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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych 

(druk nr 299) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy ma ona na celu zapewnienie wymiany 

informacji pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Ministrem Finansów, których 

przepływ ma pozwolić na uspójnienie danych dotyczących płatników i ubezpieczonych 

będących jednocześnie podatnikami.  

Zmiany w ustawie o urzędach i izbach skarbowych wprowadzają podstawę dla Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych do wystąpienia do ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych z żądaniem przekazania, wskazanych w przepisie, danych w celu ich 

wykorzystania w wykonywaniu ustawowych zadań, w szczególności do tworzenia analiz, 

prognoz i modeli prognostycznych oraz w celu weryfikacji danych własnych Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych zmierzającej do skutecznego poboru należności z tytułu składek. 

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzają podstawę dla 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych z żądaniem przekazania, wskazanych w przepisie, danych niezbędnym do 

wykonywania ustawowych zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz 

podległych mu i nadzorowanych przez niego jednostek, zmierzających do skutecznego 

poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz zadań analityczno-

sprawozdawczych. 

Ustawa ma wejść w życie z pierwszym dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 6 października 2016 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 842).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Komisja 

wprowadziła do projektu poprawki mieszczące się w meritum przedłożenia poselskiego. 

Poprawki komisji między innymi wprowadziły zmiany związane z przekazywaniem 

informacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych Zakładowi 

Ubezpieczeń Społecznych, do ustawy o urzędach i izbach skarbowych, w miejsce 

projektowanej pierwotnie, zmiany ustawy o administracji podatkowej. Dodatkową poprawkę 

(wydłużającą vacatio legis) zgłoszono w trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu). 

Poprawka ta nie została przyjęta. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym 

w sprawozdaniu Komisji Finansów Publicznych. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) ustawa o administracji podatkowej i projekt ustawy o Krajowej Administracji 

Skarbowej 

Opiniowana ustawa zmienia ustawę o urzędach i izbach skarbowych (oraz ustawę 

o systemie ubezpieczeń społecznych). W obecnym stanie prawnym, aby w pełni zrealizować 

cel ustawy zasadną powinna być także zmiana ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji 

podatkowej. 

Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dniem 1 stycznia 2017 r. straci moc 

obowiązującą i zostanie – w myśl obowiązującego stanu prawnego – zastąpiona ustawą 

o administracji podatkowej. Stąd aby zmiany wprowadzane w ustawie o urzędach i izbach 

skarbowych (czyli zmiany umożliwiające udostępnienie danych przez Ministra Finansów 

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych) zafunkcjonowały nie tylko w okresie od dnia wejścia 

w życie ustawy do końca roku 2016, ale też w latach kolejnych, to niezbędne jest dokonanie 

analogicznych zmian w ustawie o administracji podatkowej. Takie rozwiązanie czyniłoby 

opiniowaną ustawę zupełną. 
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Jak się wydaje twórcy ustawy założyli, że ustawa o administracji podatkowej – z dniem 

1 stycznia 2017 r. – zostanie zastąpiona ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt 

tej ostatniej jest obecnie procedowany w Sejmie. Rozpatrzenie ustawy planowane jest na 

28. posiedzeniu Sejmu w dniach 19–21 października 2016 r. Sejmowa Komisja Finansów 

Publicznych nie przygotowała dotychczas sprawozdania o projekcie.  

Poprzestanie (w opiniowanej ustawie) jedynie na nowelizacji ustawy o urzędach i izbach 

skarbowych, bez zmiany ustawy o administracji podatkowej, może nieść ryzyko 

niekompletności regulacji wynikające z nieuchwalenia „na czas” (na dzień 1 stycznia 2017 r.) 

ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.  

Przy założeniu „terminowego” uchwalenie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 

pamiętać należy o wprowadzeniu do tej ustawy analogicznych przepisów jak te dodawane 

opiniowaną ustawą do ustawy o urzędach i izbach skarbowych. 

 

2) art. 8c ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz art. 50 ust. 17 ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych (art. 1 i art. 2 opiniowanej ustawy) 

Nowododawany art. 8c ustawy o urzędach i izbach skarbowych stanowi podstawę do 

żądania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, przekazania stosownych danych dotyczących podatników i płatników podatku. 

Z kolei „symetryczny” art. 50 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi 

podstawę do żądania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, od Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, przekazania stosownych danych dotyczących ubezpieczonych 

i płatników składek.  

Przyjąć trzeba, że nowowprowadzane przepisy powinny uwzględniać już obowiązujące 

rozwiązania, w szczególności art. 50 ust. 3, 7, 12 i 14 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych oraz wybrane przepisy Ordynacji podatkowej. 

W tym zakresie, przede wszystkim, należy zadać pytanie o zasadność mnożenia podstaw 

do przekazywania danych. Przepis art. 50 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

przewiduje już obecnie możliwość przekazywania danych organom podatkowym, a zgodnie 

z ustawą o administracji podatkowej (także projektem ustawy o Krajowej Administracji 

Skarbowej) organem podatkowym (organem krajowej administracji skarbowej) jest minister 

właściwy do spraw finansów publicznych. Tak samo wymianę danych pomiędzy organami 
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podatkowymi a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przewidują art. 82 § 2a i art. 299 § 3 i 4 

Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu do projektu ustawy brak jest szerszego odniesienia się 

do wskazanych przepisów. 

Trzeba też zwrócić uwagę, iż obowiązujące przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych przewidują przekazywanie danych „na wniosek” lub „automatycznie” (bez 

potrzeby składania wniosku). W przypadku danych składanych „na wniosek” należy podać 

imię i nazwisko lub nazwę ubezpieczonego lub płatnika (art. 50 ust. 7). W przypadku 

wymiany „automatycznej” katalog przekazywanych danych wskazuje wprost, że należą do 

nich imię i nazwisko lub nazwa ubezpieczonego lub płatnika (art. 50 ust. 12 i 14). 

Nowododawany przepis art. 50 ust. 17 stanowi o danych przekazywanych „na żądanie” oraz 

nie wymienia w katalogu przekazywanych danych imienia i nazwiska lub nazwy 

ubezpieczonego lub płatnika. Stąd pytanie o różnicę pomiędzy „wnioskiem” a „żądaniem” 

(racjonalny ustawodawca nie może w różny sposób nazywać tych samych instytucji) oraz 

pytanie o to, czy w katalogu przekazanych danych mogą znaleźć się imię i nazwisko lub 

nazwa (skoro przepis milczy na ten temat), czy też imię i nazwisko (nazwa) powinny być 

niezbędnym elementem żądania (wniosku). Innymi słowy, czy wystąpić będzie można o dane 

konkretnie wskazanych osób (instytucji), czy też intencją projektodawców było także 

wprowadzenie możliwości wystąpienia o dane bez wskazywania na konkretne osoby, których 

te dane mają dotyczyć. W pierwszym przypadku zasadne jest dodanie przepisu analogicznego 

do już obowiązującego art. 50 ust. 7 (wskazującego, że wniosek o przekazanie danych 

powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę osoby, której danych się żąda). W drugim 

przypadku uzupełnienie katalogu z art. 50 ust. 17 (w konsekwencji także art. 8c ustawy o 

urzędach i izbach skarbowych) o imię i nazwisko lub nazwę. 

Przytoczyć też należy stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, który stwierdza w opinii do projektu ustawy (do druku sejmowego nr 842), że 

nieprecyzyjne wskazanie na cel przekazywania danych (nieskonkretyzowanie tego celu) 

może rodzić wątpliwości, co do zgodności takiego rozwiązania ze standardami ochrony 

danych osobowych wynikających z prawa Unii Europejskiej (rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie swobodnego ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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Zaproponowanie odpowiednich, kompleksowych poprawek, wynikających 

z powyższych uwag, wymaga poznania intencji projektodawców ustawy co do 

merytorycznego kierunku ewentualnych zmian. Poniższe propozycje mają na celu jedynie 

zmiany techniczno-legislacyjne, lub tam, gdzie to wyraźnie zasygnalizowano, przyjmują 

jedno z możliwych merytorycznych rozstrzygnięć, które wydaje się być najbliższym intencji 

wnioskodawców. 

Propozycje poprawek: 

Poprawki nr 1 i 2 ujednolicają przepisy poprzez przyjęcie, że przekazanie danych 

następuje „na wniosek”, a nie „na żądanie”. 

1) w art. 1, w art. 8c we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „żądanie” zastępuje się 

wyrazem „wniosek”; 

2) w art. 2, w ust. 17 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „żądanie” zastępuje się 

wyrazem „wniosek”; 

Poprawki nr 3 i 4 zakładają konieczność podania, we wniosku o przekazanie danych, 

imienia i nazwiska (nazwy) podatnika, płatnika lub ubezpieczonego. 

3) w art. 1 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 8c” dodaje się wyrazy 

„i art. 8d” oraz dodaje się art. 8d w brzmieniu: 

„Art. 8d. W przypadku, o którym mowa w art. 8c wniosek powinien zawierać imię 

i nazwisko lub nazwę podatnika lub płatnika.”; 

4) w art. 2 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „ust. 17” dodaje się wyrazy „i 18” 

oraz dodaje się ust. 18 w brzmieniu: 

„18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 wniosek powinien zawierać imię i 

nazwisko lub nazwę skróconą: 

1) ubezpieczonego; 

2) płatnika składek; 

3) uprawnionego do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 

wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów.”; 

Poprawki nr 5 i 6 zakładają, że przekazane dane obejmują też nazwę wspólników 

spółek, a także imię i nazwisko współmałżonków i osób, za które płatnik przekazuje zaliczki 

na podatek (zmiany w art. 8c) oraz imię i nazwisko osób zgłaszanych przez ubezpieczonego 

do ubezpieczenia zdrowotnego (zmiany w art. 50 ust. 17 pkt 2), a także imię i nazwisko 

ubezpieczonych, za których składki przekazuje płatnik (zmiany w art. 50 ust. 17 pkt 3 lit. d). 
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5) w art. 1, w art. 8c w pkt 1: 

a) w lit. c po wyrazach „imiona i nazwiska” dodaje się wyrazy „lub nazwy”, 

b) w lit. d przed wyrazem „informacje” dodaje się wyrazy „imiona i nazwiska oraz”, 

c) w lit. f przed wyrazem „liczbę” dodaje się wyrazy „imiona i nazwiska oraz”; 

6) w art. 2, w ust. 17: 

a) w pkt 2 przed lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu: 

„...) imię i nazwisko,”, 

b) w pkt 3 w lit. d przed wyrazem „liczba” dodaje się wyrazy „imiona i nazwiska oraz”. 

 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 


