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MAGALENA AKSAMIT, AGNIESZKA CZERNIAK 
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Fundusz Rezerwy Demograficznej i Norwe-

ski Fundusz Emerytalny - ocena dotychcza-

sowej działalności i perspektywy 

The Demographic Reserve Fund and the Government Pen-

sion Fund of Norway  assessment of current activities and 

prospects 

 

Streszczenie: W artykule przedstawiono i porównano Fundusz Rezerwy De-

mograficznej oraz Norweski Fundusz Emerytalny, a także opisano, jak będzie 

kształtować się ich przyszłość. Praca zawiera ocenę dotychczasowej działal-

ności funduszy. Wnioski zostały opracowane na podstawie informacji dotyczą-

cych struktury demograficznej społeczeństwa, prowadzonej polityki inwesty-

cyjnej, wysokości zgromadzonych środków oraz stopy zwrotu z inwestycji.  

 

Summary: The article presents and compares the Demographic Reserve 

Fund and the Government Pension Fund of Norway, and also describes how 

they will shape in the future. The paper provides an assessment of current 

activities of funds. Conclusions are based on information about the demo-
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graphic structure of society, investment policy, the amount of collected re-

sources and the rate of return on investment. 

Słowa kluczowe: emerytura, fundusz, demografia 

 

Keywords: pension, fund, demography 

 

1. Wprowadzenie 

Planowanie gospodarki finansowej jest kluczowym elementem 

funkcjonowania państw na całym świecie. Ważne jest jednak koncen-

trowanie się nie tylko na objętych w budżecie projektach krótkoter-

minowych, ale także na projektach długoterminowych, stąd też 

w wielu krajach stworzone zostały specjalne fundusze, na których 

gromadzone są środki finansowe na przyszłość. Mają one stanowić 

zabezpieczenie finansowe dla starzejącego się społeczeństwa. Taki 

rodzaj oszczędzania zastosowały Polska oraz Norwegia.  

Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie dwóch funduszy: 

Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz Norweskiego Funduszu Eme-

rytalnego. W pracy w szczególności zwrócono uwagę na problemy, 

przed którymi stanęli zarządzający zgromadzonymi środkami. Realiza-

cję tego tematu umożliwiła analiza literatury, sprawozdań Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz ogólnodostępnych danych statystycz-

nych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny i norweskie 

Ministerstwo Finansów.  

2. Charakterystyka funduszy 
 

 Niekorzystne prognozy demograficzne w drugiej połowie XX. 

w Polsce przyczyniły się do wprowadzenia reformy emerytalnej 

w 1999 r. W wyniku wyżu demograficznego, który miał miejsce po II 

wojnie światowej, a także spadającego wskaźnika urodzeń w latach 
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90., postanowiono zabezpieczyć przyszłość pokolenia urodzonego 

w latach 50., tworząc tzw. Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD)1. 

Głównym celem utworzenia tej instytucji było zwiększenie bezpie-

czeństwa wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego. Środki 

pochodzące z Funduszu mają złagodzić skutki przewidywanego 

spadku liczby osób w wieku produkcyjnym w stosunku do liczby 

osób, pobierających świadczenie emerytalne2. Zasady funkcjonowa-

nia i zarządzania środkami Funduszu uregulowano w ustawie z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Sam 

Fundusz powstał jednak dopiero w 2002 r. administrowany jest 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).  

 Z kolei Norwegia jest państwem opierającym swoją gospodar-

kę w dużej mierze na przemyśle. W związku z tym, iż wpływy ze 

sprzedaży ropy naftowej stanowią od lat większość dochodów budże-

towych tego kraju, rząd w oczekiwaniu na ewentualne spadki pro-

dukcji tego surowca utworzył specjalny fundusz majątkowy, nazywa-

ny funduszem naftowym lub emerytalnym. Powstał on w 1990 r. jako 

Rządowy Fundusz Naftowy, zaś w 2006 r. zmieniono jego nazwę na 

Globalny Rządowy Fundusz Emerytalny. W ten sposób zaznaczono, 

iż gromadzone oszczędności mają za zadanie ochronę przyszłości 

obywateli. Pieniądze z funduszu mają być finansowym zabezpiecze-

niem dla starzejącego się społeczeństwa i zapewnić wypłaty emery-

tur, gdy norweskie złoża ropy się wyczerpią3. Fundusz zarządzany 

jest przez Norweski Bank Inwestycyjny, choć formalnie jego właści-

cielem jest Ministerstwo Finansów, które w porozumieniu z bankiem 

zajmuje się określaniem strategii inwestycyjnej funduszu. Obecnie 

                                                 
1
 J. Adamska-Mieruszewska, Funkcjonowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej 

w Polsce na tle rozwiązań światowych, „ Zeszyty naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia” 2015, nr 74, t. 2, s. 428. 
2 J. Ostaszewski, Finanse, Wyd. Difin, Warszawa 2013, s. 279. 
3 Norweski Bank Inwestycyjny, https://www.nbim.no/no/fondet/om-oljefondet/ 

[dostęp: 22-01-2017]. 
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wartość ulokowanych środków wynosi 826 mld USD, dzięki czemu 

jest on uznawany za największy tego typu fundusz na świecie. 

 

3. Sytuacja demograficzna w Polsce i Norwegii 
 

 Sytuację demograficzną w Polsce dobrze opisuje piramida 

struktury wieku i płci (wykres 1). 

Wykres 1. Piramida wieku i płci ludności w Polsce w 2015 r. 

 

Źródło: Piramidy populacji świata, www.populationpyramid.net/pl/polska/2015/ 

[dostęp: 22-01-2017]. 

  Piramida według wieku i płci ludności w Polsce coraz mniej 

przypomina piramidę, a coraz bardziej upodabnia się do kształtu 

wrzeciona. Jest to bardzo niepokojące zjawisko w kontekście przy-
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szłych wypłat emerytur, ponieważ jak widać na wykresie 1, podstawa 

piramidy, a więc osoby w wieku 0-4 lata jest bardzo wąska – stano-

wiąc 5,2% populacji. Największy odsetek ludności w całej strukturze 

przypada na osoby w wieku 30-34 lata – 8,6%. Oznacza to, że z roku 

na rok wydłużać będzie się kolejka osób oczekujących na wypłatę 

emerytur, natomiast kolejka osób płacąca składki emerytalne będzie 

się sukcesywnie zmniejszać. Jak wynika z wyliczeń Głównego Urzędu 

Statystycznego, w 2015 r. w wieku produkcyjnym było 62,4% ludno-

ści (w 2010 r. 64,4%), przedprodukcyjnym 18,0% (w 2010 r. 18,8%), 

zaś w wieku poprodukcyjnym 19,6% (w 2010 r. 16,8%)4. 

 Z kolei piramida Norwegii (wykres 2) obrazuje bardziej wy-

równaną strukturę płci i wieku, co jest korzystne z punktu widzenia 

przyszłości społeczeństwa. Ludność w wieku do 14 lat stanowi 18,0% 

społeczeństwa, natomiast osoby w przedziale wieku 15-24 lata – 

12,8%. Najliczniejszą grupę tworzą Norwegowie w wieku 25-54 lata. 

Stanowią oni prawie 41,0% ogółu ludności. Z kolei osoby powyżej 55. 

roku życia stanowią 28,2% społeczeństwa, w tym 16,5% to emeryci. 

Mediana wieku mieszkańca Norwegii wynosi 38,4 lat5, dla porówna-

nia w Polsce wynosi ona 39,8 lat6.  

 

 

 

 

                                                 
4
Rynek Seniora, http://www.rynekseniora.pl/polityka_senioralna/104/ 

gus_rosnie_liczba_osob_w_wieku_poprodukcyjnym,5650.html [dostęp: 29-06-2017]. 
5 Portal Norwegia1.pl, http://norwegia1.pl/ludnosc-norwegii.html [dostęp: 28-06-

2017]. 
6 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny, Warszawa 2016, s. 160, 

https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cc5ee1c0-c65f-4b14-bf08-

12c58864c77d/resource/237205d0-52af-41f9-9dc5-

6a7e604601bc/download/rocznikdemograficzny2016.pdf [dostęp: 28-06-2017]. 

http://www.rynekseniora.pl/polityka_senioralna/104/
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Wykres 2. Piramida płci i wieku ludności w Norwegii w 2015 r. 

 

Źródło: Piramidy populacji świata, https://populationpyramid.net/pl/norwegia/ 

2015/ [dostęp: 22-01-2017]. 

 Przedstawione dane ukazują, iż Norwegię zamieszkuje nie-

liczne, ale młode społeczeństwo, co ma szczególny wpływ na stabil-

ność społeczną i polityczną, a także na rozwój gospodarczy tego kraju.  

4. Polityka inwestycyjna funduszy 
 

 Podstawą prognozy, na której opiera się gospodarka finanso-

wa Funduszu Rezerwy Demograficznej, są przede wszystkim założe-

nia dotyczące płodności, umieralności, wzrostu gospodarczego, mi-

gracji, stopy bezrobocia czy wskaźniki waloryzacji składek i świad-

https://populationpyramid.net/pl/norwegia/
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czeń wypłacanych z ubezpieczeń społecznych7. Głównym celem loka-

cji środków FRD jest maksymalizacja zysku w celu osiągnięcia bezpie-

czeństwa wypłaty świadczeń po 2020 r. Środki zgromadzone w Fun-

duszu muszą być lokowane według ściśle określonych reguł. Ustawa 

ogranicza zarządzających środkami do lokowania funduszy wyłącznie 

w kraju oraz tylko w takie produkty finansowe jak: 

 bony, obligacje skarbowe i inne papiery wartościowe Skarbu Pań-

stwa; 

 papiery wartościowe emitowane przez gminy, związki gmin i mia-

sto stołeczne Warszawa; 

 dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa; 

 akcje i obligacje zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

 obligacje emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowa-

dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o ubezpieczeniach społecznych, Dz. U. 

1998 nr 137 poz. 887. 
8 Art. 65 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o ubezpieczeniach społecznych, op. 

cit. 
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Wykres 3. Struktura ulokowanych środków Funduszu Rezerwy De-

mograficznej w 2015 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Spra-

wozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2015 rok, Warszawa 

2016; 

http://www.zus.pl/bip/pliki/Sprawozdanie%20z%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci

%20ZUS%20za%202015%20r._BIP.pdf [dostęp: 22-01-2017]. 

 Struktura ulokowanych środków w 2015 r. potwierdza zało-

żenia zawarte w ustawie. Zarządzający w celu zagwarantowania bez-

pieczeństwa wypłaty świadczeń, lokują aktywa tylko w najbezpiecz-

niejsze instrumenty, do których należą bony i obligacje skarbowe 

(wykres 3). Akcje, a więc instrument bardziej rentowny, lecz mniej 

bezpieczny, stanowi zaledwie 1,0% środków FRD. 

 Aby omówić politykę inwestycyjną Funduszu Norweskiego, 

należy zaznaczyć, że w jego ramach można wyróżnić fundusz emery-

talny i fundusz globalny. Oba fundusze są w pełni zintegrowane z bu-

dżetem państwa i zarządzane zgodnie z zasadami ustalonymi przez 

norweskie Ministerstwo Finansów. Pierwszy z nich – fundusz emery-
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talny –  to fundusz inwestujący środki na rynkach lokalnych: 

w Norwegii, Szwecji, Danii i Finlandii. Jest on zarządzany przez Naro-

dowy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Zgromadzone w nim środki 

są ponad dwudziestokrotnie niższe niż aktywa funduszu globalnego9. 

Natomiast fundusz globalny to największy inwestor międzynarodo-

wy. Obecnie inwestuje on w 9050 spółek w 78 krajach10. Największą 

rolę w jego portfelu inwestycyjnym odgrywają akcje. Fundusz posiada 

udziały w takich globalnych firmach jak: Nestle, Shell, Novartis i Ap-

ple. Ok. 36,0% środków inwestowane jest w obligacje, a zaledwie 

3,0% w nieruchomości – przede wszystkim w lokale w Niemczech, 

Francji oraz Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych11. Szczegółowe 

dane przedstawiono na wykresie 4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Obserwator Finansowy, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/ 

majatek-z-paliw-trzeba-zainwestowac-nie-wydac/  [dostęp: 23-01-2017]. 
10 Norweski Bank Inwestycyjny, https://www.nbim.no/no/fondet/ [dostęp: 23-01-

2017]. 
11 Obserwator Finansowy, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/ 

makroekonomia/norweski-panstwowy-fundusz-inwestycyjny-rozwaza-zmiane-

strategii/ [dostęp: 23-01-2017]. 

https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/
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Wykres 4. Struktura portfela inwestycyjnego funduszu globalnego w 

2015 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Norweski Bank Inwestycyjny, 

https://www.nbim.no/fondet/markedsverdi/ [dostęp: 23-01-2017]. 

 Fundusz inwestuje głównie w rynki rozwinięte ‒ 45,0% inwe-

stycji przypada na rynek europejski, a 35,0% inwestycji realizowa-

nych jest w Ameryce Północnej. W Azji i Australii inwestowanych jest 

16,5% środków, natomiast 3,5% trafia na pozostałe kontynenty12. 

Perspektywa lokowania pieniędzy jest długoterminowa. Fundusz nie 

podejmuje wysoce ryzykownych inwestycji, jednak nie oznacza to, że 

wyniki finansowe są niezadowalające. Wręcz przeciwnie. Wielkość 

jego portfela z roku na rok jest coraz większa. Obecnie wynosi ona 

7,426 bln koron norweskich. Jej niewielki spadek o 9,0% odnotowano 

w 2009 r. w związku z globalnym kryzysem finansowym oraz na po-

czątku 2016 r., co spowodowane było spadkiem cen ropy naftowej i 

gazu na światowym rynku. 

                                                 
12

 Ambasada Norwegii w Warszawie, http://www.amb-norwegia.pl/ 

news_and_events/komunikaty/Norweski-fundusz-naftowy-najwikszy-na-wiecie-

/#.WEPqSPnhDIW [dostęp: 23-01-2017]. 

http://www.amb-norwegia.pl/
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5. Struktura przychodów funduszy i stopy zwrotu  

 
 Fundusz Rezerwy Demograficznej tworzony jest ze środków 

pozostających w funduszu emerytalnym na koniec każdego roku ka-

lendarzowego, pomniejszonych o kwotę niezbędną do wypłaty 

świadczeń w pierwszym miesiącu kolejnego roku kalendarzowego13. 

Fundusz zasilany jest także m.in. przez: 

 część składki emerytalnej; 

 środki z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa w wysokości 40,0% 

przychodów z ogólnej kwoty brutto, pomniejszonej o kwoty obo-

wiązkowych odpisów na Fundusz Reprywatyzacji14; 

 przychody od środków FRD15. 

 Strukturę przychodów z tytułu części składki emerytalnej i 

prywatyzacji oraz wysokość wypłat z funduszu przedstawia wykres 5. 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Art. 58 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

op. cit. 
14 Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i 

prywatyzacji, Dz. U. 1996 nr 118 poz. 561. 
15 Art. 58 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

op. cit. 
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Wykres 5. Przychody FRD z tytułu odpisu ze składki emerytalnej i 

środków przekazanych z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa oraz 

wypłaty w latach 2002-2014 (w mln zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bilansu FRD z lat 2002-2014, www.zus.pl 

[dostęp: 23-01-2017]. 

 Mimo iż Fundusz powinien być zasilany ze środków pozosta-

jących na rachunku funduszu emerytalnego na koniec każdego roku, 

a także z innych źródeł, od początku istnienia FRD wpłaty z powyż-

szych tytułów nie miały miejsca. Z wykresu 5 można wywnioskować, 

iż dopiero w 2010 r. Fundusz został zasilony środkami pochodzącymi 

z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa. Nie wynika to z faktu, iż na 

przestrzeni lat 2002-2009 nie miała miejsca prywatyzacja, tylko 

z faktu iż Skarb Państwa wykorzystywał te środki na inne cele, bo-
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wiem w tym czasie sprywatyzowano ok. 600 spółek16. Warto również 

zwrócić uwagę na wartość wypłacanych środków od roku 2010. Bio-

rąc pod uwagę cel, na jaki został stworzony FRD, niepokojące jest to, 

iż wypłaty środków nastąpiły już w roku 2010, aby pokryć deficyt 

FUS. Pierwotnie FRD powinien zaspokoić potrzeby emerytalne po 

2020 r., tymczasem od momentu kiedy możliwe jest udzielanie nie-

oprocentowanych pożyczek FUS, a więc od 2009 r. pod uwagę bierze 

się tylko bieżące potrzeby17. 

 Pomimo dość restrykcyjnych zasad dotyczącej lokowania 

środków, można stwierdzić, iż zarządzający środkami dobrze radzą 

sobie na rynku finansowym. To zjawisko najlepiej obrazują stopy 

zwrotu FRD. Od 2002 do 2011 r. stopa zwrotu z posiadanych akty-

wów wyniosła 95,5%18. Pod koniec 2013 r. FRD zanotował stopę 

zwrotu na poziomie 3,0%, chociaż Otwarte Fundusze Emerytalne 

powiększyły środki o ponad 7,0%. Powodem tej różnicy jest różna 

struktura portfela inwestycyjnego. W związku z tym, iż FRD ma na 

celu bezpieczne zwiększanie środków w długim horyzoncie czaso-

wym, 85,0% wartości portfela stanowiły obligacje Skarbu Państwa19. 

 Z kolei do Funduszu Norweskiego zgodnie z regułą budżetową 

trafiają „pieniądze odprowadzane z tytułu podatków od wydobycia 

węglowodorów i od dochodów spółki Statoil, w której udziały ma 

                                                 
16 Patrz szerzej: Raport GUS, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2011 r., 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-

finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/prywatyzacja-przedsiebiorstw-

panstwowych-w-2011-r-,18,9.html [dostęp: 23-01-2017]. 
17 J. Rutecka, Fundusz Rezerwy Demograficznej – analiza działalności oraz konsekwen-

cje przedterminowego wykorzystania aktywów, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-

Społecznego Studia i Prace” 2013, nr 3, s. 114. 
18 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, http://www.zus.pl/default.asp? 

p=1&id=1&idk=1893 [dostęp: 23-01-2017]. 
19 Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/artykul/1084770-Rezerwa-Demograficzna-

krojona- jak-drugi-filar.html#ap-3 (2). [dostęp: 23-01-2017]. 

http://www.zus.pl/default.asp
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Skarb Państwa, oraz środki uzyskane w wyniku bezpośredniego za-

angażowania Skarbu Państwa w branżę naftową i gazową”20. Część 

tych pieniędzy wykorzystywana jest co roku na wydatki budżetowe 

na podstawie zasady, która stanowi, że rząd może użyć na finansowa-

nie programów polityki redystrybucyjnej i utrzymanie wysokiej jako-

ści usług publicznych do 4,0% prognozowanej wartości funduszu pod 

koniec roku.  

 Stopy zwrotu z funduszu na przestrzeni lat jego funkcjonowa-

nia zmieniały swoją wartość, choć jasno wskazują, że prowadzona 

polityka inwestycyjna przynosi pozytywne rezultaty. Wyniki finan-

sowe Funduszu Norweskiego wynikają głównie z inwestycji w akcje. 

To właśnie one szczególnie kształtują wskaźnik zwrotu. Należy tutaj 

wspomnieć, że najniższą jego wartość zanotowano w 2011 r. Wynika-

ło to ze zmienności na rynku akcji. Za złe wyniki odpowiedzialne były 

w dużej mierze inwestycje w towary giełdowe, głównie za sprawą 

spadków na giełdach europejskich, na których fundusz ulokował po-

łowę swoich środków. Ponadto na uwagę zasługuje rok 2013., kiedy 

to stopa zwrotu z funduszu wyniosła 16,0%. Zysk z akcji wyniósł 

wówczas 26,3%, a z obligacji 0,1%. Jego niska wartość wynikała 

z kryzysu wywołanego przez zadłużenie publiczne państw strefy eu-

ro. Ogólnie rzecz biorąc, według szacunków norweskiego Minister-

stwa Finansów fundusz wypracował średnią w wysokości 5,6%21.  

 

 

                                                 
20 Obserwator Finansowy, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/ 

makroekonomia/norweski-panstwowy-fundusz-inwestycyjny-rozwaza-zmiane-

strategii/ [dostęp: 23-01-2017]. 
21 Norweskie Ministerstwo Finansów, The Management of the Government Pension 

Fund in 2015, s. 99, https://www.regjeringen.no/contentassets/ 

377869abd5374e33af6cdbb4eb85fab8/engb/pdfs/stm201520160023000engpdfs.p

df [dostęp: 24-01-2017]. 

https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/
https://www.regjeringen.no/contentassets/
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6. Przyszłość funduszy 

 

 Aby odpowiedzieć na pytanie, jak będzie kształtować się przy-

szłość FRD, należy odpowiedzieć na pytanie, jak będzie kształtować 

się struktura demograficzna ludności w Polsce w przyszłości. Wykres 

6 przedstawia prognozę demograficzną w Polsce na 2025 rok. 

Wykres 6. Prognozowana piramida wieku i płci ludności w Polsce na 

2025 r. 

 

Źródło: Piramidy populacji świata, www.populationpyramid.net/pl/Polska/2025/ 

[dostęp: 24-01-2017]. 

 Niekorzystne prognozy demograficzne wskazują, iż Polska nie 

będzie dysponować wystarczającą wielkością siły roboczej, która od-

prowadzałaby składki na ubezpieczenie emerytalne. Zwiększy się 

natomiast liczba osób, które to świadczenie powinny otrzymywać. 

Mimo zachęt ze strony rządu, m. in. w postaci Programu Rodzina 
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500+, współczynnik dzietności wzrośnie tylko z poziomu 1,4 w 2015 

r. do 1,6 w 2025 r. Wielu ekonomistów uważa, iż taki sposób zarzą-

dzania Funduszem jak dotychczas doprowadzi do likwidacji FRD. Z 

drugiej strony zapowiedzi obecnego ministra rozwoju i finansów  – 

Mateusza Morawieckiego, mogą napajać optymizmem. W Programie 

Budowy Kapitału Ministerstwa Rozwoju zapowiedziano, iż 25,0% 

aktywów OFE (35 mld płynnych aktywów innych niż polskie akcje) 

zostanie przekazane w trybie ustawy do FRD w celu wzmocnienia 

buforu finansowego systemu ubezpieczeniowego22. Analizując jednak 

dotychczasową politykę wypłat środków z FRD, można spodziewać 

się iż przekazanie środków nastąpi tylko na chwile, po czym zostaną 

przetransferowane do FUS23. Najbardziej jednak niepokoi fakt, że 

środki obecnie zgromadzone w Funduszu, a więc niecałe 20 mld zł, 

wystarczą na wypłatę świadczeń przez zaledwie 2 miesiące. Można 

zatem przypuszczać, iż Fundusz Rezerwy Demograficznej nie zreali-

zuje swojego podstawowego celu i nie zagwarantuje bezpieczeństwa 

wypłaty środków po 2020 r. 

 Sytuacja Funduszu Norweskiego kształtuje się inaczej. Pro-

gnozy demograficzne opiewają optymizmem, bowiem w ciągu naj-

bliższych dziesięciu lat współczynnik dzietności ma przyjmować war-

tości wyższe od obecnych, co korzystnie wpłynie na stabilność spo-

łeczną. Norwegia będzie jednak musiała zmierzyć się z trwającym 

kryzysem naftowym. W związku ze spadającymi cenami ropy i gazu, 

w styczniu 2016 r. rząd norweski po raz pierwszy w historii sięgnął 

po środki ulokowane w funduszu naftowym. 781 mln USD zostało 

przeznaczone na wydatki socjalne. Uruchomienie tych pieniędzy było 

ruchem bezprecedensowym. Jak dotąd żaden minister finansów nie 

zdecydował się sięgnąć do rezerw. W porównaniu ze zgromadzoną na 

funduszu kwotą wydatki te wydają się być niewielkie, więc nie 

                                                 
22

 Patrz szerzej: Ministerstwo Rozwoju, Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju - 

Program budowy kapitału. 
23 J. Rutecka, op. cit., s. 118. 
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uszczuplają zanadto norweskich rezerw24. Z drugiej jednak strony 

gospodarka Norwegii musi uporać się z innymi problemami. Skutki 

krachu naftowego zaczyna odczuwać nie tylko branża wydobywcza, w 

której zatrudnionych jest około 250 tys. osób, ale i dostawcy usług i 

sprzętu. Kryzys odczuwa także sektor bankowy. Zwolnienia i cięcia w 

branży paliwowej, które dotknęły także krajowego Statoil, to również 

mniejszy przepływ finansowy oraz spadek wysokości aktywów w 

bankach. Wskaźnik bezrobocia tego kraju wynosi obecnie 4,8%25. Co 

prawda nadal należy do najniższych w Europie, ale rosnąca tendencja 

niepokoi analityków. Zwłaszcza, że to najwyższy wskaźnik dla tego 

kraju od co najmniej 12 lat. Dodatkowo Norwegia musi zmierzyć się z 

rosnącą liczbą migrantów, którym państwo wypłaca specjalne świad-

czenia. W związku z trudną sytuacją w kraju mają one ulec zmniejsze-

niu o ok. 20,0%26. 

 Znacznym problemem Norwegów jest wyczerpywanie się złóż 

surowców. W 2015 r. koncerny wydobywcze z nowego odwiertu uzy-

skały mniej niż 5 mln baryłek ropy i gazu, czyli najmniej od 2006 r. 

Średnia dla minionych 25 lat wynosi ok. 27 mln baryłek rocznie27. 

Spadek wydobycia wynika w dużej mierze z wyczerpujących się złóż 

surowców w basenie Morza Północnego. Kurczące się zaso-

by skłaniają największe koncerny, czyli Statoil i Lundin Petroleum, do 

poszukiwań ropy na nowych obszarach Arktyki graniczących z wo-

dami należącymi do Rosji. Norweski rząd rozdaje więc koncesje po-

szukiwawcze w rejonie Morza Barentsa. Eksperci szacują, że w tym 

                                                 
24

 Money, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/norwegia-

pierwszy-raz-w-historii-siega-do,161,0,2034337.html [dostęp: 24-01-2017]. 
25 Trading Economics, http://www.tradingeconomics.com/norway/unemployment-

rate [dostęp: 24-01-2017]. 
26 Bankier, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Norwegia-siega-do-rezerw-z-ropy-

by-zmierzyc-sie-z-naplywem-migrantow-3432861.html [dostęp: 24-01-2017]. 
27 Forsal, http://forsal.pl/artykuly/930959,tania-ropa-norwegia-ma-jeszcze-

wiekszy- problem-zloza-surowca-sie-wyczerpuja.html [dostęp: 24-01-2017]. 
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obszarze może znajdować się połowa nieodkrytych zasobów ropy 

i gazu Norwegii. 

7. Podsumowanie 
 

 W Polsce jednym z bardziej znaczących form zabezpieczenia 

przyszłości mieszkańców jest Fundusz Rezerwy Demograficznej. Jego 

celem jest zagwarantowanie wypłaty emerytur po 2020 r., w związku 

z pogarszającymi się prognozami dotyczącymi struktury demogra-

ficznej. Niestety coraz mniej gospodarstw domowych decyduje się na 

powiększenie rodziny, co ma odzwierciedlenie w rosnącej liczbie 

osób starszych w stosunku do siły roboczej. W odniesieniu do gwa-

rancji wypłaty emerytur nie jest to dobre zjawisko, bowiem maleje 

odsetek siły roboczej, która warunkuje wielkość środków zgroma-

dzonych na wypłatę świadczeń (liczba osób aktywnych zawodowo 

w I kwartale 2017 r. wynosiła 17 207 tys., czyli była mniejsza o 75 tys. 

(0,4%) w stosunku do IV kwartału 2016 r., mniejsza o 619 tys. od 

I kwartału 2010 r. (3,6%) i mniejsza o 7 tys. od I kwartału 1999 r. (pół 

promila))28. Obecny rząd zdecydował się zachęcić Polaków do po-

większania rodziny za pomocą Programu 500+. Jednak dotychczaso-

wa działalność FRD oraz prognozy dotyczące programu nie są zbyt 

optymistyczne, w związku z tym gwarancję wypłaty emerytur powin-

no zabezpieczyć się w inny sposób.  

 Norwegia z kolei swój fundusz oparła na wpływach ze sprze-

daży ropy naftowej. Choć prognozy demograficzne opiewają optymi-

zmem, kraj ten boryka się z innymi problemami. Spadające ceny i wy-

czerpujące się złoża „czarnego złota” pogarszają jego sytuację ekono-

miczną. Rząd norweski, mimo że od lat odkłada oszczędności na fun-

duszu naftowym, w 2016 r. zmuszony był do skorzystania ze zgroma-

dzonych środków. Kryzys naftowy przyszedł wcześniej niż się spo-

dziewano i obecnie szacuje się, że może on potrwać kilka najbliższych 

                                                 
28

 Rynek pracy, http://rynekpracy.org/x/934435.html [dostęp: 29-06-2017]. 
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lat. Prognozy Ministerstwa Finansów wykazują, że jeśli ceny „czarne-

go złota” utrzymają się na obecnym poziomie, Norwegia może stracić 

nawet dwie trzecie swojego majątku. Pytanie tylko, czy rząd norweski 

zdecyduje się sięgnąć dalej do rezerw czy może zgodnie z przewidy-

waniami sytuację kraju uratują nowe odwierty wydobywcze na Mo-

rzu Barentsa. 
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Gry komputerowe jako nowoczesny rodzaj 

rozrywki wspomagający rehabilitację, edu-

kację oraz aktywizację w społeczeństwie 

osób z  niepełnosprawnością 

 
Computer games as a modern type of entertainment which 

provide rehabilitation, education and activation in society 

for persons with disabilities 

 
Streszczenie:  

Artykuł zwraca uwagę na problem dotyczący dostosowania gier komputero-

wych pod potrzeby osób z niepełnosprawnością. Zostały w nim również opi-

sane trudności, przeszkody z jakimi muszą się one borykać. W rezultacie zo-

staje przedstawionych kilka gier, które mogą być wykorzystywane przez oso-

by słabowidzące, niewidome, niedosłyszące, głuche oraz nie dysponujące 

pełną ruchowością rąk. Ukazane zostało praktyczne i pozytywne wykorzysta-

nie gier komputerowych dla zdrowia osób z niepełnosprawnością. Praca 

podkreśla istotność dostosowania nowoczesnego rodzaju rozrywki do jak 

największego rodzaju ograniczeń osób niepełnosprawnych.  
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Abstract:  

Article focuses ON the problem of adapting video games for the needs of 

people with disabilities. It also  describes difficulties, obstacles with which 

they must contend. As the result it shows several games that can be used by 

the visually impaired, blind, hard of hearing, deaf, and not possessing full 

hands movement. It presents is a practical and positive use of computer 

games to help people with disabilities. The work emphasizes the importance 

of adapting to the modern type of entertainment for  people with any dis-

abilities. 

Słowa kluczowe: gry komputerowe dostosowane do osób z niepełnospraw-

nością, nowoczesny rodzaj rozrywki dla osób niepełnosprawnych, gry kom-

puterowe służące rehabilitacji. 

Keywords: computer games adapted for people with disabilities, the mod-

ern type of entertainment for people with disabilities, games for rehabilita-

tion. 

1. Wprowadzenie 

 
 Gry komputerowe stanowią jedną z najbardziej atrakcyjnych 

i popularnych rozrywek. Niezależnie od tego czy są to gry pecetowe, 

konsolowe, czy też gry na urządzenia mobilne. Są sposobem motywa-

cji do nauki i dalszego kształcenia się, wzmacniają szybkość reakcji 

i poprawiają koncentrację.29  

 Dla wielu osób spoza grona miłośników gier komputerowych, 

stanowią one jedynie bezwartościową, skierowaną głównie do dzieci 

rozrywkę, która odciąga od realnych problemów i może uzależniać 

równie silnie jak alkohol lub inne używki. Tymczasem możliwości 

praktycznego, pozytywnego wykorzystania komputerowych gier tak 

                                                 

29 Źródło: http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/gry-komputerowe-pomoga-

niepelnosprawnym,48476.html (stan na dzień: 06.12.2016 r.) 
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naprawdę zależą tylko od pomysłowości ich użytkowników. Przykła-

dem tego może być używanie gier komputerowych przez instrukto-

rów terapii zajęciowej, którzy pracują z ludźmi o umiarkowanym 

i znacznym stopniu niepełnosprawności30. Gry pomagają w rewalida-

cji zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym. Ta forma rozrywki 

stworzona w celu rehabilitacji ON powinna być bardzo prosta, za-

równo jeśli chodzi o zasady, jak i interfejs.31 Jednak mimo spełnienia 

powyższych cech osoby z niepełnosprawnością napotykają pewne 

trudności podczas korzystania z w/w oprogramowania. Przeszkody 

te oraz rozwiązania pomagające sprostać tym barierom, a także liczne 

przykłady gier wspomagające leczenie ON zostaną omówione w dal-

szej części artykułu. 

2. Trudności napotykane przez ON podczas korzystania 

z oprogramowania. 

  Korzystanie z gier komputerowych piętrzy poważne prze-

szkody. Jeśli ktoś nie dysponuje pełną sprawnością obu rąk, będzie 

miał kłopoty z większością gier konsolowych i niejedną pecetową. 

Wystarczy przypomnieć sobie jakie problemy pojawiały się w sytu-

acji, kiedy np. mieliśmy rękę w gipsie lub wybity palec. Osoby, które 

mają kłopot z widzeniem barw mogą mieć problemy z rozróżnieniem 

przeciwników od sojuszników lub kolorowych wskaźników na mini-

mapce. A co z osobą pozbawioną zmysłu słuchu? W wielu grach sy-

gnały akustyczne stanowią istotną część informacji. 

  

                                                 
30

 Źródło: http://www.inter.uni.lodz.pl/index.php/media/209-wirtualne-gry-realne-

korzyci (stan na dzień: 07.12.2016 r.) 
31Źródło: http://www.psxextreme.info/topic/109036-gry-dla-os%C3%B3b-

niepe%C5%82nosprawnych/ (stan na dzień: 07.12.2016 r.) 
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 3. Zwalczanie utrudnień związanych z używaniem gier 

komputerowych 

 W tej części artykułu zostaną przedstawione działania mające na celu 

„zlikwidowanie” bądź redukcję utrudnień z jakimi na co dzień bory-

kają się ON podczas korzystania z gier komputerowych.  

  Wyzwania jakie pojawiają się przed graczami niepełnospraw-

nymi są bardzo zróżnicowane w zależności od rodzaju ich ograniczeń. 

Upośledzenie wzroku, słuchu, ruchomości, refleksu czy innych cech 

może przyjąć bardzo różne formy. Autorom gier komputerowych 

trudno jest znaleźć uniwersalne rozwiązanie wspomagające ON. Każ-

dy może cierpieć na inną przypadłość. Poszczególne choroby wyma-

gają więc innych, odległych środków. Co więc zrobić w takiej sytuacji? 

Z pomocą przychodzą takie projekty, jak Includification czy Game 

Accessibility Guidelines. Pierwszy z nich, dostępny w formie ilustro-

wanego PDF-a, powstał dzięki fundacji AbleGamers, której celem jest 

wspomaganie graczy niepełnosprawnych, m.in. poprzez uświadamia-

nie i edukowanie32. Organizacja non-profit pomogła niezliczonej ilości 

graczom niepełnosprawnych wrócić do korzystania z gier po urazie 

bądź zagrać w gry po raz pierwszy mimo niepełnosprawności33. Fun-

dacja ta przyznaje również co roku wyróżnienia grom najbardziej 

przyjaznym osobom niepełnosprawnym. Drugi projekt powstał jako 

wspólny wysiłek naukowców i przedstawicieli branży gier kompute-

rowej, żeby udostępnić materiały źródłowe, z których będą mogli 

skorzystać twórcy gier, swego rodzaju ściągawkę z listą gotowych do 

wdrożenia rozwiązań. 

  Oba projekty przedstawiają propozycje ułatwień, które po-

zwolą osobom z rozmaitymi ograniczeniami cieszyć się grami. Propo-

nowane rozwiązania są podzielone na trzy kategorie: trywialnie łatwe 

do zaimplementowania, średnio skomplikowane i trudne, które wy-

                                                 
32

 Źródło: http://www.kson.pl/gazeta/na-swiecie-i-w-kraju/611-gry-komputerowe-

dla-niepelnosprawnych (stan na dzień: 08.12.2016 r.) 
33 Źródło http://www.includification.com/ (stan na dzień: 08.12.2016 r.) 
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magają większych nakładów pracy. Każdy z tych projektów poświęca 

ponadto trochę miejsca na wytłumaczenie z jakimi wyzwaniami zma-

gają się osoby niepełnosprawne podczas gry, a także dlaczego warto 

im pomóc. Pomijając argumenty natury etycznej i ogólnoludzkiej, 

istnieją też bardzo konkretne przesłanki ekonomiczne - po prostu 

warto zagospodarować tę pulę potencjalnych klientów34. 

  Teraz zostanie przedstawionych kilka przykładów gier dosto-

sowanych pod potrzeby osób z niepełnosprawnością. Gry zostały 

stworzone według Includification (praktycznego przewodnika, 

w którym zamieszczone są wskazówki dotyczące stworzenia gry do-

stępnej dla wszystkich) : 

 Pierwszą z nich jest RockSmash. Jest to rodzaj gry 

walczącej/bitewnej. Polega ona na Rozbiciu czego tylko chcesz za 

pomocą myszki, standardowej klawiatury lub włącz opcję 

automatycznego młotka i baw się posługując się zaledwie trzema 

przyciskami. W grze można zmienić kontrast, aby w Rocksmash 

wszystko łatwiej zobaczyć. Gra pozwala również na dostosowania 

szybkości gry. Jest możliwość powiązania każdego klawisza. 

Obecnie ta gra posiada V generacji.  

 Drugi przykład, który zostanie przybliżony to gra Pokemon Sun 

and Moon. Rodzaj gry przygodowej. Aby korzystać z gry 

wystarczy obsługa trzech przycisków Q, T oraz E. Czasami 

wymagane jest od gracza przyciśniecie klawisza A, w celu 

wymieszania składników w grze.35 

 

 

                                                 
34

 Źródło: http://www.kson.pl/gazeta/na-swiecie-i-w-kraju/611-gry-komputerowe-

dla-niepelnosprawnych (stan na dzień: 08.12.2016 r.) 
35 Źródło: http://www.unstoppablegamer.com/pokemon-sun-and-moon/ (stan na 

dzień: 09.12.2016 r.) (tłumaczenie własne) 
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Rys. 1. Wizualizacja gry Pokemon Sun and Moon 

 

Źródło: http://www.unstoppablegamer.com/pokemon-sun-and-moon/ (stan na 

dzień: 09.12.2016 r.) 

  Ciekawostką jest to, że na stronie AbleGamer jest możliwość 

zaznaczenia opcji dotyczących wyszukiwanych przez nas gier.  

Możemy wybrać jedną z  następujących opcji: 

 

- Jestem graczem z jedną ręką, 

- Jestem głuchym graczem, 

- Jestem daltonistą.36 

 

 

                                                 
36 Źródło: http://www.unstoppablegamer.com/tag/one-handed/ (stan na dzień: 

08.12.2016 r.) 
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Rys. 2. Menu strony instytucji AbleGamers. 

 

Źródło: opracowanie własne 

  Wyżej wspomniane gry są głównie skupione na dostarczeniu 

rozrywki osobie z niepełnosprawnością. Teraz przejdę do kilku gier, 

które wspomagają leczenie, wpływają na szybszą, efektywniejszą re-

habilitację. 

4. Gry dla osób niewidomych. 

  Osoby niewidome i niedowidzące mogą w coraz większym 

stopniu bawić się grami komputerowymi, dzięki rosnącej liczbie do-

stępnych gier dźwiękowych. Obecnie na rynku dostępnych jest oko-

ło 50 tytułów i ok. trzy razy tyle programów darmowych. Tak jak gry 

graficzne, gry audio dostępne są w wielu odmianach: przygodówki, 
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platformówki i wiele innych. Jednak zdaniem Kelly Sapergia, która 

recenzuje gry audio dla Radia ACB, pewne elementy są w takich grach 

niezbędne. Najważniejsze są oczywiście wyraziste dźwięki, dzięki 

którym gracz w prosty sposób może zorientować się, gdzie się znajdu-

je. Można to uzyskać poprzez różnorodną muzykę ambientową lub 

różne odgłosy kroków postaci sterowanej przez gracza w zależności 

od podłoża, na jakim się porusza. Ważne są także dialogi, które będą 

prowadziły gracza przez świat gry. 

  Jedną z pierwszych firm, które zaczęły tworzyć gry audio była 

amerykańska firma Bavisoft - do tej pory wypuściła na rynek trzy 

specjalne wydania dedykowane osobą pozbawionym zmysłu wzroku. 

Pomysłodawcą tworzenia gier dźwiękowych był właściciel firmy, któ-

ry jest daltonistą i doświadczał wielu problemów, bawiąc się grami 

komputerowymi z powodu nieodpowiedniego kontrastu na ekranie. 

Wiele elementów było dla niego wręcz niewidocznych. Jednak aby 

stworzyć dobrą grę audio, należy w zupełnie nowatorski sposób po-

dejść do jej tworzenia już na etapie programowania. Ostatnia gra 

stworzona przez firmę Bavisoft pt. "Chillingham" jest grą przgodową, 

której akcja rozgrywa się w nawiedzonej wiosce. Gracz musi rozwią-

zywać różne zagadki i jednocześnie bronić się przed atakami ze stro-

ny wampirów, wiedźm oraz wilkołaków. Skuteczna obrona przed 

tymi storami wymaga doskonałego zestawu głośników stereo lub 

bardzo dobrych słuchawek, aby móc w łatwy  sposób zlokalizować 

napastników.37 

  Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm dotyczący świetlanej 

przyszłości gier opartych jedynie na dźwięku. Zdaniem Richarda Van 

Tola, komputery i konsole do gier są w zbyt dużym stopniu zoriento-

wane na grafikę, by gry dźwiękowe mogły się przebić na rynku dla 

pełnosprawnych graczy. Dodatkową przeszkodą jest brak dobrej ja-

                                                 
37

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/11474 (stan na dzień: 

08.12.2016 r.) 
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kości silników audio. Obecnie stosowane silniki 3D wykorzystują je-

dynie dwie płaszczyzny - gracz może usłyszeć dźwięki jedynie przed 

sobą lub za sobą, ale nie z góry lub z dołu. 

5. Gry komputerowe ułatwiające rehabilitację osób z nie-

pełnosprawnością. 

 Gry wideo coraz częściej znajdują również zastosowanie w procesie 

leczenia. Wykorzystuje się je m.in. w terapii osób cierpiących na 

Alzheimera. Elektroniczne programy zmuszają pacjentów do wysiłku 

umysłowego i logicznego myślenia, co pomaga niekiedy zastopować 

postępy choroby, a czasami nawet odrobinę zmniejszyć jej objawy. 

Komputerowe gry używane są także przy rehabilitacji osób z niepeł-

nosprawnością fizyczną, które dzięki nim mogą ćwiczyć swoją koor-

dynację ruchową. Dodatkową zaletą takiej terapii jest fakt, iż gry od-

ciągają uwagę od dolegliwości, motywują go do ćwiczeń i przyśpiesza-

ją tym samym cały proces leczenia.38 

Mówiąc o rehabilitacji przy pomocy gier komputerowych warto wyja-

śnić to pojęcie: 

 Rehabilitacja grami wideo, znana jest również jako rehabilitacja 

gier. Jest procesem, który za pomocą konsol do gier wideo oraz meto-

dologii do namierzania poprawia słabości fizyczne i psychiczne 

w procesach terapeutycznych. Platformy, które posiadają sterowanie 

ruchem to Nintendo Wii, Microsoft Xbox Kinect i Sony Eye Toy. Meto-

dologie zostały zastosowane we wszystkich grupach wiekowych, od 

małego dziecka aż do podeszłego wieku. Na całym świecie zostały 

wykorzystane w wielu przypadkach od rehabilitacji po udarze mózgu, 

porażeniu mózgowym i innych zaburzeń neurologicznych. Użyte 

również zostały przy zapaleniu ścięgien i stwardnieniu rozsianym. 

Naukowcy promują taką technologię opartą o personalizację syste-

                                                 
38 Źródło: http://www.inter.uni.lodz.pl/index.php/media/209-wirtualne-gry-realne-

korzyci (stan na dzień: 08.12.2016 r.) 
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mów gier dla pacjentów, co pozwala na dalsze zaangażowanie i inte-

rakcję. Dodatkowo, konsole do gier mają możliwość przechwytywania 

danych w czasie rzeczywistym i zapewniają natychmiastową infor-

mację zwrotną dla pacjentów korzystających z tych systemów.39 

 Do narzędzi, gier wspomagających leczenie ON zaliczamy: 

 

 Trening z użyciem ManovoSpring polega na realizowaniu przez 

pacjenta zadań wyświetlanych na monitorze. Wirtualna 

rzeczywistość i formuła gry komputerowej wykazują wysoką 

skuteczność w rehabilitacji neurologicznej kończyn, pacjent jest 

bardziej zaangażowany w leczenie co skutkuje pozytywnymi 

efektami terapeutycznymi.40 

 Mira jest platformą oprogramowania przeznaczona do fizjoterapii 

w postaci zabawy. Jest dogodna dla pacjentów po operacji lub 

urazie. System przetwarza istniejące fizyczne ćwiczenia 

terapeutyczne do gier wideo. Korzysta z zewnętrznego czujnika 

do śledzenia i oceny podatności pacjenta41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_rehabilitation (stan na dzień: 

08.12.2016  r.) (tłumaczenie własne) 
40 Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=CCvBevd_Xvc (stan na dzień: 

08.12.2016 r.) 
41 Źródło: http://www.mirarehab.com/ (stan na dzień: 08.12.2016 r.) 
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Rys. 3. Przedstawienie gry wideo i zewnętrznego czujnika do 

śledzenia i oceny podatności pacjenta. 

 

Źródło: http://www.mirarehab.com/ (stan na dzień: 08.12.2016 r.) 

 VirtualRehab jest klinicznie potwierdzonym systemem 

rehabilitacyji fizycznej, który korzysta z technologii gier wideo 

i pozwala na monitorowanie postępu pacjentów z dowolnego 

miejsca na świecie.42 VirtualRehab 3.0 przeznaczony jest dla 

profesjonalnych terapeutów, którzy pracują z pacjentami. 

Pacjenci cierpią na skutek poważnych schorzeń 

neurologicznych.43 

                                                 
42 Źródło: http://www.virtualrehab.info/ (stan na dzień: 08.12.2016 r.) 
43Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=2XNX_tZHL2E (stan na dzień: 

08.12.2016 r.) 
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6. Gra mobilna dla osób z niepełnosprawnością 

Rys. 4. Wizualizacja gry na smartfona dla ON 

 

Źródło: http://innpoland.pl/117419,polacy-projektuja-gry-dla-niepelnosprawnych-

to-moze-wydac-sie-banalne-ale-widzimy-w-tym-sens (stan na dzień: 08.12.2016 r.) 

  Przyszłością rynku gier są smartfony, na które powstaje coraz 

więcej aplikacji służących do rozrywki. Nie zawsze dorównują one 

tym wydawanym na komputery stacjonarne, ale często przebijają je 

popularnością. Jednak brakuje pozycji wśród aplikacji mobilnych, 

które byłyby dostępne dla osób niepełnosprawnych. Polacy starają się 

to zmienić, dlatego też stworzyli grę, która służy głównie rozrywce. 
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 Studenci Akademii Finansów i Biznesu Vistula zaprojektowali pierw-

szą mobilną grę, która jest dostosowana do potrzeb osób niepełno-

sprawnych ruchowo. 

 Gra Mafia: Settle in Chicago jest prostą platformówką wzorowaną na 

czarno-białych filmach o gangsterach i grach 8-bitowych. Akcja osa-

dzona jest w latach '60, główny bohater musi zmierzyć się z wrogim 

gangiem. Jednak ważniejsze niż fabuła jest to, że od początku projek-

towano grę z myślą o zazwyczaj pomijanej części społeczeństwa. 

 Największym wyzwaniem w trakcie procesu tworzenia gry było wy-

myślenie wszystkich ułatwień, dzięki którym jak najwięcej osób bę-

dzie mogło korzystać z aplikacji. Poza możliwością konfiguracji ste-

rowania twórcy wprowadzili także opcję zmiany kontrastu kolorów. 

Dzięki temu mogą grać także osoby słabo widzące. 

 Obecnie nad grą wciąż trwają prace i zbierane są fundusze nad jej 

dalszym rozwojem. Za pomocą portalu crowdfundingowego polakpo-

trafi.pl każdy może się dołożyć do projektu. Cel zbiórki wyznaczono 

na 12 tys. zł.44 

7.  Podsumowanie 

  Polscy deweloperzy i autorzy gier komputerowych bardzo 

różnie podchodzą do uwzględnienia potrzeb graczy z niepełnospraw-

nościami. Widać jednak, że kwestia dostosowania gier do możliwości 

osób z rozmaitymi typami niesprawności zaczyna się przebijać do 

świadomości rodzimych twórców. Ogólny obraz jest bardziej optymi-

styczny niż można było spodziewać jeszcze kilka lat temu, co nie zna-

czy, że jest idealnie. Warto by polskie firmy popracowały nad wdra-

                                                 
44

 Źródło: http://innpoland.pl/117419,polacy-projektuja-gry-dla-

niepelnosprawnych-to-moze-wydac-sie-banalne-ale-widzimy-w-tym-sens (stan na 

dzień: 08.12.2016 r.) 
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żaniem ułatwień dla graczy niepełnosprawnych, bo z jednej strony 

dzięki temu mogą zyskać dużą grupę wdzięcznych klientów, a z dru-

giej -  więcej osób będzie mogło cieszyć się przygodami w wirtualnych 

światach, na przekór barierom jakie napotykają w codziennym życiu. 
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Streszczenie: 

W Polsce od wielu lat widać wyraźne kłopoty w zakresie funkcjonowania 

systemu emerytalnego. Problem ten powoduje przede wszystkim trudna 

sytuacja demograficzna, która wskazuje na proces starzenia się 

społeczeństwa oraz niewydolność finansowa głównej instytucji zajmującej 

się wypłatą świadczeń emerytalnych. Można zatem mówić, że przyszłe 

świadczenia emerytalne, obarczone są ryzykiem niewypłacalności. 

W związku z tą sytuacją, należy znaleźć rozwiązanie, które zapewni 

przyszłym emerytom dostęp do należnych im środków pieniężnych 

w okresie starości. Jedną z możliwości jest uświadomienie społeczeństwa w 

zakresie samodzielnego oszczędzania i tworzenia dodatkowego 

zabezpieczenia emerytalnego. 
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Abstract: 

There are visible problems in functioning of the Poland’s pension system for 

last years. The main factor of this problem is demography, polish society is 

aging.  Moreover, main institution responsible for maintaining and managing 

pension system is financially insecure. We can say that, the future retirement 

benefits are at high risk of insolvency. Therefore, there is need to find solu-

tion to provide a proper level of income for the future pensioners. One of 

ideas to solve this problem is to make a society aware of  self-saving oppor-

tunities for future pension insurance. 

Słowa kluczowe: demografia, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, 

adekwatność dochodowa 

Keywords: Demography, Social Security Fund, income adequacy 

 

Niniejszy artykuł dotyczy konieczności dodatkowego zabezpieczenia 

emerytalnego. Jego głównym celem jest wskazanie czynników, które 

powodują, że takie zabezpieczenie staje się konieczne. Wiąże się to 

z zaprezentowaniem determinantów mających wpływ na złą sytuację 

finansową przyszłych emerytów. Celem cząstkowym jest wskazanie 

możliwości kreowania dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego 

przez osoby prywatne, jak i organizacje, które pozwolą na 

zwiększenie ilości posiadanych środków w okresie emerytalnym. 

W celu przybliżenia problematyki związanej z wypłatą przyszłych 

świadczeń emerytalnych, posłużono się literaturą oraz 

ogólnodostępnymi artykułami z zakresu finansów i gospodarki. Aby 

zrealizować postawiony cel, przeanalizowano dane liczbowe zawarte 

w sprawozdaniach i raportach. 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że sytuacja 

finansowa przyszłych emerytów będzie zła. Świadczy o tym przede 

wszystkim niekorzystna sytuacja demograficzna, w której od lat 

pojawia się proces starzenia się społeczeństwa, a także zła sytuacja 
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finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Powstaje zatem 

konieczność dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, które 

pozwoli na uzupełnienie deficytu, jaki powstanie w budżecie podczas 

okresu starości. 

Problematyka artykułu jest często poruszanym tematem w pracach 

naukowych, natomiast ma on szczególną wartość z uwagi na 

aktualność tego zjawiska. 

 

1. Wprowadzenie 

Polska od wielu lat zmaga się z problemem w zakresie zabezpieczenia 

finansowego emerytów. Pomimo przeprowadzenia 1 stycznia 1999 

roku reformy emerytalnej i zmiany repartycyjnego charakteru 

systemu na repartycyjno-kapitałowy, sytuacja finansowa seniorów 

nadal się pogarsza. Wysokość pobieranych świadczeń wciąż 

pozostawia wiele do życzenia, a stopa zastąpienia jest niska. Ponadto 

problematyka systemu emerytalnego dotyka nawet osób aktywnych 

zawodowo, które martwią się o swoją przyszłość i boją, że nie 

otrzymają należnej im emerytury.  
 Cykl życia człowieka składa się z czterech etapów. Dzieciństwa, 

kształcenia, aktywności zawodowej i starości. Z punktu widzenia sys-

temu emerytalnego, istotne stają się dwa ostatnie etapy, czyli aktyw-

ność zawodowa i starość. Wynika to z samych zasad funkcjonowania 

systemu ubezpieczeń społecznych, którego przymusowy charakter 

zmusza każdą pracującą osobę do odprowadzania składek. Celem 

takiego działania jest zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami 

finansowymi na wypadek niezdolności do pracy. W przypadku skład-

ki emerytalnej, chroni ona przed utratą środków pieniężnych nie-

zbędnych do życia w chwili utracenia zdolności do pracy w wyniku 

starości. Dokładniej mówiąc, zapewnia nam ona prawo do świadczeń, 

które nabyliśmy wcześniej dzięki ograniczeniu konsumpcji w okresie 

aktywności zawodowej i przekazaniu części środków finansowych 

w postaci składki. Niestety pomimo zapewnień, że odprowadzana 
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składka daje nam prawo do pobierania świadczenia w okresie staro-

ści, coraz częściej mówi się o tym, że za jakiś czas wysokość otrzymy-

wanych emerytur będzie niewielka, a być może nie dostaniemy jej 

wcale. 

Sytuacji nie poprawia również trudna sytuacja demograficzna. Od 

wielu lat w Polsce można zaobserwować tendencję starzejącego się 

społeczeństwa. Wpływ na to ma niski współczynnik dzietności, który 

jest daleki od prawidłowej normy. Do tendencji starzenia się społe-

czeństwa przyczynia się również fakt, że ludzie żyją coraz dłużej. Wy-

dłużający się wiek życia wpływa na okres pobierania świadczenia 

emerytalnego generując dodatkowe zapotrzebowanie na kapitał. 

Istnieje jeszcze szereg innych determinantów, które rodzą obawę 

o sytuację finansową obecnych i przyszłych emerytów. Wszystkie 

jednak składają się na spójny obraz, ukazując ogrom problemu, z ja-

kim od lat zmaga się Polska i uświadamiając, że konieczne jest dodat-

kowe zabezpieczenie finansowe. Powstaje zatem pytanie, co robić, 

aby po przejściu na emeryturę nie martwić się o swoją sytuację mate-

rialną i żyć na dotychczasowym poziomie.  

 

2. Demografia 
Od wielu lat w Polsce obserwujemy proces starzenia się społeczeń-

stwa. Wpływ na to mają przede wszystkim dwa czynniki, do których 

należy dzietność oraz wydłużająca się długość życia. Dodatkowy 

czynnik, który niekorzystnie wpływa na demografię w Polsce, stano-

wią liczne emigracje osób aktywnych zawodowo. Wszystkie te deter-

minanty wpływają negatywnie na funkcjonowanie systemu emerytal-

nego i generują obawy o jego dalsze istnienie. Demografia ma znaczą-

cy wpływ na konieczność dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, 

dzięki któremu nasz poziom życia po przejściu na emeryturę nie ule-

gnie załamaniu. 
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Wykres 1. Współczynnik dzietności w Polsce w latach 1990-2015 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej 

http://www.rynekpracy.pl/monitor_rynku_pracy_1.php/wpis.222. 

Na wykresie 1 zobrazowano współczynnik dzietności w Polsce 

w latach 1990-1015. Jego niski poziom powoduje brak zdolności do 

odtwarzania rodzin na poziomie, który zapewni prostą zastępowal-

ność pokoleń. Najprościej ujmując, nasza populacja się kurczy. Biorąc 

zatem pod uwagę sposób działania systemu emerytalnego, którego 

środki finansowe pochodzą z odprowadzanych składek emerytalnych 

przez osoby aktywne zawodowo, można wywnioskować, że wpływy 

te są coraz mniejsze. Odwrotnie dzieje się z wydatkami, które wzra-

stają wraz ze wzrostem liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Prawi-

dłowa wartość współczynnika dzietności, która pozwala na odtwo-

rzenie pokolenia wynosi 2,1. W Polsce w roku 2015 wartość współ-

czynnika wyniosła 1,4. Państwo próbuje walczyć z tym problem. Jed-

nym z działań mających na celu poprawienie współczynnika dzietno-

ści było uruchomienie programu 500+. Jego podstawowym celem 

była zachęta do poszerzania swojej rodziny. Niestety, według prze-

prowadzonych prognoz, program ten przyczyni się do poprawy tego 

współczynnika tylko w niewielkim stopniu, bo wzrośnie on zaledwie 
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do poziomu 1,6. Warto również wspomnieć, że w roku 2011 na 27 

państw Unii Europejskiej, polski wskaźnik dzietności uplasował się na 

miejscu 25. Niższy wynik odnotowała jedynie Rumunia oraz Węgry45. 

Wykres 2. Średni wiek życia mężczyzn i kobiet- dotychczasowy 

i prognozowany 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej 

http://www.clf.net.pl/15-demografia-polski. 

 Na wykresie 2 przedstawiono dotychczasowy oraz prognozowany 

średni wiek życia mężczyzn oraz kobiet. Wiek obu płci charakteryzuje 

się silną tendencją wzrostową. Oznacza to, że zarówno mężczyźni, jak 

i kobiety, będą żyć coraz dłużej. W roku 2030 średni wiek mężczyzn 

osiągnie wartość 77,6, a kobiet 83,3. Przekładając to na wypłatę eme-

rytur, można zauważyć poważny problem. Wydłużający się okres 

życia powoduje wydłużenie czasu pobierania świadczenia emerytal-

nego, co może generować problem z pozyskaniem środków na ten cel. 

                                                 
45 Rynek pracy, http://www.rynekpracy.pl/monitor_rynku_pracy_1.php/wpis.222 

(17.01.2017) 
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Spowoduje to dodatkowe obciążenie nie tylko dla budżetu państwa, 

ale i dla osób pozostających w aktywności zawodowej46.  

3. Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecz-

nych 

Na konieczność dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, wpływ 

ma nie tylko sytuacja demograficzna, ale i sytuacja Funduszu Ubez-

pieczeń Społecznych. Rolą Funduszu jest gromadzenie składek od 

osób aktywnych zawodowo oraz ich wyplata w postaci świadczeń na 

rzecz osób, którym to świadczenie przysługuje. Można jednak zaob-

serwować poważny problem, jakim przede wszystkim jest nierów-

nomierność wydatków oraz wpływów ze składek. 

 Wykres 3. Wpływy ze składek i wydatki Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych w latach 2007-2015 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej 

http://www.bs.net.pl/analitycy-banku-bps-sa/deficyt-ubezpieczen-spolecznych. 
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 D. Graniewska, Warunki życia emerytów i rencistów w Polsce i w krajach zachodnich, 

Warszawa 1999, s. 37. 
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Na wykresie 3 przedstawiono poziom wpływów Funduszu Ubezpie-

czeń Społecznych pochodzących ze składek oraz wydatki, które sta-

nowią wypłacane świadczenia. Z łatwością można zauważyć, że wy-

datki są duże większe niż wpływy. Oznacza to, że Fundusz Ubezpie-

czeń Społecznych od lat generuje deficyt. Może to powodować 

zmniejszenie wartości wypłacanych świadczeń, a w dalszej przyszło-

ści upadek Funduszu. Ten czarny scenariusz spowodowałby znaczne 

obniżenie poziomu konsumpcji, a w najgorszym wariancie całkowitą 

utratę świadczenia emerytalnego. Generuje to konieczność dodatko-

wego zabezpieczania finansowego na wypadek starości we własnym 

zakresie.  

 Wykres 4. Środki pieniężne przekazane z budżetu państwa do 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (wartości dotychczasowe i pro-

gnozowane) 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie interne-

towej 

http://www.money.pl/emerytury/raporty/artykul/dziura;w;zus;rosnie;coraz;trudni

ej;bedzie;ja;zasypac,139,0,519563.html 

 Na wykresie 4 zobrazowano jeden ze sposobów eliminowania 

deficytu powstającego corocznie w Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
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nych, którego główną gałąź stanowi Fundusz Emerytalny. Państwo ze 

swojego budżetu dokłada corocznie ok. 40 mld złotych. W roku 2015 

dofinansowanie wyniosło 40,5 mld złotych. W związku z obniżeniem 

wieku emerytalnego, które ma miejsce w roku 2017, ZUS przygotował 

prognozy deficytu i symulację finansowania ubezpieczeń społecznych 

z budżetu państwa. Wynika z niej, że w roku 2020 w Funduszu Ubez-

pieczeń Społecznych zabraknie kwoty ponad 60 mld złotych47. Pa-

trząc z tej perspektywy można zauważyć, że Fundusz ten, będzie 

znajdował się w coraz cięższej sytuacji finansowej. W dłuższym okre-

sie, kiedy poziom obciążenia budżetu państwa z tytułu emerytur sta-

nie się dla niego zbyt wysoki, może to doprowadzić do jego upadku. 

Istotną rolę odgrywa również Fundusz Rezerwy Demograficznej po-

wstały w 2002 roku w celu wspomagania procesu wypłat świadczeń 

emerytalnych po roku 2020. Mimo pierwotnych założeń, pieniądze 

z tego Funduszu wspomogły wypłatę emerytur już w roku 2010 

w kwocie 7,5 mld złotych. W roku 2015 stan Funduszu Rezerwy De-

mograficznej wyniósł 19,8 mld złotych, podczas gdy według pierwot-

nych założeń w roku 2020 miał on wynosić 200 mld złotych48. Uzy-

skanie takiego wyniku w ciągu 5 lat nie jest możliwe, co oznacza, że 

funkcjonowanie takiego Funduszu, nie zapewni bezpieczeństwa 

w zakresie wypłaty świadczeń. Stanowi to kolejny powód do samo-

dzielnego oszczędzania i konieczności zabezpieczenia na wypadek 

starości. 

                                                 
47

 Bankier, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Wysoka-cena-za-obnizenie-wieku-

emerytalnego-3639226.html (16.01.2017) 
48 Money, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/fundusz-

rezerwy- demograficznej-przejmie,25,0,2117145.html (16.01.2017) 



  

Ekonomia i Zarządzanie IX (3)/2016 49 

4. Adekwatność dochodowa systemu emerytalnego 

 Jednym z mierników, który pozwala ocenić poprawność funkcjo-

nowania systemu emerytalnego jest adekwatność dochodowa. Służy 

ona przede wszystkim49: 

 określeniu, czy system emerytalny zapewnia emerytom do-

chód, który chroni ich przed ubóstwem, 

 porównaniu wielkości konsumpcji z okresu aktywności zawo-

dowej oraz tej, która pojawia się w okresie emerytalnym, 

 sprawdzeniu, czy między kobietami a mężczyznami, występu-

ją niepożądane dysproporcje dotyczące dwóch wyżej wymie-

nionych punktów. 

 Jednym ze wskaźników, który pozwala określić, czy system emery-

talny zapewnia dochód chroniący przed ubóstwem, jest wskaźnik 

pogłębionej deprywacji materialnej. Miernik ten jest o tyle ciekawy, 

że pozwala określić odsetek populacji, który nie może pozwolić sobie 

na zaspokojenie przynajmniej 4 z 9 potrzeb50: 

 opłacanie rachunków lub czynszu, 

 utrzymanie odpowiedniej temperatury w domu, 

 możliwość pokrycia niespodziewanych wydatków, 

 jedzenie mięsa lub ryb co drugi dzień, 

 możliwość spędzenia tygodniowych wakacji poza domem, 

 posiadanie samochodu, 

 posiadanie pralki, 

 posiadanie kolorowego telewizora, 

 posiadanie telefonu. 

Warto zauważyć, że wymienione wyżej potrzeby są tak naprawdę 

podstawowymi rzeczami, jakie każdy człowiek powinien mieć. Nie są 

                                                 
49 F. Chybalski [w:] F. Chybalski (red.), Adekwatność dochodowa, efektywność i 

redystrybucja w systemach emerytalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2016, s. 

24-25. 
50 op. cit., s. 28. 



 

50 Ekonomia i Zarządzanie IX (3)/2016 

to wygórowane pragnienia, lecz oczekiwania i przedmioty użytku 

codziennego. 

 Wykres 5. Wartość wskaźnika pogłębionej deprywacji mate-

rialnej w Polsce w 2013 roku na tle wybranych państw 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie F. Chybalski [w:] F. Chybalski (red.), 

Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2016, s. 82-83. 

 

 Na wykresie 5 przedstawiono wartość pogłębionej deprywacji 

materialnej, jaka miała miejsce w Polsce oraz w wybranych pań-

stwach w 2013 roku. Polska uplasowała się z wynikiem 11,5. Porów-

nując ją do innych państw, można zauważyć, że jest to wysoki poziom. 

Wyżej znajduje się tylko Bułgaria, Grecja, Łotwa, Litwa oraz Rumunia. 

Wartość wskaźnika wśród pozostałych państw jest dużo niższa, za-

tem można stwierdzić, że w Polsce problem zaspokojenia podstawo-

wych potrzeb materialnych jest duży. 
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Wykres 6. Wartość wskaźnika stopy zastąpienia w latach 2005-2013 
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Stopa zastąpienia w Polsce Źródło: Opracowanie własne na podstawie F. Chybalski [w:] F. Chybalski 

(red.), Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytal-

nych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2016, s. 83. 

 

 Porównując wielkość konsumpcji z okresu aktywności zawodowej 

i okresu emerytalnego, należy zwrócić uwagę na stopę zastąpienia. Jej 

wielkość wskazuje, w jakim stopniu wartość otrzymywanej emerytu-

ry odpowiada wartości dochodu otrzymywanego w czasie aktywności 

zawodowej. W przypadku Polski stopa zastąpienia kształtuje się na 

poziomie bliskim lub równym 60%. Oznacza to, że przeciętny emeryt 

otrzymuje świadczenie w wysokości 60% dochodu, który otrzymywał 

przed zakończeniem aktywności zawodowej. Oczywiście najbardziej 

pożądaną wielkością jest 100%, ponieważ oznaczałoby to, że poziom 

naszego życia i wielkość konsumpcji nie ulegną zmianie. 

 

5. Przykładowe formy dodatkowego zabezpieczenia 

emerytalnego 

 W związku z problemami w zakresie funkcjonowania systemu 

emerytalnego oraz trudnej sytuacji demograficznej Polski, powstaje 

konieczność samodzielnego zabezpieczenia emerytalnego. Jeżeli za-

wiódł system stworzony przez państwo, najlepszym rozwiązaniem 

staje się samodzielne oszczędzanie i inwestowanie na poczet przy-

szłej emerytury. Dla części osób jednym ze sposobów zabezpieczenia 

emerytalnego może być inwestowanie w rodzinę, a dokładniej ujmu-
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jąc, w potomstwo. Brzmi kontrowersyjnie, jednak posiadanie dzieci 

może stanowić formę inwestycji, która zwróci się w okresie starości. 

Pracujące dzieci będą mogły wesprzeć finansowo swoich emerytowa-

nych rodziców, tym samym odwdzięczając się za trud i środki włożo-

ne w edukację, wychowanie, czy zapewnienie wszystkich potrzeb. 

Istnieje jednak ryzyko, że sytuacja finansowa dzieci nie będzie na tyle 

dobra, by mogły one pomóc materialnie swoim rodzicielom. Dlatego 

warto spojrzeć na inne możliwości, które pozwolą na utrzymanie do-

tychczasowego poziomu życia w okresie starości. 

 Jedną z możliwości samodzielnego finansowania jest III filar. Sta-

nowi on formę dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, a wypłaty 

z tego filaru są uzupełnieniem świadczeń otrzymywanych w ramach 

funkcjonowania pozostałych dwóch, czyli ZUS i OFE. W skład tego 

filaru wchodzi Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Indywidualne 

Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracownicze Pro-

gramy Emerytalne (PPE)51. Niestety jest on nadal mało popularny, 

więc środki zgromadzone na tym filarze nie są w stanie w zasadniczy 

sposób zwiększyć przyszłych emerytur52. Posiadanie Indywidualnego 

Konta Emerytalnego lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Eme-

rytalnego jest związane z podpisaniem umowy o prowadzenie IKE lub 

IKZE z funduszem inwestycyjnym, instytucją prowadzącą działalność 

maklerską, bankiem, zakładem ubezpieczeń na życie itp.53 Natomiast 

Pracownicze Programy Emerytalne są pewnego rodzaju grupowym 

oszczędzaniem na emeryturę z inicjatywy pracodawcy. To on odpro-

wadza składkę na ten cel, natomiast pracownik może zadeklarować 

składkę dodatkową potrącaną od jego wynagrodzenia. Środki trafiają 

                                                 
51 J. Wantoch- Rekowski [w:] J, Wantoch- Rekowski (red.), Podstawy prawa finansów 

ubezpieczeń społecznych, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 2015, s. 39-40. 
52 Emerytura gov, http://emerytura.gov.pl/iii-filar/statystyka/ (16.01.2017) 
53Emerytura gov, http://emerytura.gov.pl/iii-filar/indywidualne-konto-emerytalne/ 

(16.01.2017) 
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do instytucji finansowej wybranej przez pracodawcę w porozumieniu 

z pracownikami i tam podlegają odpowiedniemu zarządzaniu. 

 Wykres 7. Liczba kont IKE, IKZE, PPE na koniec roku 2013 

 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie interne-

towej http://emerytura.gov.pl/iii-filar/statystyka/ 

 Na wykresie 7 przedstawiono liczbę kont IKE, IKZE i PPE na koniec 

2013 roku. Największą popularnością cieszy się Indywidualne Konto 

Emerytalne, jednak i tak liczba tych kont wynosi ledwo ponad 800 

tysięcy. Jest to bardzo niewielka wartość patrząc na liczbę osób ak-

tywnych zawodowo. 
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 Wykres 8. Wartość środków w IKE, IKZE, PPE na koniec 2013 roku 

 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie interne-

towej http://emerytura.gov.pl/iii-filar/statystyka/ 

 Na wykresie 8 zobrazowano wartość środków pieniężnych (w mld 

zł) zawartych w IKE, IKZE i PPE. Można zauważyć, że mimo niewiel-

kiej ilości kont Pracowniczych Programów Emerytalnych, mają one 

największą wartość. Niestety kwoty w IKE, IKZE i PPE są nadal nie-

wielkie. Wartość środków na koniec 2013 roku w PPE wynosiła nieco 

ponad 8 mld złotych, podczas gdy samo dofinansowanie deficytu FUS 

z budżetu państwa sięgało wymiaru blisko 40 mld złotych. Warto 

więc pomyśleć nad edukacją społeczeństwa w zakresie korzystania z 

III filaru lub upowszechnić istnienie Pracowniczych Programów Eme-

rytalnych, które gromadzą największe kwoty. Formą, która spowo-

dowałaby znaczne zainteresowanie i wzrost środków gromadzonych 

w III filarze, jest zwiększenie udziału przedsiębiorstw w finansowaniu 

tego filaru. Taką możliwość dają tzw. systemy kafeteryjne. Stanowią 

one nie tylko pozafinansowy motywator dla pracowników, ale i szan-

sę na zwiększenie zabezpieczenia emerytalnego. Systemy kafeteryjne 

umożliwiają pracownikom dokonanie wyboru pomiędzy oferowany-

mi przez pracodawcę benefitami. Dzięki temu wzrasta atrakcyjność 

wynagrodzenia pracownika, które w tym przypadku wzbogaca się o 

elementy pozafinansowe. W przypadku emerytury, pracodawcy mogą 
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dać pracownikom możliwość skorzystania z programów emerytal-

nych w ramach przyznanego im benefitu. Jest to niejako forma premii, 

która motywuje pracowników do lepszej pracy, powoduje wzrost 

zadowolenia i satysfakcji oraz może korzystnie wpłynąć na ilość ab-

sencji. W tym przypadku korzyścią byłoby również dodatkowe za-

bezpieczenie emerytalne, z którego pracownicy będą mogli skorzy-

stać w okresie starości. Obecnie niewiele firm korzysta z systemów 

kafeteryjnych, ponieważ wiąże się to z wysokimi kosztami, a w przy-

padku programów emerytalnych, z długim okresem trwania. Warto 

więc uświadomić pracodawców, że takie rozwiązanie jest bardzo sil-

nym motywatorem, a stworzenie benefitu dającego możliwość zabez-

pieczenia emerytalnego jest w obecnym czasie bardzo pożądane54. 

 Inną formą zabezpieczenia emerytalnego mogą być posiadane nie-

ruchomości. Poza możliwością ich sprzedaży lub wynajmu podczas 

okresu starości, stanowią one dodatkowe źródło pozyskania kapitału 

chociażby poprzez skorzystanie z odwróconej hipoteki. Jest to pro-

dukt, który od grudnia 2014 roku został wprowadzony do Polski 

dzięki podpisaniu Ustawy o Odwróconym Kredycie Hipotecznym, 

jednak mimo upływu lat, żaden bank nie wprowadził jej do swojej 

oferty. Odwrócona hipoteka jest źródłem pozyskania dodatkowego 

kapitału dla emerytów. Polega na zawarciu umowy między bankiem 

a emerytem, który to zobowiązuje się do przekazania, po swojej 

śmierci, prawa własności posiadanej nieruchomości bankowi. Wów-

czas to bank staje się właścicielem nieruchomości. W zamian wypłaca 

on emerytowi miesięczne transze w wysokości uzgodnionej na pod-

stawie wyceny wartości nieruchomości oraz wieku emeryta. Środki te 

stanowią dodatkowy dochód na emeryturze55. Pomimo wejścia 

                                                 
54  HR trendy, http://www.hrtrendy.pl/2008/01/19/wynagrodzenia-kafeteryjne-

krok-po-kroku/ (20.03.2017) 
55 E. Poprawska., P. Kowalczyk, Hipoteka odwrócona (reverse mortgage), [w:] A 

Szelądowska (red.), Współczesna bankowość hipoteczna, CeDeWu, Warszawa 2010, 

s.86. 
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w życie ustawy regulującej funkcjonowanie tego produktu na polskim 

rynku finansowym, nadal nie ma go w ofercie żadnego z banków. 

Głównym powodem jest niechęć emerytów argumentowana brakiem 

zaufania do banków, chęcią przekazania nieruchomości rodzinie w 

formie spadku, nieznajomością tego produktu oraz posiadaniem wy-

starczającej ilości środków pieniężnych na podstawowe potrzeby, 

jakimi są czynsz, żywność oraz leki56. Odwrócona hipoteka mogłaby w 

pewnym stopniu wspomóc sytuację finansową emerytów, tym bar-

dziej, że aktualna stopa zastąpienia wynosi 60%. Aby utrzymać po-

ziom życia na dotychczasowym poziomie, należałoby pozyskać kapi-

tał z dodatkowych źródeł, chociażby takich jak odwrócony kredyt 

hipoteczny. W opinii ekspertów polski rynek hipoteczny jest wciąż 

mało dojrzały, lecz istnieje duże prawdopodobieństwo jego rozwoju 

oraz wprowadzenia nowych produktów, m.in. odwróconego kredytu 

hipotecznego57. Wówczas posiadania nieruchomość stałaby się formą 

dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego na wypadek uzyskania 

niskiego świadczenia emerytalnego lub nieotrzymania go wcale. 

6. Uwagi końcowe 

 Obecna sytuacja systemu emerytalnego jest zła, a przeprowadzane 

prognozy nie przewidują poprawy. Przeciwnie, możemy spodziewać 

się pogorszenia. Negatywny wpływ ma również sytuacja demogra-

ficzna. Rodzi to konieczność dodatkowego zabezpieczenia emerytal-

nego. Jedyną sytuacją, która mogłaby uchronić nas przed konieczno-

ścią samodzielnego zabezpieczenia i martwienia się o przyszłą emery-

turę, byłyby działania podjęte przez państwo. Reforma z 1 stycznia 

1999 roku nie przyniosła pożądanego efektu. W chwili obecnej wy-

stępuje konieczność ponownego zreformowania systemu. Państwo 

powinno zacząć pracować nad rozwiązaniami, które poprawiłyby 

                                                 
56  Badania własne przeprowadzone w kwietniu 2016 roku na grupie 100 emerytów. 
57 G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w 

Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010, s. 50. 
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funkcjonowanie systemu emerytalnego i sytuację finansową przy-

szłych emerytów. Być może jednym z słusznych rozwiązań, choć dość 

radykalnych, byłaby likwidacja obecnego systemu emerytalnego. Na-

leżałoby wtedy przeprowadzić edukację społeczeństwa w zakresie 

samodzielnego oszczędzania i wymusić, aby zaczęło ono oszczędzać 

na swoją emeryturę we własnym zakresie, co w chwili obecnej robi 

niewiele osób. Społeczeństwo nie jest świadome ogromu problemu 

emerytalnego oraz nie posiada wystarczającej wiedzy, która pozwoli-

łaby mu na samodzielne oszczędzanie. 

 Jeżeli państwo nie podejmie skutecznych działań naprawczych w 

zakresie systemu emerytalnego, Polskę czeka emerytalna katastrofa. 

Dlatego już teraz osoby młode, powinny myśleć nad dodatkowym 

zabezpieczeniem, które uchroni je przed negatywnymi skutkami sta-

rości, a więc utratą dochodu. Zawsze istnieje też inne, dość kontro-

wersyjne rozwiązanie, czyli przeprowadzka do Danii, Holandii, Szwe-

cji lub Finlandii, których system emerytalny oceniany jest, jako efek-

tywny i stabilny. Wówczas zmartwienia o niepewnej przyszłości i 

poziomie życia w czasie dezaktywacji zawodowej skończyłyby swój 

byt. 
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Społeczne i gospodarcze aspekty uchwały 

o zniesieniu opłaty targowej w miastach na 

prawach powiatu 

 
Social and economic aspects of the resolution on the refund 

of the fair ticket in cities on the right of the powiat 
 

Streszczenie 

Fakultatywność opłaty targowej istnieje od dnia 1 stycznia 2016 r., co 

w skrócie oznacza, iż jej wprowadzenie jest uzależnione od uprzedniej 

uchwały rady gminy. W związku z przewidzianą przez ustawodawcę, możli-

wością podejmowania decyzji przez gminy, artykuł przedstawia zarówno jej 

społeczne, jak i gospodarcze aspekty. Autorzy zwrócili uwagę między innymi 

na przyczyny zniesienia opłaty. Artykuł zawiera liczne odniesienia do re-

aliów społecznych i gospodarczych osób handlujących na targowiskach 

w nawiązaniu do kwestii rozwoju przedsiębiorczości, nacisku środowisk 

kupieckich, a także zależności pomiędzy opłatą targową a porządkowaniem 

ruchu targowiskowego. Zawarto także odpowiedź na pytanie czy miasto na 

prawach powiatu należy postrzegać jako przedsiębiorstwo oraz jakie prze-

słanki należy mieć przy tym na uwadze.  
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Na podstawie informacji uzyskanych z uchwał budżetowych została 

przeprowadzona analiza budżetów miast na prawach powiatu z uwzględnie-

niem zmiany wpływów we wskazanych latach, co zostało przystępnie przed-

stawione za pomocą tabel oraz wykresów. Artykuł zawiera także opis opłaty 

targowej postrzeganej jako czynnik ograniczający podejmowanie działalno-

ści gospodarczej oraz przedstawia negatywne konsekwencje rezygnacji z jej 

poboru.  

 

Summary 

The market charge exists from 1 January 2016 as facultative, which in 

a nutshell means that its imposition depends on the previous resolution of 

the district council. With regard to the council’s ability to make decisions, the 

article presents both its social and economic aspects.  

The authors noted, among others, the reasons for the abolition of the 

fee. The article contains numerous references to the social and economic 

realities of market traffickers in relation to development of entrepreneur-

ship, the pressure of merchant circles, as well as the relationship between 

market charges and market ordering. The answer to the question is whether 

the city with county rights should be seen as an enterprise and what the 

point should be in this regard.  

Based on the information obtained from the budget resolutions, an 

analysis of city’s with county rights budgets was conducted, taking into ac-

count the influence of changes, presented in tables and graphs. The article 

also contains a description of the market charge seen as a factor limiting 

business activity and presents the negative consequences of the abolition. 

 

Słowa kluczowe: opłata targowa, społeczne i gospodarcze aspekty zniesie-

nia opłaty targowej, przedsiębiorczość, przyczyny zniesienia opłaty 

 

Key words: market charge, social and economic aspects of abolition, entre-

preneurship, reasons for the abolition of the fee. 
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1. Wprowadzenie 

 
Opłata targowa w Polsce stanowi obciążenie z którym muszą się li-

czyć przedsiębiorcy od ponad pół wieku i stanowi bardzo ważny 

aspekt dla codziennej działalności szerokiej rzeszy drobnych przed-

siębiorców. Jako danina publiczna wprowadzona została ustawą 

z dnia 26 lutego 1951 r.58 o podatkach terenowych i wpisała się 

w świadomość społeczną jako jedna z opłat lokalnych, dla których 

typowym jest pozostawienie szerokiego zakresu regulacji jednostkom 

samorządu terytorialnego. Fakt ten pozwala na określenie, które sa-

morządy bardziej sprzyjały rozwojowi drobnej przedsiębiorczości, 

a które wyżej cenią jednorazowe wpływy fiskalne. Początkowo bo-

wiem opłata targowa miała charakter obligatoryjny, jednak obecnie, 

pod wpływem zmian społeczno-gospodarczych ten aspekt omawianej 

daniny uległ zmianie na rzecz jej fakultatywności59, dzięki nowelizacji 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych60, 

która stanowiła reakcję na przemiany społeczne i gospodarcze, globa-

lizację oraz zdecydowane zwiększenie dostępu konsumentów do 

wszelkiego rodzaju produktów. Samorządy tym samym zyskały moż-

liwość podjęcia decyzji w kwestii wprowadzenia lub zniesienia opłaty 

targowej. Społeczny aspekt omawianych zmian jest nie do przecenie-

nia. Skorzystanie przez samorządy z możliwości zniesienia opłaty 

targowej stanowi swoisty ukłon w stronę kupców i małych przedsię-

biorców, dla których opłaty - nawet z pozoru nieznaczne, lecz powta-

rzalne w stosunku miesięcznym stanowią zauważalne obciążenie fi-

nansowe. Co więcej, koszty te należy oceniać w konfrontacji z konku-

rencją w postaci hipermarketów, które nie są obciążone opłatą tar-

gową, a ze względu na skalę posiadają wiele przewag, które popra-

                                                 
58 Od 1 stycznia 2016 roku, na mocy art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1951 

nr 14 poz. 110). 
59 Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 
60 Dz.U. z 2016 r. poz. 716 
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wiają ich sytuację ekonomiczną. Uchwała rady miasta na prawach 

powiatu znosząca opłatę targową przyczynia się do rozwoju handlu 

targowiskowego, który to zazwyczaj jest formą działalności rodzinnej 

i lokalnej. Skutkiem zwolnienia z omawianej daniny jest rozwój drob-

nej przedsiębiorczości, tak istotnej w lokalnym środowisku. Wyłącze-

nie obowiązku uiszczania opłaty targowej stanowi niewątpliwie ulgę 

dla kupców, korzystnie wpływa też na wizerunek gminy czy miasta na 

prawach powiatu - jednostki dzięki tego typu inicjatywom zaczynają 

być postrzegane jako przyjazne przedsiębiorcy. Poprawa wizerunku 

z kolei może w dłuższej perspektywie przysporzyć samorządom 

większych korzyści finansowych niż dotychczasowe wpływy z opłaty 

targowej. Dzieje się tak głównie za sprawą nowych małych przedsię-

biorców rozpoczynających działalność na lokalnym rynku, którzy 

w konsekwencji zobowiązani będą uiszczać inne obowiązkowe dani-

ny, zwiększając tym samym dochody w budżecie jednostki samorządu 

terytorialnego61. Nie należy bowiem rozpatrywać korzyści płynących 

z rezygnacji z opłaty targowej w izolacji od pozostałych danin pu-

blicznoprawnych. To wszystko doskonale koresponduje z konieczno-

ścią postrzegania miasta na prawach powiatu62 jako przedsiębior-

stwa, nie tylko ze względu na podobieństwo w strukturze i organiza-

cji, ale w szczególności z uwagi na konieczność podejmowania ryzyka 

w zakresie polityki finansowej oraz oferowania produktów i usług. 

Jak zostało wspomniane, miasto czerpie korzyści z poprawy wizerun-

ku, tak jak przedsiębiorstwo z reklamy, poprzez rezygnację z poboru 

opłaty targowej buduje markę ośrodka przyjaznego drobnym przed-

siębiorcom i tak jak przedsiębiorstwo dąży do pozyskania nowych 

„kontrahentów”. Z tego powodu władze miast na prawach powiatu 

nie mogą działać w oderwaniu od zasad zarządzania przedsiębior-

                                                 
61

 Wskazać przykładowo należy na udział gminy w redystrybucji wpływów 

budżetowych w podatkach dochodowych. 
62 Generalizując, jako przedsiębiorstwa można postrzegać również inne jednostki 

samorządu terytorialnego 
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stwem, czego wyrazem jest w wielu z nich decyzja o zniesieniu opłaty 

targowej. 
Ogromnego znaczenia nabiera również ekonomiczny aspekt 

zniesienia obligatoryjnego charakteru opłaty targowej. Dla niektórych 

miast na prawach powiatu wpływy z opłaty, zdawałoby się, że mogą 

stanowić zauważalne, liczące się źródło dochodu, jednakże, jak wyni-

ka z analizy budżetów miast na prawach powiatu na rok 2015, w żad-

nym z nich udział wpływów z opłaty targowej w budżecie nie prze-

kroczył 1%. Jednocześnie pobór opłaty targowej jest kosztowny, 

szczególnie biorąc pod uwagę konieczność przeznaczenia znacznej 

części na wynagrodzenie inkasentów. Nierzadko gminy chcąc wspo-

móc lokalnych przedsiębiorców zachęcić do prowadzenia działalno-

ści, a także do handlu na lokalnym targowisku - ustalały bardzo niskie 

stawki opłaty targowej, czego rezultatem był brak rzeczywistych 

wpływów budżetowych z tego tytułu, a opłata targowa zyskiwała 

miano fikcyjnej. Ponadto, jak wskazano w uzasadnieniu do cytowane-

go już aktu o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektó-

rych innych ustaw, nadanie opłacie targowej fakultatywnego charak-

teru powinno poprawić funkcjonowanie i organizację wykonywania 

własnych i zleconych zadań publicznych jednostek samorządu teryto-

rialnego. Poprawa elastyczności pracy organów miasta na prawach 

powiatu niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia efektywności 

rozwiązywania lokalnych problemów, działania w odpowiedzi na 

potrzeby mieszkańców. Jest to nierozerwalnie związane z pojmowa-

niem jednostki samorządu terytorialnego, w tym przypadku miasta 

na prawach powiatu jako swoistego przedsiębiorstwa, które posiada 

szereg instrumentów, których umiejętne wykorzystanie sprzyja 

wzrostowi gospodarczemu całego regionu.  

Zarysowane powyżej tezy i ustalenia dały asumpt do badań ma-

jących na celu analizę społecznych i gospodarczych rezultatów rezy-

gnacji z opłaty targowej, czego pokłosiem jest niniejszy artykuł. 

W przedmiotowym artykule nastąpi prezentacja skutków rezygnacji 

z opłaty targowej w miastach na prawach powiatu w oparciu o rozwój 
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lokalnej przedsiębiorczości oraz subsumpcja poruszanych tez do po-

jęcia miasta na prawach powiatu jako przedsiębiorstwa. Prezentowa-

ne zagadnienia w aspektach praktycznych oparte są na danych zebra-

nych przez Autorów artykułu w drodze projektu badawczego prze-

prowadzonego pod opieką prof. UMK dr habilitowanego Jacka Wanto-

ch-Rekowskiego63.  

W artykule wykorzystano metodę prawno-dogmatyczną celem 

zdekodowania norm prawnych, a także prawno-porównawczą oraz 

analityczną.  

 

2. Przyczyny rezygnacji z opłaty targowej. 

Opłata targowa występująca w przeszłości jako świadczenie ob-

ligatoryjne, nie zawsze przysparzała korzyści finansowych gminom64. 

Nawet w sytuacji, gdy koszty poboru opłaty targowej w gminach zde-

cydowanie przewyższały wpływy z tego tytułu do budżetu gminy, 

były one zobligowane do poboru tej daniny. W rezultacie, lokalni wy-

twórcy czy rzemieślnicy, często przedstawiciele zanikających zawo-

dów którzy sprzedawali towary i wyroby na miejskich targowiskach, 

byli obciążani opłatą targową. Aby nie zniechęcać lokalnych wystaw-

                                                 
63

 Głównym celem projektu była analiza praktyki działania rad miejskich miast na 

prawach powiatu ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych. W wyniku przeprowadzonego 

badania miały paść odpowiedzi na pytania: które z miast na prawach powiatu 

zrezygnowały z opłaty targowej, jakie były przyczyny rezygnacji a także analiza i 

próba odnalezienia cech wspólnych ośrodków, które zrezygnowały z opłaty, 

perspektywy na rezygnację przez kolejne ośrodki. Istotnym aspektem projektu było 

również zagadnienie wpływu rezygnacji z opłaty targowej na rozwój 

przedsiębiorczości.  W czerwcu 2016 r. autorzy referatu rozesłali ankiety do 

samorządów miast na prawach powiatu, po dwóch tygodniach ponawiając czynność. 

Z ogółu 66 miast na prawach powiatu, odpowiedzi nadesłało 31 ośrodków, co 

oznacza responsywnosć na poziomie 47%. W artykule uwzględnione zostały 

stanowiska poszczególnych miast na prawach powiatu. 
64 Kmieciak H., Opłata targowa jako opłata fakultatywna, 28 grudnia 2015 r., 

praktyczne wyjaśnienie, Legalis. 
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ców, w szczególności w małych gminach, radni podejmowali uchwały 

w sprawie stawek opłaty targowej w bardzo niskiej i jednocześnie 

nieprzynoszącej dochodu wysokości. Nie należy również zapominać, 

że gmina ponosiła też koszty finansowe związane z poborem opłaty 

targowej w postaci wynagrodzenia inkasentów.  

Z tego punktu widzenia dla niektórych miast na prawach po-

wiatu możliwość zrezygnowania z opłaty targowej stanowi bardzo 

korzystne rozwiązanie. Z drugiej strony, fakultatywne a nie obligato-

ryjne zniesienie opłaty targowej posiada wiele zalet. Nie każdy ośro-

dek jest bowiem gotowy na całkowite zrezygnowanie z poboru opłaty 

targowej. Przykładem jest miasto na prawach powiatu w wojewódz-

twie śląskim – Gliwice. W tym przypadku, mimo głosów radnych 

większości klubów65 opowiadających się za całkowitym zniesieniem 

opłaty targowej, podjęta została nowa uchwała ujednolicająca i dopre-

cyzowująca tytuły pobieranych opłat, co do zasady obniżająca wysoko-

ści stawek66.  

Kolejną przyczyną jest fakt, iż wprowadzenie fakultatywnej 

opłaty targowej może stanowić szansę na zwiększenie konkurencyj-

ności mikro i małych przedsiębiorców. Zniesienie obligatoryjnej opła-

ty targowej można postrzegać także jako wsparcie dla rozwoju han-

dlu targowiskowego jako formy działalności rodzinnej i lokalnej. Po-

wyższe argumenty składają się na kolejny przyczynek takiego roz-

wiązania, jakim jest sprzyjanie likwidacji bezrobocia (postrzegając 

kupców jako osoby samozatrudnione, legalnie pracujące i odprowa-

dzające daniny publicznoprawne).67 
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 Gliwice24 (2016), http://www.24gliwice.pl/wiadomosci/bazary-bez-oplaty-

miasto-chce-pomoc-kupcom-w-starciu-z-dyskontami/ (dostęp: 25 marca 2017 r.). 
66 Gliwice.eu (2016), https://www.gliwice.eu/aktualnosci/miasto/nizsze-oplaty-

targowe, (dostęp: 5 stycznia 2017 r.). 
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 Zagadnienie przyczyn rezygnacji przez miasta na prawach powiatu z opłaty 

targowej zostało szerzej omówione w artykule pt.  Zniesienie opłaty targowej jako 

tendencja największych pod względem ludności miast na prawach powiatu, 
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3. Rezygnacja z opłaty targowej a rozwój przedsiębior-

czości 

Omawiając społeczne i gospodarcze aspekty decyzji o zniesie-

niu opłaty targowej, nie wolno zapomnieć o relacji tych zagadnień do 

szeroko rozumianej przedsiębiorczości. W tej kwestii należy odnieść 

się do przykładów z praktyki i stanowisk osób odpowiedzialnych za 

utrzymanie lub zniesienie opłaty targowej.  

Przykładowo, z Łodzi, w odpowiedzi na ankietę Autorzy otrzy-

mali następującą opinię na temat zniesienia opłaty targowej: „Znie-

siono ją na skutek działania wielu czynników: nacisk środowiska ku-

pieckiego, przykład innych dużych miast, udzielenie w ten sposób 

wsparcia środowisku małych przedsiębiorców oraz administratorom 

targowisk w celu umożliwienia inwestycji na targowiskach. (...). 

Z pewnością są przypadki, że administratorzy targowisk po zniesieniu 

opłaty targowej przez gminę podnieśli swoje opłaty administracyjne i 

nie zawsze kupcy odczuwają zniesienie tej należności podatkowej 

przez gminę. (…) Pobór opłaty targowej w takich miejscach68 został 

także zaniechany po wejściu w życie ww. uchwały, co umożliwia bez-

karny handel na ulicach. Postępowanie sądowe jest prowadzone po-

woli. Kary są niskie lub żadne, ponieważ sądy biorą pod uwagę trudną 

sytuację materialną handlujących na ulicach, co nie zawsze jest uza-

sadnione, gdyż sprzedawcy są podstawieni, np. bezrobotni, emeryci. 

Zniesienie opłaty targowej - uwzględniając powyższe uwarunkowania 

- może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości. Wszystko zale-

ży, jak zostaną wykorzystane środki finansowe uzyskane z opłat eks-

ploatacyjnych przez administratorów targowisk. 

                                                                                                               
opublikowanym w Przeglądzie Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 

Taxpress s.c., M. Słupczewski, O. Kosmala, M. Wilmanowicz nr 2 (192). 
68 Problem handlu w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 
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Głos zabrany przez łódzki magistrat obrazowo przedstawia re-

alia społeczne i gospodarcze handlujących na targowiskach na tle 

rozwoju przedsiębiorczości. Syntetycznie ujmuje największe obawy 

związane ze zniesieniem opłaty targowej, obiektywnie jednak przy-

znając, że zniesienie opłaty może przyczynić się do rozwoju przedsię-

biorczości. Podkreślona została bardzo istotna relacja między obo-

wiązkiem uiszczania opłaty targowej a podatku od nieruchomości 

(możliwe jest w niektórych mniejszych ośrodkach wstrzymanie pro-

cesu budowania trwałych pawilonów, gdyż handlujący mogą nie być 

tym zainteresowani ze względu właśnie na możliwość skorzystania ze 

zwolnienia z opłaty targowej). Ogromną obawę może stanowić ryzyko 

przejęcia korzyści płynących ze zwolnienia przez administratorów 

targowisk – ryzyko to jest istotne głównie z tego względu, że kom-

pletnie niweczy pozytywne skutki ekonomiczne rezygnacji z opłaty 

i sprawia, że dla handlujących skorzystanie z możliwości oferowanej 

przez ustawodawcę nie jest zauważalne. Zwrócono również uwagę na 

zależność między opłatą targową a porządkowaniem ruchu targowi-

skowego. 

 Powszechne są również głosy negatywne, zdaniem których 

rezygnacja z opłaty targowej nie będzie sprzyjać rozwojowi przedsię-

biorczości. Przykładowo respondenci z Grudziądza uznali, że zniesie-

nie opłaty targowej nie mogłoby się przyczynić do rozwoju przedsię-

biorczości, gdyż nie jest ona istotnym czynnikiem oddziałującym na 

rozwój przedsiębiorczości ze względu na niski koszt dla sprzedają-

cych. Jest to oczywiście uwarunkowane lokalnymi warunkami w ja-

kich ukształtowana została opłata targowa, co – jak już zostało 

wspomniane, jest jej główną cechą. Niezaprzeczalnym jest również, że 

stopień przyczynienia się rezygnacji do rozwoju przedsiębiorczości 

jest uzależniony od stopnia uciążliwości obowiązującej opłaty targo-

wej, o którym jednoznacznie świadczy jej procentowy udział w śred-

niomiesięcznych kosztach handlujących. Ostatecznie bowiem, to 
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przepływ środków pieniężnych i jego bilans świadczy o powodzeniu 

przedsiębiorcy. 

Podobne stanowisko zajął Zastępca Kierownika Wydziału Po-

datków i Opłat w Koninie, od którego w odpowiedzi na ankietę od 

otrzymaliśmy opinię: „opłata targowa w naszym mieście dotyczy 

głównie sprzedaży sezonowej płodów rolnych, handlu okoliczno-

ściowego w święta oraz sprzedaży na giełdzie samochodowej. Zwol-

nienie z opłaty targowej w 3 miejscach w naszym mieście w żaden 

sposób nie wpłynęło na rozwój przedsiębiorczości. Można z dużym 

prawdopodobieństwem stwierdzić, że zwolnienie z opłaty targowej 

obszaru całego miasta nie zmieni sytuacji.” Zdaje się, że może to być 

zbyt pochopny wniosek, niejednokrotnie na pozytywne, a przede 

wszystkim zauważalne skutki należy poczekać, trudno bowiem spo-

dziewać się rewolucyjnych zmian w krótkim okresie po wprowadze-

niu reformy. Niemniej jednak, w celu dokonania kompleksowej oceny, 

należy poczekać. 

Ciekawym zaś zjawiskiem jest ewolucja poglądów odnośnie 

zniesienia opłaty targowej. Dnia 21 czerwca 2016 r. Autorzy otrzyma-

li odpowiedź na ankietę z Wrocławia69: „Rada Miejska nie zamierza 

w najbliższym czasie znieść opłaty targowej.” Uzasadnione to zostało 

w następujący sposób: „opłata targowa nie ma znaczącego udziału 

w budżecie miejskim, ale jest to stały wpływ do kasy miejskiej.” Wy-

rażona została również opinia, iż „zniesienie opłaty targowej nie mo-

głoby się przyczynić do rozwoju przedsiębiorczości. (…) Oczywiście 

opłata targowa jest dodatkowym obciążeniem dla osób handlującym 

na ulicy, ale nie wydaje się, aby likwidacja tego podatku miała wpływ 

na rozwój przedsiębiorczości.” Stanowisko należało więc uznać raczej 

za niechętne wobec wizji zniesienia opłaty targowej, jednakże uchwa-
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łą z dnia 20 października 2016 r. 70, Rada Miejska we Wrocławiu uchy-

liła uchwałę w sprawie opłaty targowej z dnia 26 listopada 2015 r.  

4. Miasto na prawach powiatu jako przedsiębiorstwo 
 

Miasto na prawach powiatu należy postrzegać jako przedsię-

biorstwo ze względu na występowanie dwóch zasadniczych przesła-

nek tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw: podejmowania ryzyka 

w zakresie polityki finansowej oraz oferowania produktów i usług. 

Miasta konkurują ze sobą, tak jak to ma miejsce wśród przedsię-

biorstw jednej branży, w  szczególności o zainteresowanie mieszkań-

ców, inwestorów czy też turystów. W tym zakresie stają się przedmio-

tem reklamy, zwiększają świadomość budowania marki. Z prowadze-

niem przedsiębiorstwa – zarządzaniem miastem na prawach powiatu 

wiąże się niepewność w gospodarowaniu, wynikająca z ograniczonej 

wiedzy dotyczącej czynników wpływających na rezultat podejmowa-

nych działań71. W kwestiach finansowych miasta na prawach powiatu, 

tak jak przedsiębiorstwa, podejmują ryzyko. Można wyróżnić dwa 

rodzaje ryzyka: ryzyko, że koszty przedsięwzięcia przewyższą zyski 

z niego płynące oraz ryzyko spadku wartości zasobów72.  

T. Gruszecki scharakteryzował przedsiębiorstwo poprzez wy-

mienienie jego elementów koniecznych. Zaliczył do nich: istnienie 

przedsiębiorcy, który ponosi ryzyko finansowe i kapitałowe; prawo 

własności w stosunku do mienia przedsiębiorstwa, przy czym zazna-
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 Uchwała nr XXXI/651/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2016 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/335/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie 
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71 Trojanowski K., Funkcjonowanie spółek komunalnych – miasto jako przedsiębiorca 

w: Kierowanie rozwojem regionu, Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 

6(1/2013), WSEI, Lublin 2013, s. 258-260). 
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zarządzania, TNOiK, Toruń 2002, s. 103 i nast.. 
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czył, że nie musi to być prawo własności w sensie cywilnoprawnym, 

a jedynie prawo do dysponowania składnikami mienia; kapitał 

o określonej wartości pieniężnej oraz mienie przedsiębiorstwa; zo-

rientowanie na zysk, cel zarobkowy prowadzenia przedsiębiorstwa 

(w przypadku miasta na prawach powiatu w niewielkim zakresie); 

samodzielność w gospodarowaniu, która oznacza podejmowanie de-

cyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialności; zorganizowany charak-

ter, posiadanie organów działających w imieniu przedsiębiorcy; 

przewidziana przepisami forma prawna; obowiązek płacenia podat-

ków73. Większość z wymienionych przez T. Gruszeckiego cech można 

przypisać miastu na prawach powiatu, zatem można uznać je za swe-

go rodzaju przedsiębiorstwo. 

Mimo, iż miasto na prawach powiatu posiada cechy przedsię-

biorstwa, to jednak nie jest nim w ścisłym znaczeniu tego pojęcia. 

Przykładem nieścisłości jest niemożność zbankrutowania – polskie 

prawo nie pozwala na upadłość samorządu, w razie kłopotów finan-

sowych państwo ma obowiązek wesprzeć zagrożony samorząd. 

O niemożności ogłoszenia upadłości przez jednostkę samorządu tery-

torialnego stanowi art. 6 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo 

upadłościowe74. Jednakże miasto na prawach powiatu może wykazy-

wać wszystkie cechy, które w przypadku braku ustawowego wyłą-

czenia powodowałyby uruchomienie procedury upadłościowej, a to 

za sprawą samodzielnego dysponowania przez samorząd jego mie-

niem i dochodami publicznymi podczas wykonywania powierzonych 

mu zadań publicznych. Przepisy szczególne zakładają ograniczenia 

zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Art. 243 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych75 wskazuje, iż 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie będzie 

                                                 
73

 Trojanowski K., Funkcjonowanie spółek komunalnych – miasto jako przedsiębiorca 

w: Kierowanie rozwojem regionu, Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 
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74 tj. 7 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171). 
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mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku bu-

dżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym 

relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym 

spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odset-

kami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetka-

mi i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat 

kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do plano-

wanych dochodów ogółem budżetu przekroczy poziom indywidual-

nego wskaźnika zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, li-

czonego jako średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat relacji jej 

dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 

oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budże-

tu. Ponadto, jak wynika z art. 242 ustawy o finansach publicznych, na 

jednostkach samorządu terytorialnego ciąży wymóg zrównoważenia 

budżetu w części operacyjnej (bieżącej). Organ stanowiący jednostki 

nie może uchwalać budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są 

wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 

budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Swoistą próbą regulacji 

bilansu budżetowego może być dla miast na prawach powiatu ustalo-

na w sposób przemyślany wysokość opłaty targowej oraz sposób jej 

poboru. Odpowiednio zorganizowany pobór opłaty może generować 

małe koszty, a przynosić wymierny zysk w postaci wpływów do bu-

dżetu. Jednakże taka próba poprawy stanu bilansu budżetowego 

sprawdzić się może w miastach położonych na terenach mało uprze-

mysłowionych, z rolniczymi tradycjami, gdyż to w tych miejscach tar-

gowiska mają największe znaczenie dla mieszkańców i to tu władze w 

mniejszym stopniu niż na obszarach uprzemysłowionych zmuszone 

są do kierowania swojej oferty do drobnych przedsiębiorców, ocie-

plania swojego wizerunku – mogą pozostawić dotychczasowy model 

prowadzenia działalności bez potrzeby poszukiwania nowych „kon-

trahentów”. Jak wynika z przeprowadzonych przez autorów badań, 

których wyniki prezentowane są w niniejszym artykule, udział opłaty 

targowej w budżetach miast na prawach powiatu, które opłatę targo-
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wą zniosły jest niewielki i wynosi od 0,13% do 0,000037%. Podczas 

analizy tych danych nasuwa się wniosek, iż wpływy te są na tyle nie-

wielkie, iż ich obecność czy brak nie zmieniają znacząco bilansu bu-

dżetowego. Można zatem zauważyć, iż ważniejsze dla władz miast na 

prawach powiatu było wspieranie drobnej przedsiębiorczości, które 

w dłuższej perspektywie może przynieść wymierne korzyści w posta-

ci wpływów do budżetu, niż skupianie się na próbach niewielkich, 

doraźnych, regulacji bilansu budżetowego. Zindywidualizowane po-

dejście do długu obowiązuje od 2014 roku.  

 

 

5. Analiza budżetów miasta na prawach powiatu 

z uwzględnieniem zmiany wpływów 
 

Autorzy dokonali analizy uchwał budżetowych, uchwał wpro-

wadzających i znoszących opłatę targową oraz uchwał określających 

inkaso w zakresie opłaty targowej. Wyniki przeprowadzonych badań 

przedstawia poniższa tabela oraz wykres. 
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Tabela nr 1. Zestawienie przedstawiające aspekty budżetowe i demograficzne miast na prawach 

powiatu, które zdecydowały się na rezygnację z opłaty targowej.  
L.p. Miasto Liczba 

ludności 
Wpływy 
w 2014 

Wpływy 
w 2015 

Wielkość bu-
dżetu w 2015 

Wielkość bu-
dżetu w 2016 

Zmiana w 
budżecie o 

Udział opła-
ty w ujem-
nej zmianie 
budżetu 

Udział opłaty w 
budżecie w 
2015 r. 

1. 
Bielsko-
Biała 

173699 400000 400000 751710873,00 786695400,00 34984527,00 --- 0,053% 

2. Bydgoszcz 357652 860000 860000 1588887813,00 1612943748,00 24055935,00 --- 0,054% 

3. 
Dąbrowa 
Górnicza 

122923 400000 400000 608532565,27 604715256,26 3817309,01 10,48% 0,066% 

4. Gdańsk 461489 850000 850000 2634829034,00 2430736437,00 204092597,00 0,42% 0,032% 
5. Jaworzno 93076 20000 20000 391200000,00 403600000,00 12400000,00 --- 0,005% 
6. Katowice 300797 2000000 1950000 1549920066,00 1693927383,00 144007317,00 --- 0,126% 
7. Legnica 101343 160000 160000 430875000,00 432441000,00 1566000,00 --- 0,037% 
8. Lublin 341722 1900000 1900000 1678348763,00 1713008600,00 34659837,00 --- 0,113% 
9. Łódź 706004 2010000 2135000 3865748642,00 3533466122,00 332282520,00 0,64% 0,055% 
10. Olsztyn 173 599 469000 469000 1010183789,00 991182920,00 19000869,00 2,47% 0,046% 
11. Poznań 545680 2200000 1800000 3276434897,00 2930401135,00 346033762,00 0,52% 0,055% 
12. Słupsk 93206 --- --- 478988126,00 478988126,00 0,00 --- --- 
13. Sosnowiec 208321 40000 45000 808053613,00 737003013,00 71050600,00 0,06% 0,006% 
14. Toruń 203447 1350000 1250000 1155250000,00 935150000,00 220100000,00 0,57% 0,108% 
15. Tychy 128480 522000 525000 604255248,00 595027791,00 9227457,00 5,69% 0,087% 
16. Warszawa 1735422 4614926 5070951 14163292793,00 13483177403,00 680115390,00 0,75% 0,036% 
17. Włocławek 113939 276888 277000 536977156,00 545392318,00 8415162,00 --- 0,052% 
18. Wrocław 634487 1600000 1600000 3885745040,00 3408884600,00 476860440,00 0,34% 0,041% 

Źródło: opracowanie własne. 
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W 10 na 18 miast na prawach powiatu, które po nowelizacji 

z 2016 roku zniosły opłatę targową nastąpiło (przewidywane) zmniej-

szenie wpływów do budżetu. Nie można jednak na podstawie tak 

przedstawionych danych negatywnie oceniać zniesienia opłaty targo-

wej w tych miastach. 

 

Wykres nr 1. Udział opłaty targowej w budżetach na 2015 r. miast 

na prawach powiatu, które zrezygnowały z opłaty targowej.  

Źródło: opracowanie własne. 

   

Jak zostało już wcześniej stwierdzone, opłata targowa w budże-

tach miasta na prawach powiatu cechowała się marginalnym znacze-

niem, w zdecydowanej większości przypadków bowiem nie przekra-

czała 0,01% wszystkich wpływów budżetowych.    
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Wykres nr 2. Udział utraconych wpływów z opłaty targowej 

w ujemnej zmianie budżetu.  

39%

5%6%6%

44%

Udział utraconych wpływów z opłaty targowej w ujemnej 

zmianie budżetu

poniżej 1%

1-5%

5-10%

powyżej 10%

Brak (dodatnia zmiana

dochodów w budżecie lub

jej brak)

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

W większości wskazanych ośrodków, udział dotychczasowych 

(a utraconych w konsekwencji wejścia w życie uchwały samorządu 

o zniesieniu opłaty targowej) wpływów w stosunku do budżetu 

z opłaty targowej w różnicy między przewidywanymi dochodami 

w budżecie na 2015 rok a dochodami na rok 2016 nie przekroczył 

1%. W trzech miastach z ujemną zmianą dochodów w budżecie anali-

zowany udział opłaty targowej w stratach finansowych zawierał się 
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między 2% a 11%: w Olsztynie było to 2,47%, w Tychach 5,69% 

i tylko w Dąbrowie Górniczej wyniósł 10,48%. Należy jednocześnie 

zauważyć, że w trzech miastach udział opłaty w ujemnej zmianie bu-

dżetu nie przekroczył 0,5%, w tym w Sosnowcu był on równy 

0,063%. Nie można ponadto analizować utraconych wpływów z opła-

ty targowej jedynie w odniesieniu do ogólnej straty w budżecie, gdyż 

na zmniejszenie dochodów samorządów składa się szereg różnorod-

nych czynników.  

Analizując udział wysokości wpływów z opłaty targowej w wy-

sokości dochodów w budżecie na rok 2015 miast na prawach powia-

tu, które po nowelizacji zrezygnowały z poboru rzeczonej opłaty za-

uważyć można, iż tylko trzy z osiemnastu miast – Katowice, Lublin 

i Toruń - odnotowywało wspomniany udział na stosunkowo wysokim 

poziomie między 0,1 a 0,2%. Ciekawym spostrzeżeniem może okazać 

się fakt, iż miasta, w których wpływy z omawianej daniny stanowiły 

największy odsetek dochodów w budżecie, mimo zniesienia opłaty 

uchwaliły budżet na 2016 rok z założeniem dochodów wyższych niż 

w 2015 roku. W pozostałych miastach udział opłaty w budżecie był 

niższy niż 0,1%, a ponad połowa z nich utrzymywała wpływy stano-

wiące mniej niż 0,001% wszystkich dochodów. 

Z kolei średnie wynagrodzenie inkasentów w ośrodkach, które 

zrezygnowały z opłaty targowej wynosiło 25%. Z analizy uchwał rad 

miast wprowadzających opłatę targową w miastach na prawach po-

wiatu wynika, iż procentowa stawka wynagrodzenia inkasenta, wyli-

czona na podstawie średniej arytmetycznej, wyniosła w przybliżeniu 

33%. W miastach, które zrezygnowały z poboru opłaty targowej wy-

nagrodzenie inkasentów było tym samym przeciętnie niższe niż 

w miastach, które takiej decyzji nie podjęły. Można zatem wniosko-

wać, iż to nie wysokość wynagrodzenia inkasenta stanowiła najważ-

niejszą przesłankę decyzji o zniesieniu opłaty targowej. Rozszerzoną 

analizę problemu przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela nr 2. Zestawienie obrazujące dane dotyczące wynagrodzenia inkasentów w miastach na 

prawach powiatu, w których zrezygnowano z opłaty targowej.  

 

 

l.p. 

Miasto 

Pozycja pod 

względem 

liczby lud-

ności w Pol-

sce: 

Średnia wy-

sokość 

wynagro-

dzenia inka-

sentów 

Przewidywane 

wynagrodzenie 

inkasentów w 

2014 

Przewidywane 

wynagrodzenie 

jednego inka-

senta w 2014 

Przewidywane 

wynagrodzenie 

inkasentów w 

2015 

Przewidywane 

wynagrodzenie 

jednego inka-

senta w 2015 

1. Bielsko-Biała 22 25% 100000 16667 100000 16667 
2. Bydgoszcz 8 25% 286666 23889 286666 23889 
3. Dąbrowa 

Górnicza 
28 10-20% 70588 17647 70588 17647 

4. Gdańsk 6 20% 212500 35417 212500 35417 
5. Jaworzno 42 20% 5000 1000 5000 1000 
6. Katowice 10 10% 222222 74074 216667 72222 

7. Legnica 39 60% 240000 40000 240000 40000 

8. Lublin 9 20% 475000 33929 475000 33929 

9. Łódź 3 0-50% 670000 37222 711666 39537 

10. Olsztyn 21 50% 469000 234500 469000 234500 

11. Poznań 5 20-30% 733333 104762 600000 85714 

12. Słupsk 41 20% ------------ ------------ ------------ ------------ 
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13. Sosnowiec 15 25% 13333 1905 16800 2400 

14 Toruń 16 30-50% 567000 113400 525000 105000 

15. Tychy 26 -------- ------ ----- ---- ----- 

16. Warszawa 1 25% 1538308 85461 1690317 93907 

17. Włocławek 34 10% 30765 5128 30778 5130 

18. Wrocław 4 25-30% 606897 75862 606897 75862 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wynagrodzenie wszystkich inkasentów w danym mieście 

w 2014 roku wynosiło od 5.000 zł w Jaworznie do 1.538.308 zł w 

Warszawie, podobnie w 2015 roku, przy czym Warszawa odnotowała 

wzrost wpływów z opłaty targowej do budżetu, co spowodowało wzrost 

wysokości łącznej kwoty wynagrodzeń inkasentów do 1.690.317 zł.  

Wynagrodzenie jednego inkasenta w roku 2014 wahało się od 1.000 zł w 

Jaworznie do 234.500 zł w Olsztynie, co stanowi ogromną rozbieżność. 

W roku 2015 nie było inaczej. Warto wspomnieć, iż wymienione miasta z 

najwyższym wynagrodzeniem inkasentów nie wykazywały jednocześnie 

najwyższego udziału opłaty w budżecie, podobnie w miastach z najniż-

szym wynagrodzeniem inkasentów udział opłaty targowej w dochodach 

do budżetu nie był najwyższym spośród analizowanych. Wysokość 

najwyższego i najniższego wynagrodzenia inkasentów zdaje się nie być 

czynnikiem warunkującym rezygnację z poboru omawianej opłaty – z 

danych przedstawionych w tabeli wynika, iż w miastach z najwyższym i 

najniższym wynagrodzeniem inkasentów odsetek pobranej opłaty 

stanowiący wysokość wynagrodzenia był na podobnym poziomie, to jest 

20-25%. 

W poniższej tabeli zostały przedstawione wpływy w 2015 roku 

oraz wielkości budżetu miast na prawach powiatu z roku 2015 i 2016, a 

także udział opłaty w budżecie w miastach na prawach powiatu, w 

których nie zdecydowano się na rezygnację z opłaty targowej. Ukazane 

zostały również informacje dotyczące liczby ludności oraz pozycji pod 

względem ludności w Polsce1.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Za: Główny Urząd Statystyczny, stan na 25 lutego 2017 r. 
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Tabela nr 3. Zestawienie przedstawiające aspekty budżetowe i demograficzne miast na prawach 

powiatu, w których nie zdecydowano się na rezygnację z opłaty targowej. 

L.p. Miasto 
Liczba 

ludności 

Pozycja pod 

względem 

liczby ludno-

ści w Polsce: 

Wpływy w 

2015 

Wielkość budżetu 

w 2015 

Wielkość budżetu w 

2016 

Udział 

opłaty w 

budżecie 

1. Biała Podlaska 57658 78 200000 234239031,00 228530350,00 0,085% 

2. Białystok 295282 11 500000 1392422879,00 1435436836,00 0,036% 

3. Bytom 173439 23 70000 648649165,00 655213805,00 0,011% 

4. Chełm 65481 61 180000 279945383,01,00 280109000,00 0,064% 

5. Chorzów 110761 36 408000 492810262,00 525909503,00 0,083% 

6. Częstochowa 232318 13 650000 1078048002,00 1005864343,00 0,060% 

7. Elbląg 122899 29 125000 486925817,00 512285404,00 0,026% 

8. Gdynia 248042 12 474000 1297710775,00 1182241825,00 0,037% 

9. Gliwice 185450 18 1800000 1360429138,00 1042980277,00 0,132% 

10. Gorzów Wielkopolski 124344 27 750000 510200090,00 528391572,00 0,147% 

11. Grudziądz 97676 40 610000 403505148,00 423793745,00 0,151% 

12. Jastrzębie Zdrój 91235 43 212000 341107227,00 364445000,00 0,062% 

13. Jelenia Góra 81985 45 450000 344314223,00 332878963,00 0,131% 

14. Kalisz 103997 38 3100000 452651452,94 488967317,32 0,685% 
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15. Kielce 199870 17 451000 1049116062,00 1024770969,00 0,043% 

16. Konin 77224 46 886000 399498280,30 389738004,75 0,222% 

17. Koszalin 109170 37 600000 485749880,00 78424000,00 0,124% 

18. Kraków 758992 2 3200000 4101032928,00 3882003028,00 0,078% 

19. Krosno 47374 96 110000 281935552,00 260593960,00 0,039% 

20. Leszno 64589 64 450000 188802042,91 291609528,21 0,238% 

21. Łomża 62711 68 330000 297571791,00 278006098,00 0,111% 

22. Mysłowice 75129 49 120000 290093010,00 297009238,00 0,041% 

23. Nowy Sącz 83943 44 150000 451705639,00 429591395,00 0,033% 

24. Opole 120146 31 400000 601217753,00 624784854,00 0,067% 

25. Ostrołęka 52917 83 100000 264099187,00 263232136,00 0,038% 

26. Piekary Śląskie 57148 80 100000 199103971,00 213571912,00 0,050% 

27. Piotrków Trybunalski 75903 48 1190000 377538287,50 347561539,63 0,315% 

28. Płock 122815 30 1523000 780013897,00 711024724,00 0,195% 

29. Przemyśl 63638 66 250 000  342448272,00 296784452,00 0,073% 

30. Radom 218466 14 400000 934884865,00 898165576,00 0,043% 

31. Ruda Śląska 141521 24 1525000 586060963,00 562349088,00 0,260% 

32. Rybnik 140173 25 985000 647180279,89 631297835,15 0,152% 
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33. Rzeszów 183108 19 1500000 1157997512,00 1024186566,00 0,129% 

34. Siedlce 76347 47 700500 402575550,98 377619212,52 0,174% 

35. Siemianowice Śląskie 68844 59 306000 277181036,00 251673252,00 0,110% 

36. Skierniewice 48634 90 800000 184828502,46 21778970,00 0,432% 

37. Sopot 37903 123 100000 270581000,00 270198189,00 0,037% 

38. Suwałki 69317 57 350000 296323271,00 316495692,00 0,118% 

39. Szczecin 408172 7 500000 1954190735,00 2118000000,00 0,026% 

40. Świętochłowice 51824 84 15000 198567297,00 184764648,00 0,008% 

41. Świnoujście 41371 106 400000 262385891,00 275771848,00 0,152% 

42. Tarnobrzeg 48217 92 350000 201523584,00 199447889,00 0,174% 

43. Tarnów 112120 35 130000 580252279,00 561226359,00 0,022% 

44. Wałbrzych 117926 33 140000 584054526,00 585878933,00 0,024% 

45. Zabrze 178357 20 700000 786455029,00 751582746,00 0,089% 

46. Zamość 65255 62 195000 326746494,00 329940204,00 0,059% 

47. Zielona Góra 118405 32 700000 615264990,00 695513000,00 0,114% 

48. Żory 62038 69 150000 260146057,06 268276989,53 0,058% 

Źródło: Opracowanie własne. 
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7. Handel – potencjalne zmiany w strukturze handlujących 

w gminie. Pchle targi?  

 
Niewątpliwie należy odnieść się także do rynku antykwarycznego, 

pchlich targów. Jak wskazuje w rozprawie doktorskiej1 – Dorota Ża-

glewska: „badani podczas  wywiadów  zauważali  niepokojącą  ten-

dencję  braku  zainteresowania antykami wśród tych, którzy stanowić 

powinni  potencjalnych odbiorców”.  

Inną opinię możemy odnaleźć w artykule Mapa skarbów „cieszy oczy i 

duszę”. Zobacz, gdzie w Polsce znajdziesz najciekawsze bazary z anty-

kami2, jego zdaniem większość osób zainteresowanych tzw. „targowi-

skami staroci” to ludzie młodzi, studenci, dwudziestoparolatkowie. Z 

tego względu nasuwa się wniosek, iż handel jarmarczny nie umiera. 

Jak wskazuje autor artykułu jest to prawidłowa tendencja, gdyż han-

del ten stanowi dziedzictwo naszej kultury i historii.  

Na przykładzie Jeleniej Góry widać, iż lokalna społeczność, a także 

ludzie przybywający z innych miast lub państw nie zamierzają porzu-

cić zamiłowania do antykwarycznych przedmiotów. Bowiem w Jele-

niej Górze już od 1973 r. organizowany jest Jarmark Staroci i Osobli-

wości, który uważany jest za jedną z największych tego typu wyda-

rzeń w Polsce, na które przybywają kolekcjonerzy z całej Europy. 

                                                 
1 Żaglewska D., Wpływ kapitału kulturowego na polski rynek antykwaryczny, 

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra 

hab. Grzegorza Dziamskiego, Poznań 2015. 
2
 Chilowicz P. (2012), Mapa skarbów „cieszy oczy i duszę”. Zobacz, gdzie w Polsce 

znajdziesz najciekawsze bazary z antykami [online], http://natemat.pl/25013,mapa-

skarbow-cieszy-oczy-i-dusze-zobacz-gdzie-w-polsce-znajdziesz-najciekawsze-

bazary-z-antykami, (dostęp: 25 lutego 2017 r.). 
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Jaki natomiast wpływ na tzw. pchle targi może mieć wprowadzenie 

fakultatywnej opłaty targowej? Możliwe, że będzie to miało przełoże-

nie na potencjalne zmiany w strukturze handlujących w gminie, jeśli 

okaże się, iż dla kupców bardziej lukratywne zajęcie stanowi sprzedaż 

przedmiotów antykwarycznych.  

8. Opłata targowa jako czynnik ograniczający podejmowa-

nie działalności gospodarczej 

Warto zadać sobie pytanie, jaki koszt ponosi handlujący na tar-

gu i jak dużą ulgą może być dla przeciętnego kupca zniesienie opłaty 

targowej.  

Dzienna opłata targowa ponoszona przez kupców waha się od 

0,5 zł do kilkuset złotych. Przeciętne stanowisko na targu zajmuje 

6m2 i właśnie od zajmowanej powierzchni najczęściej naliczana jest 

opłata targowa. Uzależnione jest to jednak od sposobu sprzedaży – 

czy jest to sprzedaż z ręki, z kosza, z pojazdu czy ze straganu. Średnio 

opłata dzienna za m2 wynosi 5 zł, zatem za dzień sprzedaży na stra-

ganie zajmującym 6m2 kupiec jest obowiązany uiścić 35 zł. Często 

występują też opłaty za dzień sprzedaży w danym miejscu i w tym 

przypadku stawki wahają się od 6 do 200 zł. Średnio jest to 40 zł. 

Przyjmując, że kupiec prowadzi sprzedaż na targu przez 4 dni w ty-

godniu (zakładając występowanie placów targowych zarówno o sta-

łym, jak i periodycznym charakterze) przeciętnie miesięcznie będzie 

musiał uiścić 600 zł opłaty. Przy założeniu, że praca na targowisku 

zajmuje 8 godzin dziennie, miesięcznie daje to 128 godzin pracy. 600 

zł opłaty targowej stanowi ponad 1/3 najniższego wynagrodzenia, 

jakie przysługiwałoby pracownikowi zatrudnionemu przez kupca.  

Nie można jednak przyjmować wartości uśrednionych za nor-

mę. Często rozbieżności między wartością czasu pracy a uiszczoną 

opłatą targową są większe. Taka sytuacja może powodować, że kupiec 
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nie będzie mógł ze względów finansowych zatrudnić pracownika, co 

przełoży się na niższe dzienne utargi spowodowane mniejszą ilością 

klientów obsłużonych w jednej chwili. Ze względu na określony popyt 

sytuacja ta może być korzystna dla konkurencji, co jeszcze bardziej 

obniża zarobki wcześniej wspomnianych przedsiębiorców. Należy 

jednak zaznaczyć, że kupiec handlujący na konkurencyjnym straganie 

na danym rynku lokalnym nie będzie w stanie pozyskać wystarczają-

cej ilości klientów, a jeżeli mu się uda, pozostanie on w podobnej do 

pierwszego kupca sytuacji finansowej związanej z kosztami ponoszo-

nymi na obsługę działalności na targowisku. 

9. Negatywne konsekwencje rezygnacji z opłaty targowej 

Jako negatywne konsekwencje rezygnacji z opłaty targowej, 

oprócz utraty wpływów budżetowych, należałoby wymienić również 

prawdopodobieństwo utraty kontroli nad ruchem targowiskowym, 

a także fakt utracenia źródła dochodów przez inkasentów. 

W odpowiedzi na ankietę z Gliwic, otrzymaliśmy opinię, iż rezy-

gnacja z opłaty niesie ryzyko rozprzestrzenienia się handlujących 

nielegalnie w miejscach do tego nie wyznaczonych, co może skutko-

wać problemami z zachowaniem czystości i porządku w mieście. Co 

więcej, brak opłat targowych może skłonić właścicieli czy też zarząd-

ców targowisk do podniesienia handlującym opłat za korzystanie 

z ich urządzeń, co spowoduje, że w efekcie sprzedawcy nie odczują 

skutków rezygnacji z poboru opłaty targowej.  

Natomiast za utrzymaniem opłaty, w odpowiedzi na ankietę 

z Olsztyna, wyrażona została opinia, iż pozostawienie opłaty targowej 

przemawia za utrzymaniem niekontrolowanego handlu w przezna-

czonej do tego przestrzeni miejskiej. Z uwagi na możliwość różnico-

wania stawek opłaty targowej handel targowy można ograniczać do 
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przestrzeni do tego celu wyznaczonych i przystosowanych, tj. zorga-

nizowanych targowisk miejskich. 

10. Korzyści z rezygnacji opłaty targowej 

Niewątpliwie rezygnacja z opłaty targowej pozwoli na poprawę 

wizerunku władz miasta, poprzez wsparcie lokalnych wytwórców. 

Prawdopodobnie przyczyni się także do zwiększenia liczby przedsię-

biorców na danym terytorium i tym samym pozytywnie wpłynie na 

rozwój przedsiębiorczości. Zrezygnowanie z opłaty targowej w ra-

mach jej obecnej fakultatywnej formy, będzie zapewne oddziaływać 

na wzrost konkurencyjności cen, na skutek prawdopodobnego zwięk-

szenia podaży. 

Opinię na temat możliwości korzystnych zmian wizerunku sa-

morządu pod wpływem zniesienia opłaty targowej przedstawił m.in. 

Stefan Płażek3. Swoje stanowisko uzasadnił tym, iż samorządy często 

miewają trudności z poborem opłaty targowej. Egzekwowanie tej 

daniny najczęściej zleca się inkasentom, co generuje koszty. Jeśli 

wpływy z opłat targowych w danym samorządzie nie stanowią po-

ważnej części dochodów, ich zniesienie może sprzyjać rozwojowi 

przedsiębiorczości. Jest to oczywiste, iż bardziej lukratywne dla sa-

morządu będzie posiadanie wśród mieszkańców więcej kupców niż 

bezrobotnych liczących na świadczenia.  

Zniesienie opłaty targowej to także spełnienie postulatów śro-

dowiska kupieckiego. Bożenna Kolba - prezes Ogólnopolskiego Sto-

warzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości udzieliła wypowiedzi 

                                                 
3
 Wójcik K., Gminy rezygnują z opłat targowych, Rzeczpospolita, 

http://www.rp.pl/Finanse/311039892-Gminy-rezygnuja-z-oplat-
targowych.html#ap-1, (dostęp: 3 stycznia 2017 r.). Stefan Płażek 
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dla gazety Rzeczypospolitej4, iż środowisko kupieckie walczyło sześć 

lat o zniesienie opłat targowych przez miasta. Kupcy to osoby samo-

zatrudnione. Gminy często nie mogą sobie poradzić z tzw. „dzikim 

handlem”, w związku z czym zniesienie opłat sprzyja likwidacji bez-

robocia. Od handlujących nielegalnie gminy opłat nie pobierają, na-

tomiast osoby legalnie pracujące muszą płacić 300–500 zł miesięcz-

nie, a czasem jest to kwota wystarczająca, aby opłacić składki ZUS. 

Przy ocenie korzyści płynących z rezygnacji z opłaty targowej znacze-

nie ma postulat prezes Bożenny Kolby: „Opłata targowa była w od-

czuciu kupców dodatkowym obciążeniem finansowym. Zniesienie 

pozwoli tej ogromnej rzeszy przedsiębiorców poczuć się podmiotowo 

[…]” 

11. Podsumowanie 

Odnosząc się do społecznych, jak i gospodarczych aspektów 

zniesienia opłaty targowej należy zauważyć, iż dostrzegalny jest 

związek fakultatywności opłaty z działalnością miasta jako przedsię-

biorstwa, postrzeganego chociażby w kontekście podejmowania ry-

zyka w zakresie polityki finansowej a także wpływ na rozwój przed-

siębiorczości. W toku wywodu poruszone zostały między innymi ko-

rzyści płynące z poprawy wizerunku miasta, co analogicznie można 

przyrównać do lukratywnej i efektywnej reklamy przedsiębiorstwa. 

Rezygnacja z poboru opłaty targowej wskazuje także na pozytywne 

aspekty gospodarcze poprzez budowanie przez miasto marki ośrodka 

przyjaznego drobnym przedsiębiorcom i które w podobny sposób, jak 

przedsiębiorstwo dąży do pozyskania nowych „kontrahentów”. 

Z przyczyn wyżej wymienionych oraz innych opisanych w artykule, 

władze miast na prawach powiatu nie mogą działać w oderwaniu od 

                                                 
4 Wójcik K., Gminy rezygnują z opłat targowych, Rzeczpospolita, 
http://www.rp.pl/Finanse/311039892-Gminy-rezygnuja-z-oplat-
targowych.html#ap-1, (dostęp: 3 stycznia 2017 r.). 
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zasad zarządzania przedsiębiorstwem, czego wyrazem jest w wielu 

z nich decyzja o zniesieniu opłaty targowej. 

Opłata targowa cechuje się fakultatywnym charakterem i mia-

sto na prawach powiatu, opierając się na znajomości specyfiki lokal-

nego rynku jest w stanie samodzielnie zadecydować, które rozwiąza-

nie okaże się dla niego bardziej korzystne – czy będzie to zniesienie 

opłaty czy też jej utrzymanie.  

Dla samorządów pobór opłaty targowej niejednokrotnie przy-

sparzał wielu problemów. Do pobierania opłaty powoływani są inka-

senci, co w oczywisty sposób łączy się z generowaniem dodatkowych 

kosztów. Kosztów niejednokrotnie zbędnych, gdyż wpływy z opłat 

targowych rzadko kiedy stanowią poważną część dochodów, co zosta-

ło dowiedzione w przedmiotowym artykule. Zniesienie opłaty może 

zaś sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości. Pożądanym bowiem re-

zultatem jawi się posiadanie wśród mieszkańców większej liczby 

kupców niż oczekujących świadczeń bezrobotnych. Zniesienie opłaty 

targowej zaś stanowi formę wsparcia dla działalności lokalnej. Co 

więcej, kupców należy postrzegać jako osoby samozatrudnione, tym 

samym zniesienie opłat sprzyja likwidacji bezrobocia. Można zatem 

zauważyć, że koszt wynagrodzenia inkasenta, czas poświęcony na 

organizację poboru (tworzenie i ustanawianie uchwał dotyczących 

inkasa poprzedzone poszukiwaniami odpowiedniego kandydata na 

stanowisko inkasenta, przyjmowanie i księgowanie wpłat dokonywa-

nych przez inkasentów) oraz koszt utrzymania pozostałych pracow-

ników wykonujących wskazane czynności wcale nie przysparzają 

korzyści finansowych, a często przewyższają korzyści jednostki sa-

morządu terytorialnego osiągane z tytułu opłaty targowej.  

Mając na uwadze powyższe, zniesienie opłaty targowej związa-

ne jest z pozytywnymi aspektami zarówno społecznymi, jak i gospo-

darczymi dla miast. Jednakże o podjęciu tej decyzji rada miasta na 

prawach powiatu, opierając się na znajomości specyfiki lokalnego 

rynku, musi zadecydować samodzielnie. 
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Outsourcing pracowniczy jako ryzykowny 

sposób zarządzania kadrami – prawna i 

ekonomiczna  odpowiedzialność płatnika 

składek na ubezpieczenia społeczne 

 
Employee outsourcing as a risky way of human resources 

management - legal and economic responsibility of the 

payer of social security contributions 
 
Streszczenie: 

W dzisiejszych czasach wszelkie zdarzenia gospodarcze są ze sobą powiąza-

ne i wywołują daleko idące skutki w różnych dziedzinach  prawa. Podobnie 

jest w przypadku outsourcingu pracowniczego, stosunkowo młodej, lecz 

mogącej przysporzyć wielu problemów uczciwym przedsiębiorcom instytu-

cji. Przekazanie pracowników na mocy porozumienia które stanowi istotny 

element badanego zagadnienia wiąże się nie tylko z oddaniem statusu pra-

codawcy, lecz także funkcji płatnika składek na ubezpieczenia społeczne. 

W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną podstawowe założenia, 

cechy i skutki outsourcingu pracowniczego jako sposobu zarządzania orga-

nizacją, ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych konsekwencji wadli-

wego porozumienia. Konsekwencji, które są rezultatem prób podjętych 
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w celu unowocześnienia procesu zarządzana przedsiębiorstwem oraz chęci 

zwiększenia zakresu działania na rynku. 

 Summary 

Nowadays all economic events are interrelated and cause far-reaching con-

sequences in various areas of law. Similarly, in the case of outsourcing of 

staff, relatively young, but likely to cause many problems to honest entre-

preneurs, institution. The transfer of workers under the agreement, which is 

an important element of the problem is not only connected with transferring 

status of the employer, but also the function of a payer of social insurance 

contributions. In this article we will present the basic assumptions, charac-

teristics and effects of outsourcing employees as a strategy of business man-

agement, with particular emphasis on the negative consequences of a defec-

tive agreement. The consequences which are the result of attempts to mod-

ernize the process of management of the company and the desire of increas-

ing the range of activities on the market. 

 

 Słowa kluczowe: outsourcing pracowniczy, przekazanie pracowników, 

 składki na ubezpieczenia społeczne, płatnik składek na ubezpieczenia 

 społeczne, przejście zakładu pracy. 

 

Key words: employee outsourcing, transfer of employees, social security 

contributions, payer of social security contributions, transfer of employment. 

1. Wprowadzenie 

Outsourcing pracowniczy od pewnego czasu stanowi atrakcyjną ofer-

tę dla przedsiębiorców. Pozwala na optymalizację zarządzania organizacją, 

ograniczenie kosztów prowadzonej działalności poprzez rezygnację 

z wydatków na utrzymywanie stałego działu zarządzania zasobami 

ludzkimi, zwiększenie jakości świadczonych usług, poprawę czasu realizacji 

zadań, a także koncentrację na rozwoju w strategicznych dziedzinach5. 

Zwiększenie efektywności we wskazanych powyżej dziedzinach bezpośred-

                                                 
5 K. Kalinowska, Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, ZESZYTY 

NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING, Nr 3 (52) 2010, s. 262 
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nio przekłada się na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego 

rachunku ekonomicznego. Niejednokrotnie jednak chęć zwiększenia 

konkurencyjności i konfrontacji z większymi podmiotami poprzez wybór 

outsourcingu jako metody zarządzania skutkuje ujemnymi konsekwencja-

mi. Dzieje się tak w przypadkach, gdy dojdzie do nawiązania przez 

przedsiębiorcę współpracy z nierzetelnym kontrahentem z zakresu usług 

pracowniczych. Konsekwencje ekonomiczne w praktyce gospodarczej 

spotykają nieświadome podmioty i zaczynają się od spowolnienia rozwoju, 

kończąc na konieczności likwidacji działalności. 

Podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą zainteresowanym 

outsourcingiem pracowniczym jest z reguły pracodawca zatrudniający 

przynajmniej kilkunastu pracowników. Zainteresowanie przekazaniem 

działu zarządzania zasobami ludzkimi przez większe podmioty wynika 

z podstawowej kwestii, jaką jest efekt skali. Wiadomym jest bowiem, że 

nawet niewielka oszczędność jednostkowa przy uwzględnieniu niejedno-

krotnie znacznej ilości zatrudnionych może skutkować zauważalnymi 

oszczędnościami. Oszczędnościami, które wiążą się z jeszcze jedną 

korzyścią - „ograniczeniem obowiązków pracodawcy”. Zwrócić jednak 

należy uwagę na określenie - ograniczeniem, nie zwolnieniem. W tym 

konkretnym przypadku, właściwszym byłoby słowo „zastępuje”, „wyręcza”. 

Znaczenia tego określenia wzrasta, gdy podmiot świadczący usługę 

outsourcingu traci płynność finansową i przestaje wypełniać swoje 

zobowiązania płatnicze, lub też, gdy okazuje się, że podmiot ten od początku 

pozostawał w złym zamiarze, który objawił się brakiem odprowadzania 

składek lub też zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 

i w odpowiednim momencie zaprzestał prowadzenia działalności. Praktyka 

wskazuje, że opisany koniec działalności takiego podmiotu oznacza 

początek problemów finansowych przedsiębiorcy nabywającego usługę 

outsourcingu. Niejednokrotnie zdarzało się, że w takiej sytuacji organy 

kwestionowały ważność porozumienia o przejęciu pracowników zawartego 

między tymi podmiotami i próbowały wykazać, że nie doszło do przejścia 

zakładu pracy w rozumieniu art. 23^1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 
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1974 r.6. Zagadnienie to doczekało się licznego orzecznictwa, którego tezy 

stanowią doskonały arsenał argumentów zarówno dla organów, jak i dla 

płatników/podmiotów próbujących wykazać, że płatnikami nie są. 

Rzeczywistym zaś skutkiem zakwestionowania przez właściwe organy 

podstawy porozumienia są decyzje określające zobowiązania w podatku od 

towarów i usług (poprzez uznanie, że faktury nie dokumentowały 

rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, art. 88 ust 3a pkt 4 lit a ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)7. Jednocześnie 

następuje próba przypisania odpowiedzialności z tytułu niewpłacania 

zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – zaliczek, które 

pracodawca, jako płatnik powinien był regularnie odprowadzać na 

rachunek urzędu skarbowego. O ile opłacone zaległości z tytułu niepobra-

nych i niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy możliwe są do 

odzyskania przez pracodawcę na drodze postępowania cywilnego (po 

stronie pracodawcy powstaje roszczenie regresowe wobec pracownika, jeśli 

uiścił podatek w należytej wysokości, na przykład na skutek orzeczenia – 

w przeciwnym razie doszłoby do bezpodstawnego wzbogacenia pracowni-

ka 8), to problem pojawia się także przy należnościach składkowych za 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne itd.). Powstanie 

wysokich zaległości podatkowych często skutkuje wydaniem decyzji 

zabezpieczającej na podstawie art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

ordynacja podatkowa9, a tym samym zajęciu, najczęściej rachunków 

bankowych. Perturbacje z organami utrudniają zdobycie finansowania 

w drodze kredytowania i przedsiębiorca zmuszony jest zamknąć zakład już 

na etapie poprzedzającym wydanie ostatecznej decyzji wymiarowej, nie 

doczekując nawet postępowania egzekucyjnego. W przedmiotowym 

artykule zbadane zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące odpowie-

                                                 
6 tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) 
7 tj. z dnia 10 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 710) 
8 Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2000 o sygnaturze III 

SA 833/99 
9 tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) 
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dzialności i statusu płatnika składek na ubezpieczenia społeczne w związku 

z outsourcingiem pracowniczym.  

W artykule wykorzystano metodę prawno-dogmatyczną celem zde-

kodowania norm prawnych, a także prawno-porównawczą oraz analitycz-

ną.  

2. Definicja outsourcingu 
Outsourcing składa się ze słów outside resource using i definiowany 

jest jako „wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa 

macierzystego realizowanych przez nie funkcji  

i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom gospodarczym”10. 

Generalizując zaś, jest to zyskująca popularność strategia zarządzania 

organizacją. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że o ile historia 

outsourcingu jest długa, to praktyczne znaczenie zyskuje od mniej więcej 30 

– 40 lat. Za prekursora uznaje się Henry’ego Forda. Pierwotnie outsourcing 

dotyczył procesów produkcyjnych, przedsiębiorstwa dokonywały 

fragmentacji procesów produkcyjnych i przekazywały wykonywanie 

półproduktów innym podmiotom. Skutkiem był wzrost fragmentacji 

produkcji oraz zacieśnienie powiązań między współdziałającymi podmio-

tami11. Procesom tym sprzyja dziś rozwój informatyzacji wszystkich 

dziedzin życia oraz postępująca globalizacja. Outsourcing jest pojmowany 

jako możliwość skupienia się przez przedsiębiorstwo na jego kluczowych 

kompetencjach, a także usprawnienie działalności i zwiększenie efektywno-

ści bez czynienia nakładów na inwestycje12. Wybór outsourcing jako 

strategii zarządzania traktuje się jako zmianę o charakterze strategicznym, 

                                                 
10 D. Ciesielska, M. Radło, Outsourcing w praktyce, autor definicji: M. Trocki, wydawnictwo 

Poltext, Warszawa 2011 r. s. 9 
11 D. Ciesielska, M. Radło, Outsourcing…, s. 13, 
12 D. Ciesielska, M. Radło, Outsourcing …, s. 17, 
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wpływa bezpośrednio na strukturę organizacyjną, warunki ekonomiczne 

i społeczne przedsiębiorstwa13. 

 

3. Definicja outsourcingu pracowniczego 
Na potrzeby niniejszego artykułu należy wyjaśnić pojęcie outsourcin-

gu pracowniczego, który jest jedną z odmian właściwego outsourcingu.  

Poszukując instytucji zbliżonej do outsourcingu pracowniczego, zja-

wisko to może wydawać się z pozoru podobne do multiplikacji horyzontal-

nej stosunku pracowniczego, która cechuje się tym, że po stronie zatrudnia-

jącej pojawia się kilka różnych podmiotów14. Podobieństwa mogą stać się 

wyraziste w sytuacji, gdy podmiot przejmujący pracowników zaprzestaje 

opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a organy kierują swą uwagę 

ku pierwotnemu pracodawcy. To co jednak odróżnia outsourcing pracowni-

czy od multiplikacji stosunku pracy jest brak defragmentacji stosunku pracy 

– zgodnie z wolą podmiotu wydzielającego zadanie, stosunek pracy jest 

jeden, ciągły, zmianie ulega jedynie strona tego stosunku (pracodawca). 

W przypadku multiplikacji, stosunki pracownicze są co najmniej dwa. 

Kontynuując rozważania należy zastanowić się, czy outsourcingu pra-

cowniczego nie należałoby zakwalifikować jako zatrudnienia u kontrahenta 

pracodawcy. Istotnego znaczenia nabierają zakazy konkurencji, 

w szczególności te obowiązujące przez pewien okres po ustaniu stosunku 

pracy15. Rozważania te są jednak płonne, z dwojakich przyczyn. 

                                                 
13 E. Szczepankiewicz, Strategiczny wymiar outsourcingu i co-sourcingu jako narzędzia 

optymalizacji procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa i budowania przewagi konkurencyjnej 

[w:] A. Antonowicz, P. Antonowicz (red.), Metody, techniki i narzędzia optymalizacji procesów 

gospodarczych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011 r.,  s. 113, 
14A. Kurzych, Multiplikacja podmiotów zatrudniających a stosunki ubezpieczenia społecznego 

[w:] Marzena Szabłowska - Juckiewicz, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch- Rekowski 

(red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, Warszawa 2015, s. 333 – 

344. 
15 M. Raczkowski, Zatrudnienie pracownika u kontrahenta pracodawcy [w:] Marzena 

Szabłowska - Juckiewicz, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch - Rekowski (red.), Umowy 

cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, Warszawa 2015, s. 362-273, 
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W pierwszej bowiem kolejności zauważyć należy, że zdaniem pierwotnego 

pracodawcy, istotą stosunku łączącego go z podmiotem zatrudniającym 

dotychczasowych pracowników jest właśnie możliwość świadczenia przez 

nich usług na jego rzecz. Bez tego, upada podstawa łączącego ich stosunku. 

Organy natomiast nie będą miały możliwości zarzucenia tego typu 

naruszeń, gdyż ich zdaniem nie doszło do zmiany pracodawcy. 

Outsourcing pracowniczy, ściślej zwany outsourcingiem kadrowo – 

płacowym, dotyczy wykonywania zadań pomocniczych. Skutkuje oddaniem 

innemu przedsiębiorstwu realizacji zadań nie związanych bezpośrednio 

z podstawową działalnością firmy. „Outsourcing pracowniczy zyskuje na 

znaczeniu w ostatnich latach. Staje się niezwykle popularną formą 

optymalizacji zatrudnienia, a tym samym sposobem na redukcję kosztów 

prowadzenia przedsiębiorstwa. Outsourcing polega na zlecaniu pewnych 

obszarów działalności przedsiębiorstwa wyspecjalizowanym podmiotom 

zewnętrznym świadczącym usługi. Jest odpowiedzią na dynamikę 

funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz sytuację na rynku pracy. 

To rozwiązanie szybkie i efektywne. Umożliwia pozyskanie pracowników 

z obcych źródeł bez ponoszenia kosztów rekrutacji, szkolenia pracowników 

oraz stałych kosztów związanych z zatrudnieniem personelu”16. Wskazać 

należy, że przedsiębiorcy są często kuszeni ograniczeniem kosztów 

zatrudniania pracowników, poprzez, przykładowo rabat w wysokości 50% 

kosztów przez pierwsze lata trwania umowy 17. 

W praktyce polega na tym, że podmioty zawierają porozumienia, któ-

rych przedmiotem jest przejęcie za wynagrodzeniem dokumentacji 

pracowniczej i płacowej. Następnie, podmiot przejmujący udostępnia 

macierzystemu pracodawcy pracowników, z reguły są to te same osoby, 

które wcześniej u niego pracowały (w rezultacie, zmiana pracodawcy nie 

                                                 
16J. Basińska, Outsourcing pracowniczy optymalizuje zatrudnienie, „Prawo i podatki”, czerwiec 

2015 r.,  

http://www.wglex.pl/wp-content/uploads/2016/04/Outsourcing-pracowniczy-

optymalizuje-zatrudnienie.pdf 
17Kontrahenci możliwość przyznania rabatu uzasadniają otrzymywanym dofinansowaniem 

na swoją działalność. 
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powoduje większych zmian po stronie pracowników). Istotnym jest, że 

podmiot macierzysty często nie przekazuje wraz z pracownikami 

składników majątkowych. Pracownicy zachowują dotychczasowe warunki 

pracy, zgodnie z dyspozycją art. 23^1 Kodeksu pracy. Pomijając uwarunko-

wania umowne typowe dla konkretnych typów działalności, w większości 

przypadków pracodawca użytkownik opłaca fakturę wystawioną przez 

nowego pracodawcę. Warunkiem przejęcia zakładu pracy w rozumieniu art. 

23^1 Kodeksu pracy, a więc tym samym wstąpienia nowego podmiotu 

w miejsce poprzedniego jako pracodawcy (także przejęcia funkcji płatnika), 

w ocenie Sądu Najwyższego jest konieczność przejęcia faktycznego 

władania częściami zadań, stanowiących placówkę zatrudnienia, a więc 

w zakresie pozwalającym na wykonywanie obowiązków pracowniczych. 

Nie musi to jednak polegać na formalnym nabyciu przedsiębiorstwa lub 

jego części. Nie zależy również od rodzaju czynności prawnej, na mocy 

której nastąpiło przekazanie18. Przykładowo w wyroku Sądu Apelacyjnego 

w Białymstoku19 skład orzekający wskazał, że z przejściem o którym mowa 

w art. 23^1 Kodeksu pracy mamy do czynienia również w przypadku 

przejęcia zadań (bez znaczenia może pozostawać fakt, czy przeniesiona 

została własność składników majątkowych). Jednakże, gdy funkcjonowanie 

podmiotu opiera się składnikach materialnych, nie jest wystarczające 

wyłącznie zadań (przykładem może być obsługa sklepów). W takich 

właśnie przypadkach organy kwestionują ważność porozumienia, a tym 

samym przekazanie funkcji płatnika, co skutkuje odpowiedzialnością 

pierwotnego pracodawcy. 

 

4. Pojęcie płatnika składek na ubezpieczenia społeczne 
W art. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-

czeń społecznych20 (dalej: usus) wskazane zostały podmioty wykonujące 

zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. Są to odpowiednio: Zakład 

                                                 
18 Wyrok SN z 15 września 2006 r. o sygnaturze I PK 75/06 
19 Wyrok wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 maja o sygnaturze III AUa 

30/14, 
20 tj. z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 963) 
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Ubezpieczeń Społecznych, otwarte fundusze emerytalne oraz płatnicy 

składek. Jakkolwiek zbędnym jest wyjaśnianie oczywistych ról ZUS’u 

i funduszy emerytalnych, nie należy zapominać o filarach odpowiedzialnych 

za pobieranie i wpłacenie składek ubezpieczeniowych, a więc finansowanie 

całego systemu zabezpieczenia społecznego. W przepisie tym zostało 

również ukształtowane prawo płatnika do otrzymywania wynagrodzenia za 

wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich 

wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. 

Kluczowym przepisem w kwestii ustalenia, kto jest płatnikiem składek na 

ubezpieczenia społeczne jest art. 4 pkt 2 usus, który wskazuje kilkadziesiąt 

podmiotów pełniących funkcję płatników. Ze względu na mnogość 

wskazanych w nim podmiotów, regulacja ta zyskuje miano dosyć kazu-

istycznej i szczegółowej. Jest to jednak przykład właściwego doregulowania 

bardzo istotnej kwestii, której należy nadać status zasadniczej. Z punktu 

widzenia przedmiotowego artykułu, kluczowa jest pierwsza definicja, 

dotycząca pracodawcy21. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, płatnikiem 

jest pracodawca w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę 

zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca 

z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej 

osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na 

urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, 

z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład. Praktyka 

wskazuje, że w obrocie gospodarczym to właśnie pracodawca najczęściej 

pełni funkcję płatnika składek.  

Analizując pojęcie płatnika, wspomnieć należy o stosunku ubezpie-

czony – płatnik. W doktrynie wskazuje się, że charakterystycznym jest, iż 

uprawnienia przysługują tylko ubezpieczonemu, podczas gdy płatnik, 

będący drugą stroną stosunku jest wyłącznie obciążony obowiązkami. 

Brakuje tym samym dwustronności praw i obowiązków 22.  

                                                 
21  art. 4 pkt 2 lit a usus 
22K. Antonów, Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, pojęcie oraz właściwość postępowań 

przedsądowych i ochrony cywilnosądowej, Lex a Wolters Kluwers business, Warszawa 2011 

r., s 80-81, 
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5. Obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia społeczne 

Podstawowym zadaniem płatnika składek na ubezpieczenia spo-

łeczne jest obliczanie, potrącanie z dochodów ubezpieczonych oraz 

rozliczanie i opłacanie należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy 

(opłacenie poprzez przekazanie do ZUS i obciążenie rachunku płatnika). Dla 

celów porządkowych należy wskazać rodzaje składek, których dotyczy 

obowiązek: składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, 

wypadkowe, chorobowe), zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych, 

Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przy 

ustalaniu wysokości składek, płatnik powinien się kierować zasadami 

określonymi w poszczególnych ustawach 23. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zasadniczą cechę odróżnia-

jącą płatnika składek na ubezpieczenia społeczne od płatnika zaliczek na 

podatek dochodowy od osób fizycznych. Mianowicie, rola płatnika składek 

na ubezpieczenia społeczne nie ogranicza się do obliczania i potrącania 

należnych składek z przychodu ubezpieczonego i wpłacania ich do ZUS. 

Płatnik został bowiem zobowiązany ustawowo do współfinansowania 

składek ze swoich środków, natomiast w przypadku składki na ubezpiecze-

nie wypadkowe finansuje składki całkowicie. Wskazuje się więc, że płatnik 

może występować w podwójnej roli – płatnika – ubezpieczonego, 

przykładowo w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność 

gospodarczą24.  

Posiadanie statusu płatnika rodzi również obowiązki podczas kontro-

li inspektorów ZUS. W doktrynie wskazuje się, że zostały one bezpośrednio 

skorelowane z uprawnieniami inspektorów25. Obowiązki te konstytuuje art. 

88 usus. Do głównych zadań płatnika podczas kontroli należy udostępnianie 

                                                 
23 Przykładowo: usus, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 

pracodawcy 
24 B. Gudowska J. Strusińska – Żukowska, Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych, wyd. BECK, Warszawa 2014 r. s. 24 – 25. 
25  B. Gudowska J. Strusińska – Żukowska, Komentarz do ustawy o systemie.., s. 1013. 
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wszelkich ksiąg, dokumentów i innych nośników informacji związanych 

z zakresem kontroli, które są przechowywane u płatnika oraz u osób 

trzecich w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na 

podstawie odrębnych umów. Przemyślanym rozwiązaniem wydaje się być 

zamieszczenie w przepisie adnotacji o konieczności udostępnienia ksiąg 

także w wypadku, gdy znajdują się one u osoby trzeciej. Przy czym 

określenie osoby trzeciej w postępowaniu składkowym zostało użyte 

z korzyścią dla organu. W przypadku bowiem zakwestionowania porozu-

mienia o przekazaniu pracowników, „były” pracodawca będzie utrzymywał, 

że doszło do przejścia zakładu pracy na inny podmiot i że nie jest on 

płatnikiem, wobec czego nie dysponuje niezbędnymi dokumentami. 

Stosowna dokumentacja pracownicza została bowiem najprawdopodobniej 

przekazana po podpisaniu porozumienia nowemu pracodawcy. Płatnikiem 

natomiast jego zdaniem powinna być druga strona porozumienia. Dla 

organu, który kwestionuje podstawy nabycia statusu pracodawcy, a co za 

tym idzie płatnika, druga strona tej umowy pozostaje osobą trzecią. Rodzi to 

istotne komplikacje po stronie kontrolowanego płatnika składek, który 

zobowiązany jest pozyskać dokumentację dotyczącą pracowników 

zatrudnionych w innym podmiocie (pracodawca, będąc przekonanym 

o ważności porozumienia, przekazał wszystko innemu podmiotowi). 

Pozostałe zadania mają głównie charakter techniczny, ewidencyjny oraz 

informacyjny (przykładowo kontrolowany płatnik ma obowiązek 

sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli, 

udostępnić do oględzin składniki majątku, których badanie wchodzi 

w zakres kontroli, jeżeli zalegają z opłatą należności z tytułu składek; 

zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych; 

udzielać wyjaśnień kontrolującemu)26. 

 

6. Odpowiedzialność płatnika składek 
Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek 

odsetki za zwłokę27. W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich 

                                                 
26 B. Gudowska J. Strusińska – Żukowska, Komentarz do ustawy o systemie… s. 25, 
27 Art. 23 ust 1 usus 
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w zaniżonej wysokości, Zakład może wymierzyć płatnikowi dodatkową 

opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek28. Ponadto, jak wynika 

z ustawy o Systemie ubezpieczeń społecznych: „Kto, jako płatnik składek 

albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika nie dopełnia 

obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym 

przepisami terminie podlega karze grzywny do 5000 złotych”29. Kolejne 

artykuły wspomnianej ustawy tworzą możliwość ściągnięcia składek 

w trybie egzekucji administracyjnej lub sądowej30. Możliwości egzekwowa-

nia należności wzmacnia uregulowanie stanowiące, że wystawione przez 

Zakład dokumenty stwierdzające istnienie należności z tytułu składek oraz 

jej wysokość mogą stanowić podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej 

nieruchomości stanowiącej własność zobowiązanego31. Zauważalnym więc 

jest, że organy posiadają typowe dla innych postępowań możliwości 

dochodzenia należnych składek. Odpowiedzialność płatnika składek 

aktualizuje się gdy organ uzna, że umowa mająca na celu przekazanie 

zakładu była nieważna. Gdy tak się dzieje, podmiot przejmujący zazwyczaj 

i tak jest już niewypłacalny. 

W kwestii charakteru odpowiedzialności płatnika, należy przywołać 

stanowisko K. Antonów: „nieterminowe spełnienie świadczeń odnosi skutek 

w postaci naliczenia odsetek za zwłokę na zasadach i w wysokości 

określonych w ordynacji podatkowej w każdym przypadku opłacania 

składek z naruszeniem terminów (…), tzn. niezależnie od (nie)zawinionego 

postępowania płatnika, z zastrzeżeniem, że odsetki nie należą się ubezpie-

czonemu, lecz ustawowemu reprezentantowi jego interesów relacji ZUS – 

płatnik. Przyjęta konstrukcja odpowiedzialności płatnika jest zbliżona do 

zasady obowiązującej przy opóźnieniu w spełnieniu świadczenia pieniężne-

go w prawie cywilnym, gdzie dłużnik odpowiada, choćby wierzyciel nie 

poniósł żadnej szkody, a także wtedy, gdy opóźnienie było następstwem 

                                                 
28 Art. 24 ust 1a usus. 
29 Art. 98 ust 1 pkt 1a usus. 
30 Art. 24 ust 2 usus. 
31 Art. 26 ust 2 usus. 
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okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności (por. art. 481 

par 1 Kodeksu cywilnego)32. 

 

7. Postępowanie przed organami mające na celu określenie, 

kto jest płatnikiem  
 

Zauważyć należy, że w przypadku zaprzestania opłacania składek 

przez podmiot przejmujący pracowników (lub też, gdy podmiot ten działał 

z góry zamierzonym celem nieregulowania zobowiązań), Organy pozostają 

w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż w zależności od sytuacji finansowej stron 

porozumienia o przekazaniu, mogą próbować udowodnić, że obowiązki 

płatnicze obciążają dowolny podmiot. Na etapie postępowania zazwyczaj 

podmiot przejmujący już nie prowadzi działalności, zdążył wyzbyć się 

majątku, pracowników przekazać kolejnemu podmiotowi. W takim 

przypadku, organy wydają decyzję, na mocy której uznają, że nie doszło do 

przejęcia pracowników na mocy art. 23^1 Kodeksu pracy, a więc nie doszło 

do zmiany pracodawcy, tym samym płatnika składek i organy upoważnione 

są do dochodzenia należności z tytułu nieuregulowanych składek od 

pracodawcy macierzystego, który w dominującej większości przypadków 

znajduje się w lepszej kondycji finansowej niż podmiot przejmujący (który, 

jak już zostało wspomniane, niejednokrotnie działał z zamiarem dokonania 

oszustwa, usypiając czujność organów i kontrahenta, a następnie inkasując 

kolejne kwoty wynikające z wystawianych faktur, nie odprowadzał 

należności składkowych). 

Do grupy czynników wzmagających czujność organów należy przede 

wszystkim „zakres faktycznych obowiązków” podmiotu przejmującego. 

W decyzjach organy wskazują, że powinności przedsiębiorstwa przejmują-

cego ograniczone były tylko do pośredniczenia w opłacaniu pracowników, 

na podstawie wcześniej przekazanych środków od byłego pracodawcy, co 

                                                 
32 Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, pojęcie oraz właściwość postępowań 

przedsądowych i ochrony cywilnosądowej, Kamil Antonów, Lex a Wolters Kluwers business, 

Warszawa 2011 r., s 82 
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jest niewystarczającym by uznać, iż doszło do przekazania zakładu pracy, 

a więc tytułu pracodawcy, a co za tym idzie – funkcji płatnika składek. 

Często zwracają również uwagę na moment dokonywania płatności za 

usługę udostępnienia pracowników. Podejrzenia organów wzbudza 

sytuacja, w której płatność przez nowego pracodawcę pracownikom 

następuje krótko po opłaceniu przez pracodawcę użytkownika faktury 

otrzymanej od przejmującego przedsiębiorcy. Organy wówczas podnoszą, 

że umowa posiada znamiona pozornej, a jej jedynym przejawem jest 

zobligowanie innego podmiotu do pośredniczenia w wypłacaniu wynagro-

dzeń pracownikom. 

Niekorzystne dla pracodawcy macierzystego odpowiedzi na powyż-

sze pytania (czyli przyznające znaczącą decyzyjność dotychczasowemu 

pracodawcy) skutkują stwierdzeniem w orzecznictwie, iż zaistniały sytuacje 

budzące wątpliwości, kto jest pracodawcą. Wówczas judykatura zwykle 

powołuje się na regułę, by w razie wątpliwości w kwestii odpowiedzi na 

pytanie, kto jest pracodawcą, decydujące znaczenie przypisać faktowi, na 

czyją rzecz świadczona jest praca. Wątpliwości może budzić podobne 

rozumowanie w przypadku, gdy podmiot przejmujący działa  

w charakterze agencji pracy  tymczasowej33.  

W dalszej kolejności organy prowadzące postępowanie wskazują na 

takie okoliczności, jak: brak jakiegokolwiek spotkania pracowników 

przejmowanych z nowym pracodawcą34 (dowodzone zeznaniami pracow-

ników), próby wykazania, że to były pracodawca w dalszym ciągu oblicza 

wysokość wynagrodzenia, a także, że z nim pracownicy ustalają szczegóły 

urlopów, że nie doszło do rzeczywistej zmiany miejsca świadczenia pracy 

„przekazywanych” pracowników. Wskazać w tym miejscu należy jednak, że 

wspomniane powyżej kompetencje mogą pozostawać w gestii dotychcza-

sowego pracodawcy – gdy podmiot przejmujący jest jednocześnie agencją 

pracy tymczasowej – podmiot przekazujący staje się pracodawcą użytkow-

                                                 
33 Działalność regulowana. 
34 Wskazać należy, że w dominującej większości przypadków, podmiotu przejmujące 

informują pisemnie swoich nowych pracowników o przejęciu, czyniąc tym samym zadość 

przepisom prawa pracy. 
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nikiem i wywiera znaczący wpływ decyzyjny na faktyczny wymiar 

stosunków pracowniczych35. Polemika w tych kwestiach przenosi się 

zazwyczaj do sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 

właściwego dla strony odwołującej w drodze odwołania wnoszonego na 

podstawie art. 83 ust 2 usus. 

 

8. Negatywne konsekwencje 
 

Bardzo istotną kwestią, z jaką wiążą się nieprawidłowości w zakresie 

usług outsourcingowych w dziedzinach pracowniczych, są nie tylko 

negatywne konsekwencje na tle odpowiedzialności finansowej „macierzy-

stego” pracodawcy, lecz także skutki dla pracowników. To zagadnienie 

należy jednak rozpatrywać dwutorowo, dzieląc je ze względu na świado-

mość konsekwencji z tytułu wadliwego porozumienia przez pracowników 

lub też jej brak. Gdy pracownicy bowiem pozostają nieświadomi komplika-

cji w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, czyli kwestii, która 

bezpośrednio ich dotyczy, fakt ten pozostaje bez znaczenia. Jednak dla 

świadomych jednostek, szczególnie tych wybiegających planami w daleką 

przyszłość i przejętych dłuższą perspektywą, skutki takie jak utrata 

poczucia bezpieczeństwa stanowiącego jedną z podstawowych potrzeb 

w piramidzie Abrahama Maslowa, może nawet skłonić do zmiany 

pracodawcy. Tym samym, pracodawca musi liczyć się z koniecznością 

pozyskania i uzupełniania wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co 

w krótkiej perspektywie może być problematyczne. 

Negatywne konsekwencje narastają również, gdy pierwsze przesłanki 

trafiają do środowiska biznesowego pracodawcy. Kontrahenci mogą stać się 

ostrożniejsi, skrócić terminy płatności zobowiązań, co może zaburzyć 

płynność finansową przedsiębiorcy, a niektórzy, bardziej wyczuleni na 

sprawy pracownicze – wprost mogą zrezygnować ze współpracy 

z pracodawcą „nierzetelnym” w zakresie pracowniczych rozliczeń. 

                                                 
35 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tj. z dnia 29 

lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 360) 
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Kolejną grupą negatywnych skutków, niezaprzeczalnie mogących 

prowadzić do wskazanych wyżej konsekwencji są z pozoru błahe i nie 

cechujące się zauważalnymi natychmiastowo negatywnymi rezultatami, 

takie jak: utrata dobrego imienia pracodawcy, pogorszenie wizerunku 

przedsiębiorstwa, czy utrata wiarygodności.  

 

9. Podsumowanie 
Wraz z postępującymi zmianami w gospodarce, przedsiębiorstwa 

chcąc dostosować się do dynamicznych realiów gospodarczych coraz 

częściej decydują się na wybór strategii zarządzania, jaką jest outsourcing. 

Ze względu na niezaprzeczalne korzyści płynące z fragmentacji przedsię-

biorstwa i przekazywania niektórych kompetencji innym podmiotom, 

działalność outsourcingowa zwiększa swój zakres oddziaływania 

i w praktyce możliwym stało się przekazanie prawie każdego zadania do 

realizacji innemu podmiotowi. Dotyczy to również przekazania pracowni-

ków wraz z ich dokumentacją kadrową i płacową a także pozyskiwanie 

pracowników z obcych źródeł bez ponoszenia kosztów rekrutacji. Jak 

zostało wykazane w niniejszym artykule, rozwiązanie to może być 

ryzykowne i skutkujące daleko idącymi negatywnymi konsekwencjami, 

głównie dla macierzystego podmiotu, przekazującego pracowników. 

Praktyka bowiem wskazuje, że outsourcing w tej dziedzinie pozostaje 

w kręgach zainteresowań organów, skłonnych kwestionować ważność 

porozumień będących podstawą przekazania pracowników, w celu 

dochodzenia zobowiązań składkowych od wypłacalnych podmiotów. 

Rezultatem skutecznego zakwestionowania umowy jest uznanie, iż nie 

doszło do przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 23^1 kodeksu pracy, 

a tym samym zmiany pracodawcy i transferu statusu płatnika. Końcowo 

więc zdaniem organów, status płatnika pozostał przy podmiocie przekazu-

jącym, który przez cały czas trwania porozumienia, nie będąc świadomym 

oszustwa kontrahenta, nie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne 

i pozostałych należności budżetowych36. Dzieje się tak na skutek uznania 

                                                 
36Podmiot ten często nie zdaje sobie sprawy, że kontrahent nie odprowadza należności 

budżetowych. 
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czynności za pozorną, której celem było ominięcie prawa. Oznacza to 

najczęściej poważne problemy finansowe działającego w zaufaniu do 

kontrahenta przedsiębiorcy, skutkujące koniecznością egzekucji należności 

publicznoprawnych, co nierzadko może zaskutkować koniecznością 

likwidacji działalności przez przedsiębiorcę. Konkludując należy wskazać, 

że w opisanych powyżej przypadkach, chęć zmiany strategii zarządzania, 

poprawy wydajności może skutkować ogromnymi problemami finansowy-

mi przedsiębiorcy, które w skrócie są efektem nieostrożności w tak 

podstawowym elemencie prowadzonej działalności, jak obowiązek 

odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.  
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Instytucja rozkładania na raty i umarzania 

należności z tytułu składek na ubezpiecze-

nie społeczne rolników 

Institution of farmers’ social security contributions, 

payment in installments and extinguishment of receivables 

 
Streszczenie 

Przymusowość opłacania przez rolników miesięcznych składek jest efektem 

podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Zaprzestanie uregulowania składek 

we wskazanym przez ustawę terminie płatności lub też zapłacenie w niepeł-

nym wymiarze sprawiają, że wymiar składek jest powiększany o odsetki 

naliczane za każdy dzień zwłoki. Jednak ustawa o ubezpieczeniu społecznym 

rolników przewiduje możliwość rozłożenia na raty i umorzenia należności z 

tytułu składek. Artykuł odnosi się do tego zagadnienia z perspektywy 

orzecznictwa sądów administracyjnych z ostatnich lat, a także przedstawia 

to zagadnienie w odniesieniu do praktyki i danych liczbowych. 
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Summary 

Due to social insurance, paying social security contributions is compulsory 

for farmers. By ceasing settlement of contributions as due date indicated in 

the bill or paying partly, the size of contributions is increased by the accrued 

interest for each day of delay. However, the law on social insurance for farm-

ers, provides the possibility of paying in instalments and remission of contri-

butions. Article refers to this issue from the perspective of the administrative 

courts judicature of recent years, It also presents this issue with regard to 

practice and figures. 

 

Kluczowe słowa: składki na ubezpieczenie społeczne rolnika, liczba ukła-

dów ratalnych, orzecznictwo sądów administracyjnych, uznanie administra-

cyjne, ważny interes zainteresowanego, domownik, możliwości płatnicze. 

 

key words: administrative courts’ judicature, administrative recognition, 

farmers’ social security contributions, important interests of concerned 

party, the householder, the ability to pay. 

 

1. Wstęp 

Składki na ubezpieczenie społeczne są formą daniny publicz-

nej, o czym stanowi art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych. Obowiązek ich ponoszenia na rzecz wyod-

rębnionych państwowych funduszy celowych wynika z postanowień 

odrębnych ustaw. O możliwości rozkładania na raty i umarzaniu na-

leżności stanowi art. 41a ustawy1 z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-

pieczeniu społecznym rolników. Z faktu podlegania ubezpieczeniu 

społecznemu rolników wynika obligatoryjność opłacania przez rolni-

ków miesięcznych składek. W przypadku zaniechania ich uregulowa-

nia we wskazanym przez ustawę terminie płatności czy też zapłacenie 

                                                 
1 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U. 2016 

r., poz. 277, 2043, [dalej:  
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ich w niepełnym wymiarze, wymiar składek jest powiększany o od-

setki naliczane za każdy dzień zwłoki.  

Jeżeli rolnik znajduje się w trudnej sytuacji materialno-

bytowej2, powodującej niemożliwość uregulowania wpłat składek 

w wyznaczonym przepisami terminie, lub z tytułu nieopłaconych 

w terminie składek powstało zadłużenie, rolnik może zwrócić się 

z wnioskiem o zastosowanie ulgi w spłacie do najbliżej placówki tere-

nowej lub oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego, w której podlega ubezpieczeniu.  

KRUS może udzielić ulgi w spłacie w formie: odroczenia ter-

minu płatności bieżącej składki, rozłożenia zadłużenia na raty czy też 

zmniejszenia wysokości wcześniej udzielonych rat. Na wniosek zain-

teresowanego decyzję o umorzeniu całości lub części należności 

z tytułu składek może podjąć Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego lub upoważniony przez niego pracownik3. 

2. Przepisy dotyczące obejmowania ubezpieczeniem 

społecznym rolników 

O podmiotowym i przedmiotowym zakresie ustawy stanowi 

art. 1 ustawy o u.s.r. Ustawodawca dla określenia ubezpieczenia spo-

łecznego rolników posługuje się w ustawie ogólnym terminem „ubez-

pieczenie”.  

Jak wynika z brzmienia powołanego przepisu, ubezpieczenie 

to obejmuje, na zasadach określonych w ustawie, rolników i pracują-

                                                 
2 http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/ulgi-w-

splacie-naleznosci-i-umorzenia/, dostęp: 26 stycznia 2017 r. 
3 A. Jonik, Umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 

rolników w świetle kodeksu postępowania administracyjnego, „Ubezpieczenia 

w Rolnictwie” 2007, nr 30, s. 33. 



  

Ekonomia i Zarządzanie IX (3)/2016 111 

cych z nimi domowników, którzy: 1) posiadają obywatelstwo polskie 

lub 2) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pod-

stawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolero-

wany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statu-

su uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub 3) są obywatelami 

państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 

lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-

czym.  

Ubezpieczenie obejmuje obywateli państw członkowskich 

Unii Europejskiej i innych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy 

o u.s.r., jeżeli przepisy Unii Europejskiej dotyczące stosowania syste-

mów zabezpieczenia społecznego nie stanowią inaczej. W ubezpie-

czeniu społecznym rolników wyodrębnia się dwa rodzaje ubezpie-

czeń, są to: ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, 

a także ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Zgodnie z brzmieniem 

art. 3 ustawy o u.s.r., ustawa przewiduje dwie formy objęcia ubezpie-

czeniem w zależności od przesłanek spełnianych przez osobę zainte-

resowaną. Jest to tryb obowiązkowy, z mocy ustawy lub dobrowolne 

objęcie ubezpieczeniem, na wniosek.  

3. Rozkładanie na raty i umarzanie należności z tytułu 

składek na ubezpieczenie  

O rozkładaniu na raty i umarzaniu należności stanowi art. 41a 

ustawy o u.s.r. Ustęp pierwszy przepisu stanowi o możliwości Prezesa 

Kasy lub upoważnionego przez niego pracownika Kasy, w sytuacjach 

uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego, na jego wnio-

sek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz stan 

finansów funduszów emerytalno-rentowego i składkowego, do: 1) 
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odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpie-

czenie, rozłożenia ich spłaty na raty lub umorzenia w całości lub 

w części; lub 2) umorzenia należności Kasy z tytułu nienależnie po-

branych świadczeń w całości lub części.  

Prezes Kasy lub upoważniony przez niego pracownik Kasy 

może także, z urzędu, umorzyć część lub całość należności z tytułu 

składek, jeśli zaistnieje ich całkowita nieściągalność, która zachodzi, 

gdy: w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie posia-

danych dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada źródeł do-

chodu i majątku, z  którego można dochodzić należności, oraz brak 

jest możliwości przeniesienia odpowiedzialności; lub w sytuacji dru-

giej, gdy dłużnik zmarł, nie pozostawiając majątku, z którego można 

by dochodzić należności, i jednocześnie nie ma możliwości przenie-

sienia odpowiedzialności; lub też w przypadku, gdy kwota należności 

nie przekracza pięciokrotnej wartości upomnienia w postępowaniu 

egzekucyjnym; czy też w sytuacji, gdy jest oczywiste, że 

w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności nie uzyska się 

kwoty przewyższającej koszty postępowania egzekucyjnego. 

Umorzenie składek skutkuje również umorzeniem odsetek za 

zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej zostały umorzone skład-

ki, a także powoduje umorzenie należnych Kasie kosztów upomnie-

nia. Od należności z tytułu składek, których spłatę rozłożono na raty, 

nie nalicza się odsetek za zwłokę, począwszy od następnego dnia po 

wpływie wniosku. Jeśli dłużnik nie opłaci w terminie odroczonej 

składki lub ustalonych przez Kasę rat, kwota niezapłaconych składek 

staje się wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia 

następującego po dniu, w którym upływa termin płatności wynikający 

z art. 40. W razie dokonywania wpłat na poczet rat, na jakie została 

rozłożona należność z tytułu składek, wpłatę zalicza się na poczet 

składek o najwcześniejszym terminie płatności i należnych od nich 

odsetek za zwłokę. 
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4. Podstawowe pojęcia 

Pojęcie strony postępowania, zainteresowanego zostały za-

kreślone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 

w wyroku4 z dnia 20 grudnia 2007 r. Za stronę postępowania 

w sprawie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie 

społeczne rolników można uznać osobę zobowiązana do uiszczania 

tych składek, a ściśle rzecz biorąc osobę, która mając obowiązek uisz-

czania składek z obowiązku tego nie wywiązała się w terminie 

i w związku z tym doszło do powstania zaległości z tego tytułu oraz 

odsetek od tych zaległości.  

Tak również należy rozumieć użyte w art. 41a ustawy z dnia 

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, pojęcie 

"zainteresowanego", który jest uprawniony do złożenia wniosku 

o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek na ubez-

pieczenie, rozłożenie spłaty tych należności na raty bądź ich umorze-

nie w całości lub w części. 

Definicje pojęć znajdują się w art. 6 ustawy o u.s.r. Rolnik to 

pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, dzia-

łalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rol-

nym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także 

osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospo-

darstwa rolnego do zalesienia. Domownik natomiast jest osobą bliską 

rolnikowi, po ukończeniu 16 roku życia, pozostająca z rolnikiem we 

wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkująca na terenie 

jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracują-

ca w tym gospodarstwie rolnym i niezwiązana z rolnikiem stosun-

kiem pracy. 

                                                 
4 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 20 

grudnia 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 1841/07, Legalis 273013. 
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5. Uznanie osoby za domownika 

Zgodnie z wyrokiem5 Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 14 stycznia 2015 r. dla wyjaśnienia pojęcia domownika istotne 

są okoliczności wyczerpujące przesłanki określone w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolni-

ków oraz członków ich rodzin oraz w art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. W każdej 

sprawie, okoliczności należy ustalić indywidualnie, tj. związek z ro-

dzajem działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie, zakre-

sem prac wykonywanych zarówno przez rolnika, jak i przez jego ro-

dzinę, a także prac wykonywanych przez osobę zainteresowaną oraz 

częstotliwością wykonywania tych prac. Nieodzowne jest również 

ustalenie innej aktywności zainteresowanego w tym okresie, a także 

oddziaływanie tej aktywności na możliwość świadczenia stałej pracy 

w gospodarstwie rolnym. Powołując się na przykład podany w wyro-

ku przez sąd, w odniesieniu do zainteresowanych będących uczniami 

należałoby określić typ szkoły do której uczęszczali, rozmiar zajęć 

szkolnych i niezbędny wymiar pracy własnej po zajęciach szkolnych, 

a także odległość szkoły od miejsca zamieszkania uczniów. 

Jak zważył Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą 

w Warszawie w wyroku6 z dnia 7 listopada 2012 r., w rozumieniu 

ustawy o u.s.r., charakter pracy domownika w gospodarstwie rolnym 

nie może być utożsamiony z charakterem pracy rolnika w takim go-

spodarstwie. Domownik bowiem, w przeciwieństwie do rolnika, nie 

prowadzi zawodowej działalności rolniczej na własny rachunek, lecz 

jedynie pomaga w prowadzeniu takiej działalności, co sprawia, że nie 

musi on pracować w takim samym wymiarze godzinowym. W opinii 

sądu, takie rozumienie charakteru pracy domownika wskazane zosta-

ło już przez sam fakt rozróżnienia przez ustawodawcę w art. 6 pkt 1 

                                                 
5
 Wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2015 r., Legalis 1218313. 

6 Wyrok WSA z dnia 7 listopada 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 1418/12, Legalis 830124. 
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i 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników definicji rolnika 

i domownika. 

Jak pisze Marek Rotkiewicz w wyjaśnieniu praktycznym7, 

ewentualne opłacanie składek na KRUS powinno zostać uznane za 

dowód uznania danej osoby za domownika. Nie może to stanowić 

jednak dowodu warunkującego uznanie danej osoby za domownika. 

Jak podkreśla WSA w Warszawie8 w wyroku z dnia 8 czerwca 2010 r., 

błędna jest interpretacja przepisu art. 6 pkt 2 lit. c) ustawy o u.s.r., 

polegająca na przyjęciu, że brak ubezpieczenia skarżącego wyklucza 

uznanie go za domownika w rozumieniu powyższej ustawy i w efek-

cie uniemożliwia zastosowanie do niego dobrodziejstwa art. 1 ust. 1 

pkt. 3 ustawy9 z dnia 20 grudnia 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w 

indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. 

6. Ważny interes zainteresowanego 

Pojęcie „ważny interes zainteresowanego” było niejednokrot-

nie analizowane przez sądy administracyjne. Jest to zwrot niedookre-

ślony, zawierający dwa odmienne elementy: opis faktu – „interes zain-

teresowanego”, wymagający stwierdzenia, a także element ocenny – 

„ważny”, który wymaga oszacowania wagi stwierdzonego faktu10. 

Przepis art. 41a ustawy o u.s.r. w ust. 1 odnosi się do „ważnego intere-

su zainteresowanego”, dlatego na potrzeby artykułu, nieodzownym 

jest wytłumaczenie tego pojęcia. Odnosząc się do opinii wyrażonej 

                                                 
7
 M. Rotkiewicz, Praca w gospodarstwie rolnym w stażu pracy, wyjaśnienie 

praktyczne, 5 lipca 2016 r., Legalis. 
8 Wyrok z dnia 8 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Wa 180/10. 
9 Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do 

pracowniczego stażu pracy z dnia 20 lipca 1990 r., Dz.U. Nr 54, poz. 310. 
10 Z. Ofiarski, Przesłanki pozytywne umorzenia należności z tytułu składek na 

ubezpieczenie społeczne, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(2)/2014, ISSN 

2300 – 9853, s. 24. 
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w wyroku11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą 

w Kielcach z dnia 16 lipca 2014 r.: „Nie wystarczy wskazać źródło 

utrzymania, lecz konieczne jest ustalenie relacji pomiędzy wysokością 

należności a dochodem, pomniejszonym o wydatki konieczne dla eg-

zystencji konkretnego zobowiązanego i jego rodziny pozostającej 

z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. […] Ważny interes 

w umorzeniu składek ze względu na trudną sytuację ubezpieczonego 

istnieje wtedy, gdy pomiędzy obowiązkiem zapłaty należności i jego 

sytuacją materialną istnieje związek tego rodzaju, że wykonanie obo-

wiązku zapłaty składek mogłoby spowodować niemożność zaspoko-

jenia przez zobowiązanego i jego bliskich podstawnych potrzeb ży-

ciowych”.  

W wyroku12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z sie-

dzibą w Rzeszowie z dnia 25 lipca 2013 r. została wyrażona opinia, iż 

niemożność zapłacenia przez ubezpieczonego składki, rozumiana 

jako całkowity brak środków na jej realizację lub też jako brak środ-

ków na zapłatę bez uszczuplenia podstawowych potrzeb życiowych, 

przemawia za przyjęciem wystąpienia ważnego interesu ubezpieczo-

nego, co powinno w konsekwencji spowodować brak wydania decyzji 

odmownej. Podobne stanowisko przedstawił Wojewódzki Sąd Admi-

nistracyjny z siedzibą w Lublinie w wyroku13 z dnia 4 grudnia 2012 r. 

Należy jednak mieć na uwadze, że ryzyko ponoszenia strat niejako 

wpisane jest w prowadzenie każdej działalności, a tym bardziej rolni-

czej, np. ze względu na zależność produkcji od warunków atmosfe-

rycznych. Straty tego rodzaju nie mogą stanowić nadzwyczajnych 

okoliczności, których stwierdzenie prowadziłoby do rozłożenia na-

                                                 
11 Sygn. akt I SA/Ke 365/14, Legalis 1059413. 
12 Sygn. akt I SA/Rz 381/13, Legalis 801674. 
13 Sygn. akt III SA/Lu 588/12, Legalis 582745. 
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leżności na raty. W takim bowiem razie stosowanie ulg przybrałoby 

formę powszechną, a nie wyjątkową14. 

Przesłanka z art. 41a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecz-

nym rolników, tj. "uzasadniony ważny interes zainteresowanego", jest 

pojęciem nieostrym i niesprecyzowanym przez ustawodawcę. 

W związku z tym, treść tego pojęcia jest bardzo pojemna, co oznacza 

że może dotyczyć również powoływania się przez stronę na błąd or-

ganu, a powinna być oceniana na tle konkretnych okoliczności danej 

sprawy15. 

7. Pojęcie "możliwości płatniczych wnioskodawcy" jako 

przesłanki umorzeniowej 

Możliwości płatnicze wnioskodawcy określonych w art. 41a 

ust. 1 ustawy o u.s.r., nie powinno rozumieć się tylko jako możliwość 

zaspokojenia wierzytelności z tytułu nieopłaconych składek (tj. ścią-

galność wierzytelności) według stanowiska Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie, wyrażonego w wyroku16 z dnia 26 

lipca 2011 r.  

Nie w każdej sytuacji, gdy wnioskodawca jest w stanie zaspo-

koić wierzytelności z majątku, należy domniemywać istnienie po jego 

stronie możliwości płatniczych. Tego typu wnioskowanie byłoby 

oparte na uproszczeniu, które nie znajduje oparcia w przepisach pra-

wa.  

                                                 
14 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Rzeszowie z dnia 10 

maja 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 247/12, Legalis 519390. 
15 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba we Wrocławiu z dnia 

9 września 2010 r., sygn. akt III SA/Wr 877/09, Legalis 374907. 
16 Sygn. akt V SA/Wa 925/11, Legalis 374888. 
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W opinii WSA w Warszawie, potwierdzone jest to poprzez 

wyniki wykładni systemowej, gdyż "nieściągalność" składek stanowić 

może podstawę umorzenia należności na podstawie art. 41a ust. 2 

ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a nie ust. 1 tego prze-

pisu. Identyczne stanowisko przedstawił Wojewódzki Sąd Admini-

stracyjny w Lublinie w wyroku17 z dnia 22 listopada 2011 r.  

8. Decyzja w sprawie umarzania należności – uznanie 

administracyjne  
Decyzje w sprawie umarzania należności z tytułu składek są wyda-

wane w ramach tzw. uznania administracyjnego. W związku z tym, 

nawet zaistnienie okoliczności opisanych w hipotezach stosownych 

przepisów nie obliguje organu do wydania decyzji korzystnej dla zo-

bowiązanego, czyli umarzającej należności18.  

 W celu zbadania uznania administracyjnego, należy odróżnić 

uznanie od dowolności oceny. Autorzy Komentarza19 do Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego, uważają, iż z punktu widzenia 

uznaniowości organu administracji publicznej kluczowe jest to, aby 

ocena dokonana przez ten organ nie była oceną dowolną20. Ponadto, 

uzasadnieniu decyzji uznaniowej stawia się szczególne wymagania, 

ponieważ z jego treści musi wynikać, że decyzja ta nie cechuje się 

dowolnością21. Należy odnieść się także do stosunku wadliwości uza-

sadnienia do zasad ogólnych Kodeksu Postępowania Administracyj-

nego. Jak można przeczytać w komentarzu22 pod red. red. prof. zw. dr 

hab. Romana Hausera oraz prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego: 

                                                 
17 Sygn. akt III SA/Lu 600/11, Legalis 408772. 
18 Wyrok WSA w Lublinie z dnia 16 października 2012 r., sygn. akt III SA/Lu 391/12, 

Legalis 550760. 
19 Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. prof. zw. dr hab. Roman 

Hauser, red. prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, wyd. 3, C.H.BECK, Warszawa 2017. 
20 wyrok WSA w Gliwicach z 6 lutego 2009 r., III SA/GL 1421/08, Legalis. 
21 wyr. NSA 8.9.1998 r., IV SA 893/97, niepubl. 
22 Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. prof. zw. dr hab. Roman 

Hauser, red. prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, wyd. 3, C.H.BECK, Warszawa 2017. 



  

Ekonomia i Zarządzanie IX (3)/2016 119 

„Wadliwe uzasadnienie decyzji uznaniowej, które nie pozwala na jed-

noznaczne stwierdzenie, że rozstrzygnięcie organu administracji pu-

blicznej jest rozstrzygnięciem opartym na obowiązujących przepisach 

oraz stwierdzonym na podstawie rzetelnych dowodów – stanie fak-

tycznym zaistniałym w danej sprawie, który odpowiada stanowi fak-

tycznemu określonemu w przepisach prawa mających zastosowanie 

w sprawie, nosi wszelkie cechy rozstrzygnięcia dowolnego nieoparte-

go na przepisach prawa. Takie uzasadnienie decyzji jest w sposób 

oczywisty sprzeczne z określoną w art. 8 KPA zasadą pogłębiania za-

ufania obywateli do organów państwa (zob. wyr. WSA w Warszawie 

z 7.11.2006 r., III SA/WA 2015/06, Legalis; wyr. WSA w Warszawie 

z 9.5.2007 r., V SA/WA 320/07, Legalis; wyr. WSA w Warszawie 

z 25.5.2007 r., V SA/WA 418/07, Legalis)”. Wynika z tego wniosek, iż 

uznaniowy charakter decyzji nie zwalnia organu administracji pu-

blicznej od obowiązku przeprowadzenia prawidłowego postępowania 

administracyjnego. 

Stanowisko doktryny, jest potwierdzone także przez judyka-

turę. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku23 z dnia 21 lutego 2013 

r. odniósł się także do kryterium "ważnego interesu zainteresowane-

go". W opinii NSA art. 41a ust. 1 ustawy o u.s.r. wskazuje, iż decyzja 

Prezesa KRUS ma charakter uznaniowy. Jest to równoznaczne z tym, 

że organ ten przy ustalonym stanie faktycznym ma możliwość wybo-

ru rozstrzygnięcia. Należy jednak podkreślić, że wybór taki nie ozna-

cza dowolności, ponieważ musi wynikać z wszechstronnego oraz do-

głębnego rozważenia wszystkich okoliczności faktycznych sprawy, 

w szczególności tych podnoszonych przez stronę. Tak więc, orzekając 

w konkretnej sprawie organ może, a nie musi umorzyć należności, 

oceniając istnienie lub nieistnienie tego kryterium, a także możliwości 

płatnicze wnioskodawcy oraz stan finansów funduszów emerytalno-

rentowego i składkowego, a w wyniku dokonanej przez siebie oceny 

wybiera konsekwencje prawne tych ustaleń.  
                                                 
23 Sygn. akt II GSK 2227/11, Legalis 667079. 
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Organ w sprawach o umorzenie należności ocenia aktualną, 

na datę podejmowania rozstrzygnięcia, sytuację życiową, w tym ma-

jątkową, wnioskodawcy. Spekulacje organu dotyczące ewentualnego 

zatrudnienia zobowiązanego, w kontekście możliwości uzyskania 

dochodu i spłaty zaległości, nie mogą mieć wpływu na ocenę aktual-

nej sytuacji materialnej zobowiązanego24. Założenie istnienia hipote-

tycznych dochodów przez organ i ocena możliwości płatniczych zo-

bowiązanego przez ich pryzmat spowodowałoby przekroczenie gra-

nic uznania administracyjnego przez organ. Ze względu na uznaniowy 

charakter decyzji umorzeniowych, to na wnioskodawcy spoczywa 

obowiązek wykazania, że zapłata tych należności rzeczywiście może 

zagrozić jego egzystencji25. 

9. Treść decyzji uznaniowej w przedmiocie umorzenia 

odsetek od należności. 

 
 W opinii Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-

szawie wyrażonej w wyroku26 z dnia 12 grudnia 2006 r., obowiąz-

kiem organu rozstrzygającego sprawę (w ramach motywowania pod-

jętej decyzji) jest ustosunkowanie się do wszystkich argumentów 

podnoszonych przez stronę w trakcie toczącego się postępowania. 

Urzeczywistnienie tego powinno znaleźć się w uzasadnieniu decyzji. 

Brak odniesienia się przez organ rozstrzygający sprawę do 

podnoszonych zarzutów stanowi naruszenie prawa procesowego 

w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy, co z kolei skutkuje 

uchyleniem zaskarżonej decyzji. 

                                                 
24 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Kielcach z dnia 18 

sierpnia 2011 r., sygn. akt I SA/Ke 347/11, Legalis 374887. 
25 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Bydgoszczy z dnia 26 

stycznia 2010 r., I SA/Bd 948/09, Legalis 374910. 
26 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 12 

grudnia 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 2616/06, Legalis 91465. 
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Fakultatywny charakter przepisu art. 41 a ust. 1 ustawy 

o ubezpieczeniu społecznym rolników nie stanowi usprawiedliwienia 

dla braku ustosunkowania się przez organ administracji do zarzutów 

podnoszonych przez stronę postępowania. 

10. Możliwość złożenia ponownego wniosku o umorzenie 

należności wobec KRUS27 

Podstawę do kolejnego wystąpienia z ponownym wnioskiem 

o umorzenie należności wobec KRUS może stanowić zawsze każda 

zmiana okoliczności faktycznych, w szczególności sytuacji majątko-

wej, zdrowotnej lub też rodzinnej osoby zobowiązanej. 

  Jak wskazał WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 2 grudnia 

2010 r., odmowa ich umorzenia nie stwarza sytuacji powagi rzeczy 

osądzonej i zobowiązany do uiszczenia zaległości może występować o 

jej umorzenie tak długo, jak długo zaległość ta istnieje tym bardziej, 

jeśli jego sytuacja ulegnie pogorszeniu. 

Wprawdzie pogląd ten wypowiedziano w oparciu o przepisy 

ustawy - Ordynacja podatkowa, to jednak według opinii WSA w Rze-

szowie jest on w pełni aktualny także na gruncie ustawy o ubezpie-

czeniu społecznym rolników. 

11. Analiza liczby udzielonych ulg w formie ratalnej spła-

ty zadłużenia w 2016 r. 

Celem wyczerpania zagadnienia przedmiotowego artykułu, 

należy odnieść się także do praktyki i rzeczywiście udzielonych ulg 

w zakresie ubezpieczeń społecznych. Tabela zamieszczona poniżej 

                                                 
27 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Rzeszowie z dnia 

2 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Rz 695/10, Legalis 374899. 
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przedstawia zestawienie liczb zawartych układów ratalnych w 2016 

r. w stosunku do liczby pracujących w rolnictwie w województwach, 

według stanu z dnia 31 grudnia 2015 r. Na podstawie danych Biura 

Ubezpieczeń Centrali KRUS można zauważyć, iż łącznie w 2016 r. 

zostało zawartych 29 733 układów ratalnych.  

 Najwyższą liczbę zawartych układów ratalnych w roku 2016 

(6502) wraz z najwyższą liczbą pracujących w rolnictwie (305 778) 

zanotowano w województwie lubelskim. Najniższą liczbę układów 

ratalnych zaobserwowano w województwie lubuskim (182), tam tak-

że odnotowano najniższą liczbę pracujących w rolnictwie pod koniec 

2015 r. (33 233). 

Na podstawie przedstawionych danych należy wysunąć wnio-

sek, że co do zasady liczba zawieranych układów ratalnych jest, 

w zależności od województwa, proporcjonalna w stosunku do liczby 

osób, które trudnią się pracą w rolnictwie.  

L.p. Oddział Regionalny Liczba 
zawartych 
układów 
ratalnych 
w 2016 r. 

28 

Liczba pracujących w rolnictwie 
według województw w XII 2015 r. 29 

1 2 3 4 

1 BIAŁYSTOK (woj. podlaskie) 1 764 124428 

2 
BYDGOSZCZ (woj. kujawsko-

pomorskie) 1 539 105314 

3 
CZĘSTOCHOWA (woj. ślą-

skie) 534 99343 

4 GDAŃSK (woj. pomorskie) 436 62178 

                                                 
28 Biuro Ubezpieczeń CKRUS, strona www: 

http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/wykaz_spraw

/ 

ubezpieczenia/dane_za_2016/Dane_UB_2016_ulg_rat_zal_1.pdf.pdf, dostęp: 10 

kwietnia 2017 r. 

 
29 Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016, strona www: http://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-

rolnictwa-2016,6,10.html, dostęp: 11 kwietnia 2017 r. 

http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/wykaz_spraw/
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/wykaz_spraw/
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5 
KIELCE (woj. świętokrzy-

skie) 2 891 148040 

6 
KOSZALIN (woj. zachodnio-

pomorskie) 522 44616 

7 KRAKÓW (woj. małopolskie) 1 867 270722 

8 LUBLIN (woj. lubelskie) 6 502 305778 

9 ŁÓDŹ (woj. łódzkie) 2 507 177638 

10 
OLSZTYN (woj. warmińsko-

mazurskie) 
1 050 

65420 

11 OPOLE (woj. opolskie) 325 48869 

12 
POZNAŃ (woj. wielkopol-

skie) 
2 230 

209160 

13 
RZESZÓW (woj. podkarpac-

kie) 
1 858 

255827 

14 
WARSZAWA (woj. mazo-

wieckie) 
4 871 

300048 

15 
WROCŁAW (woj. dolnoślą-

skie) 
655 

84304 

16 
ZIELONA GÓRA (woj. lubu-

skie) 
182 

33233 

RAZEM 29 733 2334922 

Na poniższym wykresie została przedstawiona liczba wyda-

nych decyzji, zaświadczeń i udzielonych ulg w formie ratalnej spłaty 

zadłużenia według stanu z 31 grudnia 2015 r. Liczba zawartych ukła-

dów ratalnych procentowo wynosi 2 % całości zestawienia, co 

w rzeczywistości odpowiada 31 759 układom ratalnym. Liczba ta nie 

wydaje się niska chociażby na tle 155 585, tj. 13 % wszystkich decyzji 

o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników wydanych w roku 

2015.
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1. Liczba 
wydanych 
decyzji o 

podleganiu 
ubezpieczeniu 
społecznemu 

rolników
13%

2. Liczba 
wydanych 

decyzji o ustaniu 
ubezpieczenia 
społecznego 

rolników
17%

3. Liczba 
wydanych 
decyzji o 

przeniesieniu 
odpowiedzialnoś

ci 
za zobowiązania 

na 
osoby trzecie i 
spadkobierców

0%

4. Liczba 
wydanych 

zaświadczeń np. 
o podleganiu 
bądź ustaniu 

ubezpieczenia 
społecznego 
rolników, do 

celów 
emerytalnych, 

do przedłożenia 
w urzędach 
pracy itp.

68%

5. Liczba 
zawartych 
układów 
ratalnych 

2%

Liczba wydanych decyzji, zaświadczeń i 
udzielonych ulg w formie ratalnej spłaty 

zadłużenia w 2016 r.

30Źródło: Dane Biura Ubezpieczeń Centrali KRUS za 2015 r. 

 

 

                                                 
30Dane Biura Ubezpieczeń Centrali KRUS za 2015, 

http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/wykaz_spraw

/ubezpieczenia/dane_za_2015/UB_BIP_dane_2015_zal3.pdf 
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12. Opis wybranych czynników ekskulpujących odpowie-

dzialność za nieterminową lub w kwocie niższej od 

wymaganej zapłatę składek na ubezpieczenie spo-

łeczne31 

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów pu-

blicznych wyrażona została w art. 19 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 

r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-

nych32. Przepis ten zakłada, że odpowiedzialność taką ponosi osoba, 

która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych 

określony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, 

a także której można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia.  

Jeśli w danym przypadku, osoba obwiniona nie miała innej 

możliwości zachowania się, wówczas mimo obiektywnego stwierdze-

nia popełnienia czynu zabronionego, nie będzie można przypisać tej 

osobie winy. Jako jedną z okoliczności ekskulpujących odpowiedzial-

ność (wyłączających ponoszenie tej odpowiedzialności) za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 14 pkt 1 

u.o.n.d.f.p., należy wskazać na wyrażoną w art. 23 u.o.n.d.f.p uspra-

wiedliwioną nieświadomość naruszenia dyscypliny finansów publicz-

nych33.  

Ustawodawca podkreśla również, że nie dochodzi się odpo-

wiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

                                                 
31 W. Bożek, Okoliczności ekskulpujące odpowiedzialność za nieterminową lub 

w kwocie niższej od wymaganej zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, Prawo 

Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(2)/2014, ISSN 2300 – 9853, s. 103-107. 
32 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, Dz.U. 2005 nr 14 poz. 114, dalej: u.o.n.d.f.p. 
33 W. Bożek, Okoliczności ekskulpujące odpowiedzialność za nieterminową lub 

w kwocie niższej od wymaganej zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, Prawo 

Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(2)/2014, ISSN 2300 – 9853, s. 103-107. 
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w przypadku działania lub zaniechania podjętego wyłącznie w celu 

ograniczenia skutków zdarzenia losowego, o czym stanowi art. 27 ust. 

1 u.o.n.d.f.p. Okolicznością, która może mieć  wpływ  na  wynik  po-

stępowania w sprawie o czyn z art. 14 pkt 1 u.o.n.d.f.p., jest również 

znikomy stopień szkodliwości czynu  dla  finansów  publicznych,  przy  

ocenie  którego uwzględnia się m.in. wagę naruszonych obowiązków, 

sposób i okoliczności naruszenia tych obowiązków oraz ich skutki. 

13. Postulaty de lege ferenda 

Odnosząc się do potencjalnych zmian w terminologii związa-

nych z tworzeniem prawa, należy zwrócić uwagę na zagadnienie uła-

twień w opłacaniu składek. Poprzez to sformułowanie należy rozu-

mieć wszystkie rozwiązania, które w rzeczywisty sposób pomagają 

płatnikom składek w trudnych dla nich sytuacjach finansowych zwią-

zanych z koniecznością zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne34.  

J. Wantoch-Rekowski zaproponował modyfikację terminu I. 

Jędrasik-Jankowskiej: „mechanizmy ułatwiające płatnikowi zapłatę 

składki” przez zastąpienie nieco krótszym – „ułatwienia w opłacaniu 

składek”35. 

Terminologia ta w pewien sposób nawiązuje do podatkowego 

pojęcia „ulgi w spłacie podatku”, jednak nie posługuje się wyrazem 

„ulga”, dzięki czemu nie ma zastrzeżeń, że jego zakres nie jest tożsamy 

z ulgami wymienionymi w art. 29 ustawy systemowej. Zmiana taka 

pozwoliłaby na inne brzmienie tego terminu oraz rozszerzenie jego 

znaczenia. 

                                                 
34 J. Wantoch – Rekowski, Ułatwienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia 

społeczne – zagadnienia terminologiczne, 3(2)/2014, ISSN 2300 – 9853, s. 40-41. 
35 J. Wantoch – Rekowski, Ułatwienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia 

społeczne – zagadnienia terminologiczne, 3(2)/2014, ISSN 2300 – 9853, s. 40-41. 
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14. Podsumowanie 
Jak wynika z artykułu, mimo podlegania ubezpieczeniu spo-

łecznemu rolników i obligatoryjności opłacania przez rolników mie-

sięcznych składek, istnieją możliwości wynikające z ustawy o syste-

mie ubezpieczeń rolników, dzięki którym w określonych przypadkach 

można skorzystać z rozkładania na raty i umarzania należności.   

 Orzecznictwo i doktryna w przedmiotowej kwestii zdają się 

być spójne, przykładowo odnośnie kwestii charakteru decyzji 

w sprawie umarzania należności z tytułu składek, które są wydawane 

w ramach tzw. uznania administracyjnego i związanych z tym konse-

kwencji.  

Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla rolników. Uznanie za 

ważny interes w umorzeniu składek ze względu na trudną sytuację 

ubezpieczonego, gdy pomiędzy obowiązkiem zapłaty należności i jego 

sytuacją materialną istnieje związek tego rodzaju, że wykonanie obo-

wiązku zapłaty składek mogłoby spowodować niemożność zaspoko-

jenia przez zobowiązanego i jego bliskich podstawnych potrzeb ży-

ciowych stanowi racjonalne rozwiązanie ustawodawcy. Przewidziane 

okoliczności ekskulpujące odpowiedzialność za nieterminową lub 

w kwocie niższej od wymaganej zapłatę składek na ubezpieczenie 

społeczne ukazuje, kiedy w danym przypadku ponoszenie odpowie-

dzialności może być wyłączone. W odniesieniu do liczb, na podstawie 

danych udostępnionych przez KRUS oraz GUS można wysunąć wnio-

sek, iż instytucje rozkładania na raty i umarzania należności z tytułu 

składek na ubezpieczenie społeczne rolników są wykorzystywane 

w praktyce. 
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