganych dokumentów został określony w rozporządzeniach
wykonawczych do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych6. Ze względu na to, że brak dokumentacji może
spowodować utrudnienia w razie sporu pomiędzy ubezpieczonym a płatnikiem składek lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na tle prawa do świadczeń lub ich wysokości, należy przyjąć, że także to wykroczenie godzi
w prawa osób pracujących.
Wykroczenie ujęte w art. 98 ust. 1 pkt 7 u.s.u.s. polega
na niedopełnieniu obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym, takich jak imienne raporty miesięczne (art. 41 ust. 1 u.s.u.s.), deklaracje rozliczeniowe
(art. 46 ust. 4 u.s.u.s.) oraz inne dokumenty niezbędne do
prowadzenia kont płatników i kont ubezpieczonych oraz
dokumenty korygujące w postaci formularzy w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego udostępnionego przez Zakład (art. 47a
ust. 1a–3 u.s.u.s.)7.
Odrębne wykroczenie stanowi uregulowane w art. 193
pkt 1a u.ś.o.z. zaniechanie zgłoszenia w terminie osoby do
ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego. Krąg osób podlegających zgłoszeniu został określony w art. 66 tej ustawy.

Niedopełnienie
obowiązku wypłacania świadczeń
Wykroczenie stanowi także niedopełnienie obowiązku
wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłaty
świadczeń nienależnych (art. 98. ust. 1 pkt 4 u.s.u.s.). Płatnik składek, który zgłasza zatrudnionego do ubezpieczenia społecznego, zobowiązany jest do ustalenia wysokości
i wypłaty takich świadczeń, jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński oraz zasiłek opiekuńczy (art. 32 ustawy
z 25 czerwca o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, DzU
z 2020 r. poz. 870). Bezpodstawna odmowa wypłaty
świadczenia lub wypłata świadczenia w zaniżonej wysokości wypełniają znamiona wykroczenia określonego w cytowanym przepisie. Znamię odnoszące się do wypłaty świadczeń z budżetu państwa ma obecnie jedynie znaczenie historyczne, gdyż odnosi się do wypłacania przez płatników
składek świadczeń rodzinnych5. Niedopełnienie obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych objęte jest także dyspozycją art. 282 § 1 pkt 1 k.p., zastosowanie znajdą zatem przepisy o realnym zbiegu wykroczeń.
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Wykroczenia z ustawy o pracowniczych
planach kapitałowych
Wprowadzenie ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (DzU z 2020 r. poz. 1342,
dalej: u.p.p.k.) przyniosło dalsze poszerzenie katalogu wykroczeń, których sprawcą może być pracodawca lub osoba
działająca w jego imieniu. Ustawodawca w art. 106, 107
i 108 posługuje się zwrotem „podmiot zatrudniający albo
osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego”. Zgodnie z wyjaśnieniem umieszczonym
w „słowniczku ustawowym” (art. 2 pkt 21) podmiotem zatrudniającym jest m.in. pracodawca w rozumieniu art. 3 k.p.,
nakładca lub zleceniodawca.
Zakres podmiotowy tego wykroczenia nie zawsze jednak pokrywa się z zakresem tych czynów zabronionych,
gdzie ustawodawca odnosi się do pracodawcy lub osoby
działającej w jego imieniu czy też podmiotu wykonującego obowiązki z zakresu prawa pracy. Wydaje się, że użyty
przez ustawodawcę zwrot odnosi się do osób zobowiązanych do działania w imieniu pracodawcy właściwych ze
względu na formę prawną lub organizacyjną (np. członkowie zarządu spółki z o.o.), a nie do każdej osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy. Przy czym
wskazanie takiej osoby obowiązanej do działania ma
szczególne znaczenie w przypadku tzw. pracodawców
wewnętrznych, gdzie osobą obowiązaną może być np. dyrektor danego oddziału, nie zaś prezes zarządu spółki,
w skład której wchodzi dany oddział będący podmiotem
zatrudniającym (Wojewódka, 2019).
Znamię czynnościowe wykroczenia z art. 106 u.p.p.k.
polega na niedopełnieniu obowiązku zawarcia umowy
o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym (PPK)
w przewidzianym przepisami terminie. Umowa taka jest
zawierana pomiędzy podmiotem zatrudniającym a instytucją finansową (art. 7 ust 2 u.p.p.k.) nie później niż na 10
dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do
pierwszej osoby zatrudnionej podmiot zatrudniający jest
obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK zgodnie
z art. 16 u.p.p.k. Zawarcie takiej umowy powinno nastąpić
nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia8.
W kolejnych punktach art. 107 ustawodawca umieścił
odrębne typy wykroczeń. Pierwsze z nich polega na niedopełnieniu obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby
zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w terminie przewidzianym w art. 16 u.p.p.k. oraz art. 132 ust. 3 u.p.p.k..
Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz
kolejnych osób następuje przez ich dopisanie do załącznika do umowy, zawierającego listę uczestników. A. Prusik
słusznie zwraca uwagę na problem zasadności wprowadzenia
sankcji karnej w przypadku braku realizacji tego obowiązku, ze względu na to, że w przypadku, gdy podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK w określonym terminie, ustawodawca przewidział w art. 17 u.p.p.k. powstanie stosunku prawnego
z umowy o prowadzenie PPK z mocy prawa (Prusik, 2019).
Na tle wykroczenia określonego w art. 107 pkt 2
u.p.p.k., polegającego na niedopełnieniu obowiązku do-
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konywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami
terminie, warto zwrócić uwagę na zróżnicowanie przesłanek powstania obowiązku dokonywania wpłat przez podmiot zatrudniający na rzecz osób zatrudnionych. Należy
zgodzić się z poglądem, iż wykroczenie to lege non distinguente dotyczy wszystkich wpłat dokonywanych przez
podmiot zatrudniający: 1) wpłaty podstawowej finansowanej przez podmiot zatrudniający (art. 26 ust. 1 u.p.p.k.)
w wysokości 1,5% wynagrodzenia, której obowiązek dokonywania wynika z przepisów ustawy, 2) wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający (art. 26
ust. 2 u.p.p.k.), której wysokość do 2,5% wynagrodzenia
podmiot zatrudniający może lub nie musi zadeklarować,
3) wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika
PPK (art. 27 ust. 1 u.p.p.k.) w wysokości 2% wynagrodzenia (lub mniej w przypadku wynagrodzenia w niskiej
wysokości, nie mniej niż 0,5%), 4) wpłaty dodatkowej
finansowanej przez uczestnika PPK na podstawie jego
deklaracji w wysokości do 2% wynagrodzenia (art. 27
ust. 2 u.p.p.k.).
Artykuł 107 ust. 3 u.p.p.k. kryminalizuje brak zgłoszenia
wymaganych ustawą danych lub zgłoszenie nieprawdziwych danych albo udzielenie w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowę ich udzielenia. Ustawodawca w żaden sposób nie precyzuje, jakich danych omawiany przepis dotyczy, należy go więc odnieść do wszystkich
tych przypadków, kiedy u.p.p.k. nakłada na podmiot zatrudniający obowiązek zgłoszenia jakichkolwiek danych
lub uddzielenia jakichkolwiek wyjaśnień. Ponownie mamy do czynienia z przepisem o charakterze blankietowym. W ostatnim punkcie art. 107 ustawodawca penalizuje zaniechanie obowiązku prowadzenia dokumentacji
związanej z obliczaniem wpłat do PPK.
Ostatni z artykułów w u.p.p.k. ustanawiających wykroczenia, których sprawcami mogą być pracodawcy, ma na
celu przeciwdziałanie sytuacjom, kiedy pracodawca
chciałby wpływać na decyzje pracownika w przedmiocie
objęcia PPK, jako że udział w tym systemie wiąże się
z kosztami po stronie pracodawcy i pracownika. Ograniczenie udziału zatrudnionych w PPK będzie ograniczać
powszechność tego systemu zabezpieczenia społecznego
(Wojewódka, 2019).
W odniesieniu do znamienia czynnościowego słowo
„nakłaniać” użyte w art. 168 u.p.p.k. należy rozumieć
zgodnie z jego znaczeniem w języku powszechnym, tj.
wpływać na czyjąś decyzję, zachęcać kogoś do czegoś, namawiać, przekonywać. Forma perswazji i zastosowane
środki mogą być zatem dowolne. Może to być zarówno
indywidualna rozmowa z pracownikiem, w której pracodawca przedstawi możliwe konsekwencje odmowy przystąpienia do PPK (np. brak możliwości podwyżki), jak
i wiadomość elektroniczna czy też wystąpienie skierowane do całej załogi, które miałyby podobny cel lub skutek.
Warto także mieć na uwadze, że ustawodawca posługuje
się formą niedokonaną czasownika „nakłaniać”, wykroczenie ma więc charakter formalny. Zachowanie sprawcy
nie musi doprowadzić do skutku w postaci konkretnej
decyzji zatrudnionego (Derek, 2018). Jednocześnie należy odróżnić nakłanianie zatrudnionego do rezygnacji
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z objęcia PPK od informowania osób zatrudnionych
o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach
i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego i osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK, co stanowi uprawnienie podmiotu zatrudniającego ujęte w art. 14
ust. 4 u.p.p.k.
Ostatnia kwestia związana z tym wykroczeniem to jego
podmiot, określony szerzej niż w przypadku dwóch poprzednich wykroczeń. Jego sprawcą może być obok podmiotu zatrudniającego albo osoby upoważnionej do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego także każda
inna osoba działająca z inicjatywy tego podmiotu. Może
być to zatem jedna z osób kierująca pracownikami lub nawet szeregowy pracownik czy ich grupa, którzy zachęceni
przez pracodawcę starają się wywrzeć wpływ na decyzje
współpracowników w przedmiocie przystąpienia do PPK.

Kary za przestępstwa i wykroczenia
Występki z art. 218 § 1a oraz art. 219 k.k. zagrożone są
karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia
wolności do lat 2. Wszystkie wykroczenia określone
w ustawie systemowej zagrożone są grzywną w wysokości
do 50 000 zł. Natomiast wykroczenia zawarte w u.ś.o.z. —
karą grzywny bez modyfikacji w stosunku do kodeksu wykroczeń (20–5000 zł).
Sposób sformułowania sankcji w art. 106 i 108 u.p.p.k.
stanowi źródło poważnej i uzasadnionej krytyki. O ile
grzywna za wykroczenia ujęte w art. 107 u.p.p.k. została
ustalona na dość wysokim poziomie — w wysokości od
1000 zł do 1 000 000 zł, stosowanie tej sankcji przez sąd
podlega wszelkim regułom określonym w kodeksie wykroczeń i nie budzi większych zastrzeżeń. Natomiast
w przypadku wykroczeń określonych w art. 106 i 108
u.p.p.k. ustawodawca nie zdecydował się na podanie widełek w postaci konkretnych kwot, lecz na odniesienie do
wysokości funduszu wynagrodzeń w danym podmiocie,
zachowując jednocześnie dla sądu możliwość miarkowania wysokości grzywny, która może wynieść do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego
w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu
zabronionego. Taki sposób ujęcia sankcji budzi słuszne
zastrzeżenia komentatorów. Pierwsze z nich, nad którym
być może łatwiej przejść do porządku dziennego, jest
brak określenia czym jest ów „fundusz wynagrodzeń”.
Problem ten jest rozwiązywany poprzez odwołanie do definicji wynagrodzenia ujętej w art. 2 ust. 1 pkt 40 u.p.p.k.
i konsekwentnie przyjęcie, że przez fundusz wynagrodzeń
należy uznać sumę środków majątkowych przeznaczonych na wynagrodzenia, stanowiących podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Prusik,
2019; Wojewódka, 2019). Problematyczne może być także ustalenie, który rok obrotowy należy przyjąć za „rok
obrotowy poprzedzający popełnienie czynu zabronionego” w sytuacji czynu rozciągniętego w czasie, jakim jest
penalizowane wykroczenie (Prusik, 2019; Gałązka, 2013).
Najwięcej kontrowersji budzi jednak możliwość określenia wysokości grzywny w przypadku podmiotów, które
w roku poprzedzającym popełnienie wykroczenia

z art. 106 u.p.p.k. jeszcze nie istniały lub nie zatrudniały
żadnych osób wykonujących pracę zarobkową, a zatem
nie posiadały funduszu wynagrodzeń. W takim przypadku, ponieważ ustawodawca jako maksymalny wymiar kary przyjął 1,5% funduszu wynagrodzeń we wskazanym
okresie, minimalny wymiar grzywny wyniesie 20 złotych,
zgodnie z art. 24 § 1 k.k. w zw. z art. 48 k.w. Taka wysokość grzywny byłaby niezmiernie niska i na pewno nie
mogłaby pełnić funkcji prewencyjnej (Prusik, 2019; Wojewódka, 2019).

Zbieg przepisów
Zbieg przepisów lub przestępstw ma znaczenie dla kwalifikacji prawnej czynu zabronionego, jak również dla wymiaru kary i zastosowania środków karnych. Przepisami
o zbliżonej treści są art. 219 k.k. oraz art. 98 u.s.u.s. Spośród wykroczeń stypizowanych w art. 98 u.s.u.s. podobieństwo do przepisu art. 219 k.k. wykazuje art. 98 ust. 1
pkt 2 u.s.u.s., który dotyczy niezgłoszenia danych do ubezpieczenia społecznego lub zgłoszenia danych nieprawdziwych. Zakres podmiotowy wykroczenia jest szerszy, obejmuje bowiem wszystkie dane podlegające zgłoszeniu,
a nie tylko dane mające wpływ na prawo do świadczeń, co
ma istotne znaczenie przy ocenie ewentualnego zbiegu
przepisów. Przede wszystkim należy zauważyć, iż w przypadku nieumyślnego zachowania sprawcy zawsze można
rozpatrywać wyłącznie odpowiedzialność za wykroczenie,
bez względu na rodzaj niezgłoszonych lub nieprawdziwych danych. Jeżeli płatnik składek zgłaszając dane do
ubezpieczenia społecznego niezgodnie z prawdą podaje
tylko te dane, które mają wpływ na wysokość świadczenia
(działa przy tym umyślnie), wówczas mamy do czynienia
z występkiem, a kumulacja kwalifikacji prawnych eliminowana jest zgodnie z zasadą konsumpcji. Jeżeli sprawca
niezgodnie z prawdą podaje dane niemające wpływu na
prawo do świadczeń, popełnia tylko wykroczenie.
Bardziej złożona sytuacja zachodzi, gdy sprawca
w ogóle nie dokonuje zgłoszenia do ubezpieczenia, gdyż
nie zgłasza wówczas żadnych danych ani tych mających
wpływ na prawo do świadczeń, ani pozostałych danych.
Ponieważ zasada konsumpcji nie może być stosowana
w ten sposób, iż wyodrębnia się jedynie część znamion
wykroczenia, zbieżnych ze znamionami przestępstwa, pozostałe zaś znamiona pomija się (Marcinkowski, 2003,
s. 34–35), w tym przypadku nie zachodzi jedynie pozorny
zbieg przestępstwa i wykroczenia, lecz zbieg idealny,
unormowany w art. 10 k.w. (Lachowski, 2004, s. 27).

Uwagi końcowe
Omawiane przestępstwa i wykroczenia w założeniu powinny tworzyć spójny system regulacji karnoprawnych
mających na celu ochronę praw ubezpieczonych. Można
jednak wskazać na pewne mankamenty istotne także
z perspektywy aktualnych stosunków zatrudnienia, w których istotną rolę odgrywa zatrudnienie niepracownicze.
Chodzi przede wszystkim o zakres przedmiotowy art. 218
§ 1a k.k., w którym ustawodawca odnosi się do praw pra-
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cowników. Mając na uwadze zasadę ustawowej określoności czynu zabronionego można podawać w wątpliwość, czy interpretacja użytego tu terminu „pracownik”
powinna być interpretowana w sposób rozszerzający, tak
aby obejmowała także inne osoby wykonujące pracę zarobkową.
Podobnie jak w wielu innych przypadkach wykroczeń
w sferze socjalnego prawa pracy łatwo daje się zauważyć,
że system sankcji nie jest jednolity. Maksymalna wysokość grzywny w art. 98 u.s.u.s. jest dziesięciokrotnie wyższa niż w wykroczeniach zawartych w ustawie o świadczeniu usług zdrowotnych, i to pomimo znaczących podobieństw w konstrukcji tych przepisów. Mając na uwadze,
że rodzaj zagrożenia karnego powinien odzwierciedlać

społeczną szkodliwość czynu ujmowaną in abstracto,
wniosek o przyjmowanej przez ustawodawcę hierarchii
dóbr prawnych będzie oczywisty. Dysproporcje w wysokości sankcji są jeszcze bardziej uderzające w przypadku
u.p.p.k., w niektórych przypadkach maksymalna wysokość grzywny jest 200 razy wyższa niż w u.ś.u.z. i 20 razy
wyższa niż w u.s.u.s. O innych błędach w konstrukcji sankcji w tej ustawie wspomniano wyżej.
Wobec rosnącej liczby przepisów karnych w sferze prawa pracy i zabezpieczenia społecznego być może warto
byłoby rozważyć kompleksową ich analizę przez ustawodawcę i stworzenie systemu, który w sposób spójny i konsekwentny z perspektywy polityki karania chroniłby prawa osób zatrudnionych i ubezpieczonych.

Przypisy/Notes
1 Krąg ubezpieczonych określa art. 66 (obowiązkowo) i 68 (dobrowolnie) u.ś.o.z. Płatnicy składek oznaczeni zostali w art. 85 i 86 tej ustawy, a pod-

mioty zobowiązane do opłacenia i rozliczenia składki w art. 87.
2 Pojęcia objęcia ubezpieczeniem społecznym i podlegania ubezpieczeniu społecznemu nie są tożsame. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
wyznacza krąg osób podlegających ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo lub dobrowolnie. Objecie ubezpieczeniem społecznym zależy jednak od
zgłoszenia osoby do ubezpieczenia społecznego.
3 Na treść art. 1 ustawy systemowej przy określeniu zakresu znaczeniowego pojęcia ubezpieczenia społecznego wskazują także Wróbel, 2017; Piórkowska-Flieger, 2016.
4 Na marginesie wypada zauważyć, że nieodprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi naruszenie prawa pracownika do wynagrodzenia, jeśli pracodawca zarówno nie odprowadza składek, jak i nie wypłaca ich równowartości pracownikowi (Marciniak, 2009, s. 21).
5 Obowiązek ten ciążył na płatnikach składek w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. na podstawie art. 48 ustawy z 23 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych, DzU z 2020 r. poz. 111 (Gudowska i Strusińska-Żukowska, 2014).
6 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (DzU poz. 2495); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy, wypłaconych przez płatników składek, oraz sposób jej sporządzania, przekazywania i korygowania (DzU nr 10, poz. 81).
7 Wyjątek dotyczy płatników składek rozliczających składki nie więcej niż za 5 osób lub płatników rozliczających więcej ubezpieczonych za upoważnieniem ZUS.
8 Ustęp 2 art. 16 precyzuje, w jaki sposób wyliczyć okres trzymiesięczny w przypadku, gdy zatrudniony w okresie 12 miesięcy wykonywał pracę dla podmiotu zatrudniającego. Dla podmiotów zatrudniających w dniu objęcia obowiązkiem stosowania przepisów ustawy zastosowanie będzie miał przepis
art. 134 ust. 3 w zw. z art. 134 ust. 2 u.p.p.k.
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