
 

 

 

 

 

NR/EL//5/2019        Warszawa, 28.01.2019r.

   

      Biuro  

      Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw  

 

Szanowni Państwo,  

W odpowiedzi na pismo Biura Rzecznika MŚP z dnia 16 stycznia 2019 r.  w  sprawie 

informacji nt. przykładów  celowego przerwania terminu przedawnienia zobowiązań 

podatkowych uprzejmie informujemy, że Związek Rzemiosła Polskiego  nie posiada informacji 

o konkretnych przypadkach takich praktyk organów skarbowych.  

Jednocześnie Związek uprzejmie prosi o zwrócenie uwagi  na problem  równie ważny dla 

przedsiębiorców, a dotyczący kwestii przedawnienia w zakresie obowiązku podlegania 

ubezpieczeniom społecznym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) uznaje, że 

przedawnienie obowiązku zapłaty  składek (dzisiaj 5 lat)  nie wpływa na możliwość ustalenia 

przez ZUS obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym (taka konkluzja wynika m.in. z 

wyroku Sądu Najwyższego z 14 lutego 2017 r. - II UK 708/15).  Ponadto zgodnie z 

obowiązującymi od 1 stycznia 2012 przepisami, wydanie przez ZUS decyzji  ustalającej 

obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, zawiesza bieg terminu przedawnienia od 

dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna. W 

konsekwencji może też zostać ustalony obowiązek opłacenia składek przez przedsiębiorcę za 

okres sprzed 5-ciu lat. Wykorzystywane jest to przez ZUS w przypadku, m.in. ustalania 

podlegania ubezpieczeniom społecznym przez przedsiębiorców również za okresy 

wcześniejsze niż 5 lat (np. w zakresie zbiegu tytułów do ubezpieczeń  z tytułu pracy na etacie 

lub  umowy zlecenia i jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej).  

Powyższa praktyka ZUS może mieć szczególne znaczenie w przypadku świadczeń z 

ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorców, które jest dobrowolne i każde, nawet 

najmniejsze  spóźnienie w opłaceniu składek skutkuje utratą prawa do korzystania z zasiłku 

chorobowego. Zatem w sytuacji ustalenia przez ZUS zaległości w opłacaniu składek przez 

przedsiębiorcę, może dojść do konieczności zwrotu wcześniej wypłaconych świadczeń (np. 

zasiłku macierzyńskiego). Z nieformalnych źródeł wiadomo (Internet), że obecnie ZUS 

weryfikuje okresy podlegania przez przedsiębiorców ubezpieczeniu chorobowemu, po 

wypłacie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.  Dotyczy to,  m.in. matek prowadzących 

działalność gospodarczą, które korzystały z zasiłków macierzyńskich (przykładowo strona: 

https://helpdeskkadrowy.pl/blog/sprawy-zus/zwrot-nienaleznie-pobranego-zasilku/zus-zada-

zwrotu-zasilkow). W przypadku nie opłacenia w terminie składki  chorobowej  (a może tak się 



stać z powodu zaległości na inne ubezpieczenia, bowiem od roku 2018 składki opłaca się na 

jedno konto) może okazać się, że taka osoba  utraciła prawo do wcześniej wypłaconego jej 

zasiłku macierzyńskiego  i ZUS będzie domagał się zwrotu pobranego świadczenia za cały 

okres  wraz z odsetkami. Stawia to te osoby w wyjątkowo trudnej sytuacji.  

Przypadki takie prowadzą do ponowienia postulatu,  wcześniej zgłaszanego przez Związek 

Rzemiosła Polskiego, aby składka na ubezpieczenie chorobowe stała się składką obowiązkową. 

Wówczas ryzyko w możliwości korzystania z ubezpieczenia chorobowego przez 

przedsiębiorców zostanie znacznie ograniczone.  

 

 

                                                                                           /- / Jan Gogolewski  

                                                                        Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego  

 


