
Oświadczenie złożone 

przez senatora Michała Wojtczaka 

na 75. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 maja 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rządowego Centrum Legislacji Macieja Berka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Proszę o udzielenie informacji oraz o podjęcie ewentualnych działań w odniesieniu do prawdopodobnego 

uchybienia legislacyjnego dotyczącego redakcji art. 4 pkt 2 lit. za ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 121). 

Obecna konstrukcja wskazanej normy różni się od normy pierwotnej. Ustawodawca w art. 4 pkt 2 lit. za 

ustawy systemowej określił katalog podmiotów uznanych za inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty kie-

rujące – w stosunku do osób pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawo-

dowego – zaliczając do nich: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem 

wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szko-

leniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, organizacje pozarządowe działają-

ce na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu, jednostki naukowe, organizacje praco-

dawców, związki zawodowe, ośrodki doradztwa rolniczego, ośrodki poradnictwa zawodowego i psycholo-

gicznego. 

Wątpliwości budzi zawarte w art. 4 pkt 2 lit. za in fine określenie „korzystające z publicznych środków 

wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo de-

cyzji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (DzU z 

2014 r., poz. 1448 i 1856) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(DzU z 2014 r., poz. 1649)”. 

Problem legislacyjny dotyczy innej redakcji treści art. 4 pkt 2 lit. za w ustawie wprowadzającej tę normę 

niż redakcja treści normy w obecnie obowiązującym tekście jednolitym ustawy. Norma art. 4 pkt 2 lit. za 

została dodana przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2005 r. nr 164, poz. 1366), która 

weszła w życie z dniem 1 listopada 2005 r. Potwierdzona została przez art. 44 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU z 2006 r. nr 227, poz. 1658), która weszła w życie z 

dniem 1 stycznia 2007 r. 

W tekście ustawy z dnia 28 lipca 2005 r., jak również w tekście ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. określenie 

„korzystające z publicznych” wyraźnie stanowi odrębną od pozostałych dwunastu wyżej wymienionych w 

tekście ustawy tiret jednostkę redakcyjną. Świadczy o tym umiejscowienie tego określenia w innej niż w 

przypadku pozostałych tiret odległości od marginesu. 

Zgodnie z §58 ust. 3 załącznika do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w 

sprawie zasad techniki prawodawczej punkty, litery i tiret rozpoczyna się na wysokości początku wprowa-

dzenia do wyliczenia. W tekście jednolitym ustawy systemowej z dnia 8 stycznia 2007 r. (DzU z 2007 r. 

nr 11, poz. 74) uwzględniającym między innymi zmiany wprowadzone w drodze ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych in-

nych ustaw, a także zmiany wprowadzone w drodze ustawy z dnia 6  grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, układ redakcyjny normy z art. 4 pkt 2 lit. za różnił się od swojej pierwotnej postaci w ten 

sposób, że odległość od marginesu określenia „korzystające z publicznych” zwiększono, zrównując ją z odle-

głością pozostałych liter od marginesu. 

Prawdopodobnie w procesie ogłaszania tekstu jednolitego z dnia 8 stycznia 2007 r. ustawy systemowej 

doszło do błędu. Ów błąd był powielany w kolejnych tekstach jednolitych ustawy systemowej i znajduje się 

również w obowiązującym tekście jednolitym. Rozbieżność pomiędzy tekstem ogłoszonym a tekstem orygi-

nału ma istotne konsekwencje. Obecna redakcja normy art. 4 pkt 2 lit. za w tekście jednolitym ustawy syste-

mowej nastręcza wątpliwości dotyczących tego, czy określenie „korzystające z publicznych” jest odrębną 

jednostką redakcyjną, czy też jednym z tiret. Bez analizy tekstu pierwotnego wykładnia literalna obecnego 

tekstu może prowadzić do wniosku, że płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne są wszystkie podmioty 

kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, jeżeli korzystają z publicznych środków 

wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo de-



cyzji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju albo 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Z uwagi na to, iż problem dotyczy wielu podmiotów organizujących staże współfinansowane ze środków 

europejskich, istotne jest ustalenie zasad podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. W związ-

ku z powyższym wnoszę jak we wstępie. 

Z wyrazami szacunku 

Michał Wojtczak 

 




