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Obowi¹zek ubezpieczenia spo³ecznego wspólników
spó³ek handlowych � problem modelu regulacji

prawnej

I. Uwagi wprowadzaj¹ce

Osoby fizycznemaj¹ce obywatelstwo polskie, prowadz¹ce dzia³alno�æ
gospodarcz¹ w Polsce, podlegaj¹ obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³eczne-
go. Zasady tego ubezpieczenia reguluj¹ stosowne akty prawne, przy czym,
co zrozumia³e i zas³uguj¹ce na aprobatê, ich podstaw¹ s¹ rozwi¹zania
przyjête w innych aktach prawnych, odnosz¹cych siê do dzia³alno�ci
gospodarczej. Mo¿na by³oby w zwi¹zku z tym oczekiwaæ, ¿e okre�lona
osoba fizyczna bêdzie objêta obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego
prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ tylko o tyle, o ile z aktów praw-
nych reguluj¹cych zasady prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej wynika,
¿e mo¿na j¹ uznaæ za prowadz¹c¹ tak¹ dzia³alno�æ. Wskazane za³o¿enie
by³oby tym bardziej logiczne, gdyby�my przyjêli, ¿e celem objêcia osób
fizycznych prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ ubezpieczeniem spo-
³ecznym jest zapewnienie przez pañstwo ochrony ubezpieczeniowej tym,
którzy prowadz¹c dzia³alno�æ gospodarcz¹ nie s¹ (nie mog¹ byæ) objêci
tak¹ ochron¹ na innej podstawie prawnej.
Dotychczas obowi¹zuj¹cy stan prawny realizowa³w zasadziew sposób

modelowy przedstawion¹ koncepcjê regulacji prawnej. Osoby fizyczne
prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ w rozumieniu przepisów o dzia³al-
no�ci gospodarczej objête by³y obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego
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prowadz¹cych tak¹ dzia³alno�æ, natomiast w ¿adnym razie obowi¹zek ten
nie móg³ obejmowaæ osób fizycznych, które powy¿szego warunku nie
spe³nia³y. Jednak nowelizacja ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych1 dokonana w 2003 r.2, w wyniku której obowi¹zkiem
ubezpieczenia spo³ecznego prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ objêto
wspólników spó³ek handlowych, stanowi odej�cie od wspomnianych,
logicznych i spójnych za³o¿eñ legislacyjnych o charakterze systemowym.
Naturalne wydaje siê w zwi¹zku z tym okre�lenie celu niniejszego opraco-
wania: analiza i ocena stanu prawnego, bêd¹cego konsekwencj¹ wymie-
nionej nowelizacji. Na tle tej analizy z pewno�ci¹ mo¿liwe stanie siê usta-
lenie, jaki model regulacji omawianej materii mo¿na by³oby uznaæ za
optymalny.

II. Obowi¹zek ubezpieczenia spo³ecznego wspólników spó³ek
handlowych pod rz¹dami ustawy z 1976 r. o ubezpieczeniu spo-
³ecznym osób prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ i ich rodzin,
ustawy o dzia³alno�ci gospodarczej i kodeksu handlowego

Ustawa z 1988 r. o dzia³alno�ci gospodarczej3 ustanowi³a z dniem
1 stycznia 1989 r. zasadê wolno�ci gospodarczej. Jedn¹ z konsekwencji
tej zasady by³o stworzenie mo¿liwo�ci prowadzenia dzia³alno�ci gospo-
darczej miêdzy innymi przez spó³ki handlowe, i to (zasadniczo) bez
obowi¹zku uzyskiwania zezwoleñ organów pañstwa. Regulacje prawne
ubezpieczeñ spo³ecznych w odniesieniu do prowadz¹cych dzia³alno�æ go-
spodarcz¹ nie zosta³y zsynchronizowane z rozwi¹zaniami ustawy o dzia-
³alno�ci gospodarczej, co oznacza³o, ¿ewpocz¹tkowychmiesi¹cach1989 r.
wiêkszo�æ osób prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ nie by³a objêta
obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego. Wynika³o to z faktu, ¿e ustawa
z 1976 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rzemie�lników i niektórych innych
osób prowadz¹cych dzia³alno�æ zarobkow¹ na w³asny rachunek oraz ich

1 Ustawa z dnia 13 pa�dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U.
Nr 137, poz. 887 ze zm.), powo³ywana dalej jako ustawa z 1998 r.

2 Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecz-
nych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 241, poz. 2074).

3 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia³alno�ci gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324
ze zm.).
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rodzin4 nie dostrzega³a istotnej zmiany warunków podejmowania dzia³al-
no�ci gospodarczej, wynikaj¹cych z ustawy o dzia³alno�ci gospodarczej.
Ustaw¹ z 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym

rzemie�lników i niektórych innych osób prowadz¹cych dzia³alno�æ za-
robkow¹naw³asny rachunekoraz ich rodzin5 dokonano zasadniczej zmiany
stanu prawnego w omawianej materii. Nowe brzmienie art. 1 ust. 1
ustawy z 1976 r. przes¹dza³o, ¿e obowi¹zkowemu ubezpieczeniu spo-
³ecznemu podlega³y osoby fizyczne maj¹ce obywatelstwo polskie, pro-
wadz¹ce naw³asny rachunek dzia³alno�æ gospodarcz¹ na podstawie wpisu
do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej lub koncesji, okre�lonych w prze-
pisach o dzia³alno�ci gospodarczej, a tak¿e na podstawie uprawnieñ okre-
�lonych w przepisach szczególnych. Z kolei w ust. 2 powo³anego wy¿ej
przepisu ustalono, ¿e w przypadku gdy dzia³alno�æ gospodarcza prowa-
dzona by³a przez dwie lub wiêcej osób w ramach jednostki organizacyjnej
nie maj¹cej osobowo�ci prawnej, obowi¹zek ubezpieczenia spo³ecznego
dotyczy³ ka¿dej z tych osób. Z przytoczonej regulacji prawnej wynika³o
zatem jasno, ¿e obowi¹zek ubezpieczenia spo³ecznego nie obejmowa³
wspólników spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ (tak¿e jednooso-
bowych) i spó³ek akcyjnych. Spó³ki kapita³owe posiadaj¹ bowiem oso-
bowo�æ prawn¹. ¯eby przes¹dziæ, czy przedstawione wy¿ej rozwi¹zania
mia³y zastosowanie do wspólników spó³ek jawnych i komandytowych
(po 1991 r.), konieczne by³o siêgniêcie do regulacji ustawy o dzia³alno�ci
gospodarczej i kodeksu handlowego6.
Kluczowe dla uzyskania odpowiedzi na powy¿sze pytanie jest usta-

lenie, czy wspólników spó³ki jawnej i spó³ki komandytowej mo¿na by³o
uznaæ za prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹.Wobec tego, ¿ew �wietle
ustawy o dzia³alno�ci gospodarczej prowadz¹cy dzia³alno�æ gospodarcz¹
by³ przedsiêbiorc¹, w gruncie rzeczy chodzi zatem o ustalenie, czy

4 Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rzemie�lników i nie-
których innych osób prowadz¹cych dzia³alno�æ zarobkow¹ na w³asny rachunek oraz ich
rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 31, poz. 147 ze zm.), powo³ywana dalej jako ustawa z 1976 r.

5 Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rze-
mie�lników i niektórych innych osób prowadz¹cych dzia³alno�æ zarobkow¹ na w³asny
rachunek oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 32, poz. 169).

6 Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. � Kodeks
handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.).
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wspólników spó³ek jawnych i komandytowych mo¿na by³o uznaæ za
przedsiêbiorców. Nie wymaga³o ¿adnego dowodu twierdzenie, zgodnie
z którym spó³ka jawna i spó³ka komandytowa s¹ prowadz¹cymi dzia-
³alno�æ gospodarcz¹ (przedsiêbiorcami). Czy powy¿sze stwierdzenie
automatycznie przes¹dza³o jednak, ¿e wspólnicy spó³ek jawnych i koman-
dytowych nie mogli byæ uznani za prowadz¹cych dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ (przedsiêbiorców)? Dla uzyskania odpowiedzi na to pytanie na-
le¿a³o odwo³aæ siê do przepisów kodeksu handlowego, a w szczególno�ci
do cech konstrukcyjnych spó³ek jawnych i komandytowych. Kodeks
handlowy obejmowa³ regulacjê czterech spó³ek handlowych, przy czym
ka¿da z nich mia³a status kupca (kupca rejestrowego) z mocy prawa (art.
4 § 1 w zwi¹zku z art. 5 § 1 k.h.). Skoro spó³ka jawna i komandytowa
prowadzi³y przedsiêbiorstwo we wspólnym (nie za� we w³asnym) imie-
niu, to sam¹ spó³kê jawn¹ i komandytow¹ nale¿a³o uznaæ za kupca
rejestrowego, natomiast wspólników takich spó³ek za kupców. Pogl¹d
taki by³ prezentowany tak w doktrynie7, jak i w judykaturze8. Uchwalenie
ustawy o dzia³alno�ci gospodarczej w niczym nie zmieni³o powy¿szych
rozwi¹zañ.
Z przedstawionej analizy wynika, ¿e na gruncie ustawy o dzia³alno�ci

gospodarczej oraz kodeksu handlowego wspólników spó³ek jawnych
i komandytowych mo¿na by³o uznaæ za prowadz¹cych dzia³alno�æ go-
spodarcz¹. Jednak ustawa z 1976 r. obejmowa³a obowi¹zkiem ubezpie-
czenia spo³ecznego expressis verbis tylko osoby fizyczne prowadz¹ce na
w³asny rachunek dzia³alno�æ gospodarcz¹ w ramach jednostki organiza-
cyjnej nie maj¹cej osobowo�ci prawnej, na podstawie wpisu do ewidencji
dzia³alno�ci gospodarczej lub koncesji, okre�lonych w przepisach o dzia-
³alno�ci gospodarczej albo uprawnieñ okre�lonych w przepisach szcze-
gólnych. Spó³ka jawna i komandytowa podlega³y obowi¹zkowi wpisu do
rejestru handlowego i w zwi¹zku z tym brak by³o podstaw do twierdzenia,
¿e podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej przezwymienione spó³ki wymaga³o

7 Tak trafnie S.W r ó b l e w s k i,Komentarz do kodeksu handlowego czê�ci I, Kraków
1935, s. 17-18; odmiennie jednak J. N am i t k i e w i c z, Kodeks handlowy. Komentarz,
t. I, Warszawa 1934, s. 7; M. A l l e r h a n d, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935,
s. 5.

8 Zob. orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 29 lutego 1936 r. II C 2907/35, OSNC
1936, nr 9, poz. 36.
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wpisu do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej. Podstaw¹ tego pogl¹du
by³a regu³a wyk³adni lex posterior generalis (art. 8 ust. 1 u.d.g.) non
derogat legi priori speciali (art. 6 w zwi¹zku z art. 5 k.h.). Z kolei
wyk³adnia systemowa art. 1 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z ust. 2 ustawy
z 1976 r. prowadzi³a downiosku, ¿e analizowany przepis obejmowa³ tak¿e
wspólników spó³ek jawnych i komandytowych, a to dlatego, ¿e w od-
niesieniu do wymienionych spó³ek handlowych odpowiednikiem ewiden-
cji dzia³alno�ci gospodarczej by³ rejestr handlowy.
W konkluzji dotychczasowych rozwa¿añ mo¿na stwierdziæ, ¿e je¿eli

w 1989 r. osoby fizyczne � wspólnicy spó³ek handlowych objête zosta³y
obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego, to zakres podmiotowy tego
obowi¹zku przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
1)wspólnicy spó³ek jawnych i komandytowych zasadnie uznani zostali

za prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ i jako tacy objêci byli obowi¹z-
kiem ubezpieczenia spo³ecznego prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹;
obowi¹zek ten dotyczy³ zarówno wspólników prowadz¹cych, jak i nie
prowadz¹cych spraw spó³ki,
2) wspólnicy spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ (tak¿e jedno-

osobowych) oraz akcjonariusze spó³ek akcyjnych zasadnie nie zostali
uznani za prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹, a w konsekwencji nie
byli te¿ objêci obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego prowadz¹cych
dzia³alno�æ gospodarcz¹.
Przedstawiony stan prawny mia³ swoje jednoznaczne uzasadnienie:

skoro celem ustawodawstwa ubezpieczeñ spo³ecznych by³o objêcie obo-
wi¹zkiem ubezpieczenia tylko osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alno�æ
gospodarcz¹, to cel ten w odniesieniu do wspólników spó³ek handlowych
zosta³ zrealizowany w sposób optymalny, tak¿e ze wzglêdów systemo-
wych. Spo�ród wspólników spó³ek handlowych tylko wspólników spó³ki
jawnej i komandytowej mo¿na by³o uznaæ za prowadz¹cych dzia³alno�æ
gospodarcz¹.Wynikaz tego, ¿e za³o¿eniaprzyjêtenagruncie jednej regulacji
(ustawa o dzia³alno�ci gospodarczej i kodeks handlowy) zosta³y uznane
za podstawê drugiej regulacji (ustawa z 1976 r.). Podkre�liæ przy tym
nale¿y, ¿e zasadnie ustawodawca uzna³ za podstawê regulacji za³o¿enie,
zgodnie z którym w odniesieniu do wspólników spó³ek handlowych
o zakresie podmiotowym obowi¹zku ubezpieczenia spo³ecznego prowa-
dz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ decydowa³y rozwi¹zania ustawy o dzia-
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³alno�ci gospodarczej i kodeksu handlowego. By³o to bowiem najbardziej
naturalne (i zgodne z zasadami techniki prawodawczej) za³o¿enie regulacji
prawnej, czego nie mo¿na by³oby powiedzieæ o przyjêciu za³o¿enia
odwrotnego. Dziêki takiemu zabiegowi system prawa osi¹gn¹³ po¿¹dan¹
spójno�æ, której uzasadnienie nie podlega³o dyskusji.

III. Obowi¹zek ubezpieczenia spo³ecznego wspólników spó³ek
handlowych pod rz¹dami ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych, ustawy � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej oraz
kodeksu spó³ek handlowych

W 1998 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o systemie ubezpieczeñ spo³ecz-
nych. W odniesieniu do analizowanego zagadnienia stan prawny nie uleg³
jednak ¿adnej zmianie. Dalej bowiem uprawnione by³o twierdzenie, ¿e
podstaw¹ ustalenia zakresu podmiotowego obowi¹zku ubezpieczenia
spo³ecznego prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ s¹ rozwi¹zania przy-
jête na gruncie ustawy o dzia³alno�ci gospodarczej i kodeksu handlowego.
Jednak 1 stycznia 2001 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z 1999 r. � Prawo
dzia³alno�ci gospodarczej9 oraz ustawa z 2000 r. � Kodeks spó³ek han-
dlowych10. Wiele nowych rozwi¹zañ przyjêtych w powo³anych ustawach
uzasadniano konieczno�ci¹ stworzenia regulacji prawnej przyjaznej dla
przedsiêbiorców, której (podobno) brakowa³o w dotychczas obowi¹zu-
j¹cych rozwi¹zaniach.Za jedn¹ z takich zmianuznaæ chybamo¿na regulacjê
przewiduj¹c¹, ¿e handlowe spó³ki osobowe prowadz¹ przedsiêbiorstwa
we w³asnym imieniu i pod w³asn¹ firm¹ (art. 8 w zwi¹zku z art. 22 § 1
k.s.h. oraz art. 2 ust. 2 p.d.g.11). Przy tak skonstruowanych cechach
handlowych spó³ek osobowych istotne jest ustalenie, czy w nowym stanie
prawnym mo¿na jeszcze wspólników tych spó³ek uznaæ za prowadz¹-
cych dzia³alno�æ gospodarcz¹. Moim zdaniem, brak jest obecnie podstaw

9 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej (Dz.U. Nr 101,
poz. 1178 ze zm.).

10 Ustawa z dnia 15 wrze�nia 2000 r. � Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.
1037 ze zm.).

11 Zob. S. S o ³ t y s i ñ s k i, Za³o¿enia projektu ustawy � Prawo spó³ek handlowych,
dotycz¹ce spó³ek osobowych, [w:] Ksiêga pami¹tkowa dla uczczenia pracy naukowej
Profesora Kazimierza Kruczalaka, Gdañskie Studia Prawnicze 1999, t. V, s. 394.
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do uznania wspólników handlowej spó³ki osobowej za prowadz¹cych
dzia³alno�æ gospodarcz¹. Skoro pod rz¹dami kodeksu handlowego pod-
stawa do przeciwnego pogl¹du oparta by³a na prowadzeniu przez spó³kê
jawn¹ ikomandytow¹przedsiêbiorstwawewspólnymimieniu i podwspóln¹
firm¹, to brak wskazanych cech w kodeksie spó³ek handlowych, przy
jednoczesnym ustaleniu, ¿e handlowe spó³ki osobowe prowadz¹ przedsiê-
biorstwo we w³asnym imieniu i pod w³asn¹ firm¹, przes¹dza o braku
mo¿liwo�ci uznania wspólników handlowych spó³ek osobowych za pro-
wadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹. Kolejne argumenty wynikaj¹ z przy-
jêtych zasad odpowiedzialno�ci za zobowi¹zania tych spó³ek a tak¿e z prze-
s¹dzenia, ¿e maj¹tek handlowej spó³ki osobowej nie jest ju¿ objêty
wspó³w³asno�ci¹ jej wspólników12.
Nale¿y przyj¹æ, ¿e tak radykalna zmiana stanu prawnego w obszarze

regulacji odnosz¹cej siê do zasad prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej
nie mo¿e byæ uznana za przypadkow¹. Wydaje siê ponadto, ¿e przyjêty
nowy model regulacji prawa spó³ek handlowych i prawa dzia³alno�ci
gospodarczej powinien wywrzeæ stosowne piêtno na regulacjach prawa
ubezpieczeñ spo³ecznych, dla których punktem wyj�cia by³y rozwi¹zania
wcze�niej przyjête w ustawie o dzia³alno�ci gospodarczej i kodeksie han-
dlowym. Uzasadnione jest w zwi¹zku z powy¿szym twierdzenie, zgodnie
z którym od dnia 1 stycznia 2001 r. wspólnicy handlowych spó³ek
osobowych nie podlegali ju¿ obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego
prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹. Skoro nie mo¿na ich by³o uznaæ
za prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹, nie mogli byæ objêci zakresem
podmiotowym ustawy z 1998 r. Ju¿ tylko potwierdzeniem trafno�ci przed-
stawionego pogl¹du jest dokonana w 2003 r. nowelizacja tej ustawy,
obejmuj¹ca miêdzy innymi rozszerzenie jej zakresu podmiotowego na
wspólników spó³ek jawnych, komandytowych i partnerskich. Skoro
dokonano wymienionych zmian legislacyjnych, to znaczy, ¿e przed ich
dokonaniem wspólnicy handlowych spó³ek osobowych nie podlegali
obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego prowadz¹cych dzia³alno�æ go-
spodarcz¹. Identyczne wnioski wyp³ywaj¹ z lektury uzasadnienia projektu
ustawy13. Kierunek zmian ustawy z 1998 r. w odniesieniu do omawianego

12 Zob. art. 31 k.s.h.; por. te¿ S. S o ³ t y s i ñ s k i, op. cit., s. 394-395.
13 Druk Sejmowy nr 700.
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tutaj zagadnienia zakresu podmiotowego obowi¹zku ubezpieczenia spo-
³ecznego wspólników handlowych spó³ek osobowych stanowi radykalne
odej�cie od dotychczas obowi¹zuj¹cych za³o¿eñ regulacji prawnej, które
zapewnia³ypo¿¹dan¹ spójno�æ systemuprawa.Przyjrzyjmysiê bli¿ej istocie
dokonanych zmian, ich uzasadnieniu oraz konsekwencjach.

IV. Obowi¹zek ubezpieczenia spo³ecznego wspólników spó³ek
handlowych po nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeñ spo-
³ecznych

Ustawa z 1998 r. po nowelizacji dokonanej w 2003 r. rozszerza zakres
podmiotowy obowi¹zku ubezpieczenia spo³ecznego prowadz¹cych dzia-
³alno�ægospodarcz¹miêdzy innyminawspólników jednoosobowych spó³ek
z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹, spó³ek jawnych, komandytowych oraz
partnerskich. Wobec tego, ¿e sytuacja prawna wspólników jednoosobo-
wych spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ zasadniczo ró¿ni siê od
sytuacji wspólników spó³ek jawnych, komandytowych i partnerskich,
analizê istoty dokonanych zmian, ich uzasadnienia oraz ocenê nale¿y
przeprowadziæ osobno.
1. Obowi¹zek ubezpieczenia spo³ecznego wspólników jednooso-

bowych spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹
Wuzasadnieniu projektu ustawy stwierdzono, ¿e objêcie obowi¹zkiem

ubezpieczenia spo³ecznego wspólników jednoosobowych spó³ek z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹ma nast¹piæ w celuwype³nienia luki prawnej,
która powodowa³a, ¿e w wiêkszo�ci przypadków wspólnicy ci pozba-
wieni byli ochrony ubezpieczeniowej. Dalej wskazano, ¿e aby podlegaæ
ubezpieczeniom spo³ecznymwymienieni wy¿ej wspólnicy musieli zawie-
raæ ze spó³k¹ umowê, co z kolei rodzi³o okre�lone problemy, gdy¿ nie
zawsze mogli zawieraæ umowy �sami ze sob¹�. W zwi¹zku z powy¿szym,
w wyniku dokonanej zmiany wspólnicy jednoosobowych spó³ek z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹ byliby traktowani w zakresie ubezpieczeñ
spo³ecznych tak samo jak osoby prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹.
Dokonane zmiany legislacyjne powoduj¹, ¿e obowi¹zkiemubezpiecze-

nia spo³ecznego prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ objêci zostali
wspólnicy jednoosobowej spó³ki z ograniczon¹odpowiedzialno�ci¹ �osoby
fizyczne nie prowadz¹ce dzia³alno�ci gospodarczej. Co do tego nie maj¹
w¹tpliwo�ci nawet sami autorzy projektu ustawy. W ten sposób nast¹pi³
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wy³om w dotychczasowej koncepcji legislacyjnej, zak³adaj¹cej objêcie
obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego prowadz¹cych dzia³alno�æ go-
spodarcz¹ tylko tych, których mo¿na uznaæ za prowadz¹cych tak¹
dzia³alno�æ.
Trzeba stanowczo stwierdziæ, ¿e stan prawny powsta³y w wyniku

dokonanej zmiany jest wadliwy ze wzglêdów systemowych, gdy¿ brak
jest jakichkolwiek merytorycznych podstaw do obejmowania wspólni-
ków jednoosobowych spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ obowi¹z-
kiem ubezpieczenia spo³ecznego prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹.
Odnosz¹c siê do powo³anego w uzasadnieniu projektu ustawy argumentu,
¿e nowelizacjawype³nia lukê prawn¹, nale¿y stwierdziæ, i¿ nie istnia³a i nie
istnieje tak¿e obecnie ¿adna luka prawna w omawianej materii. Nigdy nie
by³o podstaw prawnych do uznania, ¿e wspólnik jednoosobowej spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹. To
spó³ka, bêd¹ca przecie¿ samodzielnym podmiotem prawa posiadaj¹cym
osobowo�æ prawn¹, prowadzi we w³asnym imieniu dzia³alno�æ gospo-
darcz¹, tylko tê spó³kê mo¿na uznaæ za przedsiêbiorcê. Ze wzglêdu na
wskazan¹ cechê jednoosobowa spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹
niczym nie ró¿ni siê od wieloosobowej spó³ki z ograniczon¹ odpowie-
dzialno�ci¹. Wspólnicy tych spó³ek nie maj¹ ¿adnego zwi¹zku z prowa-
dzeniem dzia³alno�ci gospodarczej. Pogl¹d powy¿szy jest aktualny tak¿e
wtedy, gdy wspólnik zostaje cz³onkiem zarz¹du. Wtedy bowiem mo¿e
zostaæ objêty obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego, ale na zupe³nie
innej podstawie prawnej, ni¿ wynikaj¹ca z prowadzenia dzia³alno�ci go-
spodarczej.
Rozwijaj¹c zrealizowanywwynikunowelizacji ustawyz1998 r. pomys³,

mo¿na by³oby zasadnie twierdziæ, ¿e obowi¹zkiemubezpieczenia spo³ecz-
nego nale¿y obj¹æ wszystkich wspólników spó³ek kapita³owych, cz³on-
ków spó³dzielni itp., je�li tylko s¹ oni osobami fizycznymi. Mo¿na by³oby
tak¿e rozwa¿aæ zasadno�æ objêcia obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecz-
nego akcjonariusza jednoosobowej spó³ki akcyjnej, gdy¿ pod rz¹dami
kodeksu spó³ek handlowych dopuszczalne jest tworzenie tych spó³ek
przez jedn¹ osobê. Czy ktokolwiek rozs¹dny chcia³by zg³aszaæ propozycjê
przeprowadzenia takich zmian? Kolejne zastrze¿enia zwi¹zane s¹ z bra-
kiem podstaw do twierdzenia, ¿e spó³ka handlowa jest przedsiêbiorc¹
z mocy prawa. Wobec tego spó³ka, która jeszcze nie rozpoczê³a lub która
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ju¿ zakoñczy³a prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej niemo¿ebyæuznana
za przedsiêbiorcê. Warto w zwi¹zku z tym przypomnieæ, ¿e spó³ki z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹ (tak¿e jednoosobowe) mog¹ byæ tworzone
w dowolnym celu, niesprzecznym z prawem14. Czy zatem wobec braku
jakichkolwiek wskazówek w tej kwestii w ustawie z 1998 r. jej jedyny
wspólnik objêty bêdzie obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego tak¿e
w przedstawionych sytuacjach, gdy nie tylko on (co oczywiste), ale i sama
spó³ka nie mo¿e byæ uznana za prowadz¹c¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹?
Na tym jednak nie koniec zarzutów pod adresem dokonanej w 2003 r.

nowelizacji ustawy z 1998 r. Mo¿na hipotetycznie zak³adaæ, ¿e w jakim�
sensie przyczyn¹ dokonanej zmiany stanu prawnego mog³y byæ problemy
dotycz¹ce wspólników jednoosobowych spó³ek z ograniczon¹ odpowie-
dzialno�ci¹, pe³ni¹cych w tych spó³kach funkcje jednoosobowego zarz¹-
du. Znane jest powszechnie jednolite w zasadzie stanowisko S¹du Naj-
wy¿szego w sprawie oceny dopuszczalno�ci zawarcia umowy o pracê
z cz³onkiem jednoosobowego zarz¹du, bêd¹cym zarazem jedynymwspól-
nikiem, przez spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹15. Je¿eli nawet
w istocie tak by³o, to i tak sposób dokonania zmian w ustawie z 1998 r.
nale¿y oceniæ krytycznie.Wwyniku nowelizacji obowi¹zek ubezpieczenia
spo³ecznego wspólników jednoosobowej spó³ki z ograniczon¹ odpowie-
dzialno�ci¹, prowadz¹cej dzia³alno�æ gospodarcz¹, dotyczy wszystkich
wspólników, którzy:
a) pe³ni¹ funkcjê cz³onka jednoosobowego zarz¹du w spó³ce, w której

nie ustanowiono rady nadzorczej (tego przypadku przede wszystkim
dotyczy³y problemy ujawnione w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego),
b) pe³ni¹ funkcjê cz³onka jednoosobowego zarz¹du w spó³ce, w której

ustanowiono radê nadzorcz¹,
c) nie pe³ni¹ ¿adnej funkcji w zarz¹dzie w spó³ce.

14 Zob. art. 151 § 1 k.s.h.
15 Zob. przyk³adowo wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 17 grudnia 1996 r. II UKN 37/

96, OSNP 1997, nr 17, poz. 320 oraz wyrok z dnia 2 lipca 1998 r. II UKN 112/98, OSNP
(wk³adka) 1999 r., nr 4, poz. 5. Odmiennie jednak wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 23
wrze�nia 1997 r. I PKN 276/97, OSNP 1998, nr 13, poz. 397 oraz wyrok Naczelnego
S¹duAdministracyjnego z dnia 27 pa�dziernika 2000 r. SA/Bk 5/99, Przegl¹d Podatkowy
2001, nr 2, s. 63.
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Obowi¹zek ubezpieczenia spo³ecznego dotyczy zatem ka¿degowspól-
nika jednoosobowej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹, bez wzglê-
du na inne okoliczno�ci. Jakie s¹ argumenty, które przemawia³yby za przed-
stawionym rozwi¹zaniem? Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, ¿e
w istociezamiaremprojektodawcówby³aeliminacja sygnalizowanegowy¿ej
problemu odmowy uznania dopuszczalno�ci zawierania umów z samym
sob¹. Jednak nowelizacja ustawy z 1998 r. dotyczy tak¿e innych sytuacji,
które z omawianym tu problemem nie maj¹ nic wspólnego.
Niezale¿nie od krytycznej oceny omawianego stanu prawnego, doty-

cz¹cego objêcia obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego wspólników
jednoosobowych spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹, nale¿y choæ-
by zasygnalizowaæ problemoceny zasadno�ci orzecznictwa S¹duNajwy¿-
szego, odmawiaj¹cego uznania za wa¿ne umów o pracê (stanowi¹cych
podstawê ubezpieczenia spo³ecznego tych cz³onków zarz¹du) zawartych
z cz³onkiem jednoosobowego zarz¹du, bêd¹cym jednocze�nie jedynym
wspólnikiem spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹. W pierwszej
kolejno�ci zwróciæ nale¿y uwagê na fakt, ¿e kodeks spó³ek handlowych
rozbudowa³ przepisy dotycz¹ce jednoosobowych spó³ek z ograniczon¹
odpowiedzialno�ci¹wporównaniu z regulacj¹ kodeksuhandlowego.W�ród
tych przepisów mo¿na znale�æ i takie, które wprost odnosz¹ siê do umów
zawieranych miêdzy spó³k¹ a cz³onkiem jednoosobowego zarz¹du, bê-
d¹cym jedynym jej wspólnikiem. Dotyczy to w szczególno�ci art. 173
§ 2 k.s.h. Nie ulega wiêc ¿adnej w¹tpliwo�ci, ¿e ustawa przewiduje
i obejmuje stosown¹ regulacj¹ sytuacjê, w której jedyny wspólnik jest
równocze�nie cz³onkiem jednoosobowego zarz¹du.
Przeszkód w uznawaniu za dopuszczalne dokonywanie czynno�ci

prawnych z zakresu prawa pracy miêdzy spó³k¹ a cz³onkiem zarz¹du
poszukiwaæ nale¿y w kodeksie pracy16.
Pierwsza, generalna uwaga, jaka nasuwa siê przy tej analizie, to

fundamentalna na gruncie prawa pracy zasada ochronnej dla pracowni-
ków funkcji tej ga³êzi prawa.Zewskazanegoza³o¿eniaprima faciepowinno
wynikaæ raczej uznanie za dopuszczalne zawieranie umów o pracêmiêdzy
spó³k¹ a cz³onkiem jednoosobowego zarz¹du, bêd¹cym jedynym jej wspól-

16 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. � Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 ze zm.).
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nikiem ni¿ odmawianie takiej dopuszczalno�ci. Kierunek orzecznictwa
S¹du Najwy¿szego jest jednak odmienny. Jako w znacznej mierze dys-
kusyjny nale¿y uznaæ pogl¹d, zgodnie z którym do uznania wa¿no�ci
wymienionych umów o pracê brak jest koniecznego elementu podporz¹d-
kowania pracownika pracodawcy.
Po pierwsze, w niektórych orzeczeniach17, a tak¿e w niektórych wy-

powiedziach pi�miennictwa18 s³usznie podkre�la siê, ¿e element podpo-
rz¹dkowania pracownika pracodawcy inaczej wygl¹da w przypadku kie-
rowniczych stanowisk pracy w zestawieniu z pozosta³ymi stanowiskami.
Je¿eli tak, to nale¿a³oby raczej przyj¹æ, ¿e sprowadza siê on dowyznaczenia
zadañ i miejsca �wiadczenia pracy, a nie do formalnego podporz¹dkowania
pracownika pracodawcy.
Po drugie, pe³nomocnik ustanowiony decyzj¹ jedynego wspólnika

(w istocie zgromadzenia wspólników jako organu spó³ki) nie jest repre-
zentantem tego wspólnika, lecz spó³ki. Dla uzasadnienia krytykowanego
pogl¹du nale¿a³oby wiêc wykazaæ, ¿e element podporz¹dkowania pra-
cownika pracodawcy nie wystêpuje w relacji cz³onek zarz¹du (pracow-
nik) � spó³ka (pracodawca), nie za�, jak to czyni³ S¹d Najwy¿szy, w relacji
cz³onek zarz¹du (pracownik) � jedyny wspólnik dzia³aj¹cy jako zgroma-
dzenie wspólników, a wiêc organ spó³ki. To nie wydaje siê mo¿liwe,
zwa¿ywszy, ¿e cz³onek zarz¹du i spó³ka to dwa odrêbne i samodzielne
podmioty prawa, które mog¹ pozostawaæ ze sob¹ w okre�lonych stosun-
kach prawnych, a wiêc tak¿e w stosunku pracy19. Jak wiêc widaæ, S¹d
Najwy¿szy, odmawiaj¹c dopuszczalno�ci zawarcia umów o pracê z cz³on-
kiem jednoosobowego zarz¹du, bêd¹cym jednocze�nie jedynym wspól-
nikiem spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹, akcentuje nie tyle aspek-
tybezpo�rednich relacjimiêdzywymienionymiwy¿ej podmiotami stosunku
pracy, co raczej relacje o charakterze po�rednim. Tylko tak chyba wyt³u-
maczyæ mo¿na wyra¿one przez S¹d Najwy¿szy stanowisko, zgodnie z któ-

17 Zob. wyrok NSAz dnia 27 pa�dziernika 2000 r. SA/Bk 5/99, powo³any w przypisie
15.

18 T. D u r a j, Dopuszczalno�æ zawarcia umowy o pracê z jedynym wspólnikiem �
cz³onkiem jednoosobowego zarz¹du spó³ki z o.o. �czê�æ II, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne
2000, nr 12, s. 18 wraz z powo³an¹ tam literatur¹.

19 Podobnie: A. K i s i e l e w i c z, Glosa do wyroku NSA z dnia 8 lipca 1998 r. Orzecz-
nictwo S¹dów Polskich 1999, nr 11, s. 536.
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rym w omawianym przypadku umowa o pracê zawierana jest �z samym
sob¹�. Rozwijaj¹c przedstawiony sposób rozumowania mo¿na by³oby
jednak doprowadziæ do podwa¿enia dopuszczalno�ci zawierania umów
o pracê w znacznie szerszym zakresie. Przyk³adowo, ³atwo wykazaæ, ¿e
w wieloosobowej spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹, w której
okre�lony wspólnik ma zdecydowan¹ wiêkszo�æ udzia³ów, jego wp³yw
na wybór sk³adu rady nadzorczej lub pe³nomocnika jest decyduj¹cy. Je¿eli
zatem rada nadzorcza ustanowiona pod dyktando takiego wspólnika lub
pe³nomocnik ustanowiony w identyczny sposób zawar³yby umowê o pra-
cê z cz³onkiem jednoosobowego zarz¹du, którym by³by ów wspólnik,
przywo³uj¹c aspekty po�rednich relacjimiêdzypodmiotami stosunkupracy,
tak¿e mo¿na by³oby kwestionowaæ dopuszczalno�æ ich zawierania. Tego
jednak � zasadnie � nikt nie czyni.
Widaæwiêcbardzowyra�nie, ¿eargumentacjiS¹duNajwy¿szegow oma-

wianej kwestii brakuje konsekwencji, co poddaje w w¹tpliwo�æ zasadno�æ
ukszta³towanej w dotychczasowej praktyce linii orzecznictwa20. Powy¿sza
konstatacja komplikuje � jak siê wydaje �mo¿liwo�ci obrony dokonanych
w2003 r. zmian legislacyjnych obejmuj¹cych obowi¹zkiemubezpieczenia
spo³ecznego wspólników jednoosobowych spó³ek z ograniczon¹ odpo-
wiedzialno�ci¹, z powo³aniem siê na trudno�ciw zawieraniu umówo pracê
w stanie prawnym obowi¹zuj¹cym pod rz¹dami kodeksu handlowego.
W podsumowaniu przeprowadzonej analizy nale¿y stanowczo stwier-

dziæ, ¿e stan prawny, w wyniku którego wspólnik jednoosobowej spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ objêty jest obowi¹zkiem ubezpieczenia
spo³ecznego prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹, jest wadliwy. Nie
ma bowiem ¿adnych merytorycznych wzglêdów, które mog³yby stano-
wiæuzasadnienie dla dokonanychzmian legislacyjnych.Argumentacji takiej
nie zawiera w szczególno�ci projekt ustawy, nale¿a³oby bowiem wyraziæ
pogl¹d, ¿e w jego uzasadnieniu przedstawiono argumenty przemawiaj¹ce
bardziej przeciw ni¿ za dokonaniem zmian legislacyjnych w omawianej
materii.Konsekwencj¹ tych zmian jest naruszenie spójno�ci systemuprawa,
co przejawia siê przedewszystkimw rozerwaniu logicznej i jednoznacznie

20 Por. T. D u r a j, Dopuszczalno�æ zawarcia umowy o pracê z jedynym wspólnikiem
� cz³onkiem jednoosobowego zarz¹du spó³ki z o.o. � czê�æ II, Praca i Zabezpieczenie
Spo³eczne 2000, nr 11, s. 10 oraz s. 13.
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uzasadnionejwiêzimiêdzy aktamiprawnymi, nale¿¹cymido ró¿nychga³êzi
(dyscyplin) prawa, ale odnosz¹cymi siê dowspólnego dla nich przedmiotu
regulacji prawnej. Optymaln¹ technik¹ legislacyjn¹ w przypadku, o któ-
rym mowa wy¿ej, powinno byæ za³o¿enie, ¿e instrumentarium pojêciowe
ukszta³towane na gruncie jednej regulacji (pojêcie dzia³alno�ci gospodar-
czej i cechy konstrukcyjne spó³ek handlowych) zostanie wykorzystane
na gruncie drugiej regulacji (zakres podmiotowyobowi¹zku ubezpieczenia
spo³ecznego prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹). W obecnym stanie
prawnym ta ze wszech miar po¿¹dana zasada techniki prawodawczej
zosta³a odrzucona.

2. Obowi¹zek ubezpieczenia spo³ecznego wspólników handlowych
spó³ek osobowych
Punktem wyj�cia dla poni¿szej analizy bêdzie przytoczenie stosow-

nych fragmentów uzasadnienia projektu ustawy. Wskazano w nim, ¿e
konieczno�æ wprowadzenia odno�nych rozwi¹zañ wynika ze zmian wpro-
wadzonych do przepisów o dzia³alno�ci gospodarczej. Wspólnicy handlo-
wych spó³ek osobowych nie mog¹ ju¿ bowiem byæ uznawani za prowa-
dz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹. Dalej zwrócono uwagê, ¿e proponowana
regulacja nie wprowadza zmian, a jedynie utrzymuje stan obowi¹zuj¹cy
przed zmianami przepisów o dzia³alno�ci gospodarczej, kiedy to wspól-
nicy tych spó³ek równie¿ podlegali ubezpieczeniom spo³ecznym jak osoby
prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alno�æ.
Argumenty przytoczone w uzasadnieniu projektu ustawy pozostaj¹

w jaskrawej sprzeczno�ci z koncepcj¹ legislacyjn¹, stanowi¹c¹ podstawê
regulacji cech konstrukcyjnych handlowych spó³ek osobowych w kodeksie
spó³ek handlowych. Nale¿y w zwi¹zku z tym stanowczo odrzuciæ przy-
toczony w uzasadnieniu projektu ustawy argument, ¿e proponowana re-
gulacja nie wprowadza zmian, a jedynie utrzymuje stan obowi¹zuj¹cy
przed zmianami przepisów o dzia³alno�ci gospodarczej. Je¿eli w 2001 r.
zdecydowano siê na tak radykaln¹ zmianê cech konstrukcyjnych han-
dlowych spó³ek osobowych, to konsekwentnie nale¿a³oby na gruncie
ustawy z 1998 r. przyj¹æ, ¿e brak jest jakichkolwiek podstaw do objêcia
wspólników tych spó³ek obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego prowa-
dz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹. Nie mo¿e byæ przecie¿ tak, ¿e w 2001 r.
odchodzi siê od okre�lonego modelu regulacji prawnej w obszarze prawa
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spó³ek handlowych oraz prawa dzia³alno�ci gospodarczej, który to model
stanowi³ podstawê dla rozwi¹zañ ustawy z 1998 r., a ju¿ w 2003 r. �
i to bez zmiany koncepcji regulacji prawa spó³ek handlowych oraz prawa
dzia³alno�ci gospodarczej � powraca siê do rozwi¹zañ, które obowi¹zy-
wa³y przed1 stycznia 2001 r., ale przy zupe³nie innych za³o¿eniach regulacji
w odniesieniu do cech konstrukcyjnych handlowych spó³ek handlowych.
Nie ulega wiêc ¿adnej w¹tpliwo�ci, ¿e obecny stan prawny jest wadliwy.
Je¿eli z samego uzasadnienia projektu ustawy wynika jasno, ¿e wspól-
ników handlowych spó³ek osobowych nie mo¿na by³o po 1 stycznia
2001 r. uznaæ za prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹, to jak rozs¹dnie
uzasadniæ mo¿na teraz objêcie ich obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecz-
nego, dotycz¹cym wszak prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹? Usta-
wodawca powinien zdecydowaæ siê na okre�lony model regulacji prawnej
i zapewniæ jego konsekwentn¹ realizacjê w systemie prawa.
Obecny stan prawny nale¿y uznaæ za wadliwy tak¿e dlatego, ¿e

w sposób nierówny traktuje siê w nim podmioty znajduj¹ce siê w takiej
samej sytuacji prawnej. W wyniku nowelizacji ustawy z 1998 r. obowi¹-
zek ubezpieczenia spo³ecznego obejmuje obecnie wspólników spó³ki jaw-
nej, partnerskiej i komandytowej, a wspólników spó³ki komandytowo-
akcyjnej (chodzi o komplementariuszy) ju¿ nie. Jakie jest uzasadnienie dla
wskazanego zró¿nicowania? Przecie¿ sytuacja prawna komplementariu-
szy w spó³ce komandytowo-akcyjnej jest identyczna z sytuacj¹ wspól-
ników spó³ki jawnej, partnerskiej czy komandytowej. Wskazanie powo-
³anej niekonsekwencji nie mo¿e oczywi�cie oznaczaæ, ¿e by³bym sk³onny
zaaprobowaæ objêcie obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego komple-
mentariuszy spó³ki komandytowo-akcyjnej, gdy¿ w obecnym stanie
prawnym nie mo¿na ich uznaæ za prowadz¹cych tak¹ dzia³alno�æ.
Podsumowuj¹c, nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e � podobnie jak to wskazano

w odniesieniu do wspólników jednoosobowych spó³ek z ograniczon¹
odpowiedzialno�ci¹ � brak jest merytorycznych podstaw dla dokonanych
w 2003 r. zmian legislacyjnych, których konsekwencj¹ jest objêcie
wspólników spó³ek jawnych, spó³ek partnerskich oraz spó³ek komandy-
towych obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego prowadz¹cych dzia³al-
no�æ gospodarcz¹.Wszczególno�ci argumentacji przemawiaj¹cej za takimi
rozwi¹zaniami nie zaprezentowano w uzasadnieniu projektu ustawy.
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V. Obowi¹zek ubezpieczenia spo³ecznego wspólników spó³ek
handlowych � w poszukiwaniu modelu regulacji prawnej

Konsekwencj¹ dokonanych w 2003 r. zmian legislacyjnych w oma-
wianym obszarze regulacji prawnej jest oczywisty brak spójno�ci systemu
prawa. Regulacje prawa ubezpieczeñ spo³ecznych nie uwzglêdniaj¹ roz-
wi¹zañ wynikaj¹cych z ustawy � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej oraz
kodeksu spó³ek handlowych. Z kolei za³o¿enia legislacyjne ostatnio
wymienionychaktówprawnychuniemo¿liwiaj¹ objêciewspólnikówspó³ek
handlowych obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego prowadz¹cych
dzia³alno�æ gospodarcz¹. Obecny stan prawny jest skutkiem odrzucenia
obowi¹zuj¹cej dotychczas zasady, zgodnie z któr¹ rozwi¹zania prawa
ubezpieczeñ spo³ecznych w odniesieniu do prowadz¹cych dzia³alno�æ
gospodarcz¹ pozostawa³y w �cis³ym zwi¹zku z rozwi¹zaniami prawa
dzia³alno�ci gospodarczej. Taki stan prawny musi budziæ zasadnicze
zastrze¿enia.
Skoro brak jest podstaw do akceptacji obowi¹zuj¹cego stanu praw-

nego, to zasadne jest zastanowienie siê, jak powinienwygl¹daæ optymalny,
a tym samym docelowymodel regulacji prawnej w omawianej dziedzinie.
Mo¿liwe wydaj¹ siê w zwi¹zku z powy¿szym dwa wyj�cia. Po pierwsze,
zapewnienie niew¹tpliwie po¿¹danej spójno�ci systemuprawamo¿na osi¹-
gn¹æ poprzez dostosowanie rozwi¹zañ ustawy z 1998 r. do rozwi¹zañ
ustawy � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej oraz kodeksu spó³ek handlo-
wych, po drugie mo¿na by dostosowaæ rozwi¹zania ustawy � Prawo
dzia³alno�ci gospodarczej i kodeksu spó³ek handlowych do regulacji ustawy
z 1998 r. W ka¿dym z omawianych przypadków efektem dokonanych
zmian by³oby osi¹gniêcie okre�lonego poziomu spójno�ci miêdzy prawem
ubezpieczeñ spo³ecznych a prawem dzia³alno�ci gospodarczej. Spróbujmy
zatem przedstawiæ konsekwencje realizacji jednej i drugiej z powy¿szych
mo¿liwo�ci i oceniæ je pod k¹tem optymalnego modelu regulacji prawnej
obowi¹zku ubezpieczenia spo³ecznego wspólników spó³ek handlowych.

1. Dostosowanie ustawy � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej i ko-
deksu spó³ek handlowych do rozwi¹zañ ustawy o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych
Rozwi¹zanie to polega³oby na przyjêciu za³o¿enia, ¿e podstaw¹ regu-

lacji ustawy � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej, dotycz¹cej definicji dzia-
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³alno�ci gospodarczej oraz kodeksu spó³ek handlowych w odniesieniu do
cech konstrukcyjnych spó³ek handlowych i wynikaj¹cego z nich statusu
wspólników tych spó³ek, s¹ fundamentalne za³o¿enia ustawy z 1998 r.,
obejmuj¹ce obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego wskazanych w tej
ustawie wspólników spó³ek handlowych. Realizacja jego polega³aby na
dokonaniu w ustawie � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej i kodeksie spó³ek
handlowych takich zmian, które zapewni³yby osi¹gniêcie w nich koncepcji
przyjêtej w ustawie z 1998 r.
Przed realizacj¹ przedstawionej koncepcji istotne by³oby jednak przy-

jêcie wstêpnego za³o¿enia, zgodnie z którym koncepcja regulacji prawnej
zrealizowana w ustawie z 1998 r. (po nowelizacji z 2003 r.) jest optymal-
nym rozwi¹zaniem analizowanego w niniejszym opracowaniu zagadnienia.
Wydaje siê, ¿e w odniesieniu do objêcia obowi¹zkiem ubezpieczenia spo-
³ecznego wspólników handlowych spó³ek osobowych (z zastrze¿eniem
dotycz¹cym komplementariuszy spó³ki komandytowo-akcyjnej, o którym
by³amowawy¿ej) takie za³o¿eniemo¿na by³oby zaakceptowaæ, natomiast
w ¿adnym razie nie zas³uguje na aprobatê objêcie obowi¹zkiem ubezpie-
czenia spo³ecznego wspólników jednoosobowych spó³ek z ograniczon¹
odpowiedzialno�ci¹. Po tymwstêpnymza³o¿eniumo¿na by³oby ju¿ ustaliæ
zakres koniecznych zmian, zapewniaj¹cych realizacjê omawianej koncep-
cji regulacji prawnej. Wydaje siê, ¿e obowi¹zuj¹ce obecnie rozwi¹zania
ustawy � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej, dotycz¹ce pojêcia dzia³alno�ci
gospodarczej, chocia¿ dalekie s¹ od optymalnego kszta³tu, w odniesieniu
do analizowanego zagadnienia nie wymaga³yby jakichkolwiek zmian, na-
tomiast zasadnicze zmiany obj¹æ powinny regulacje kodeksu spó³ek han-
dlowych, dotycz¹ce cech konstrukcyjnych handlowych spó³ek osobowych.
Cechy konstrukcyjne tych spó³ekmusia³ybywkonsekwencji przyj¹æ kszta³t
obowi¹zuj¹cypod rz¹damikodeksuhandlowego,gdzienie tylko samespó³ki
jawne i komandytowe, ale ponadto wspólnicy tych spó³ekmogli byæ uznani
zaprowadz¹cychdzia³alno�ægospodarcz¹. Jakwskazanowy¿ej, brakby³oby
natomiast podstaw do dokonywania jakichkolwiek zmian w odniesieniu do
jednoosobowej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹.
Istniej¹ jednak uzasadnione powody, dla których realizacjê przedsta-

wionej koncepcji regulacji prawnej nale¿y uznaæ za rozwi¹zanie wadliwe.
W niniejszym opracowaniu podnoszono bowiem kilkakrotnie, ¿e chocia¿
materia analizowanej regulacji jest to¿sama, to jednak prawo ubezpieczeñ
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spo³ecznych w odniesieniu do obowi¹zku ubezpieczenia spo³ecznego pro-
wadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ pozostaje (i powinno pozostaæ)
regulacj¹ wtórn¹ w stosunku do prawa dzia³alno�ci gospodarczej i prawa
spó³ek handlowych. W istocie bowiem pojêcie �dzia³alno�æ gospodarcza�,
stanowi¹ce podstawê dla wyznaczenia w ustawie z 1998 r. zakresu pod-
miotowegoobowi¹zku ubezpieczenia spo³ecznegoprowadz¹cych tak¹ dzia-
³alno�æ, zosta³o zaczerpniête z ustawy � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej.
Nie powinno byæ modyfikowane w sposób, który kreowa³by sprzeczno�æ
wewn¹trz systemu prawa. Oznacza to, ¿e o zakresie podmiotowym obo-
wi¹zku ubezpieczenia spo³ecznego prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹
decydowaæ powinna nie ustawa z 1998 r., lecz rozwi¹zania prawa dzia-
³alno�ci gospodarczej oraz cechy konstrukcyjne handlowych spó³ek oso-
bowych, okre�lone w kodeksie spó³ek handlowych.
Koncepcjê regulacji prawnej, która zak³ada³aby dostosowanie ustawy

� Prawo dzia³alno�ci gospodarczej oraz kodeksu spó³ek handlowych do
rozwi¹zañ ustawy z 1998 r., nale¿y zatem stanowczo odrzuciæ. By³aby
ona sprzeczna z zasadami techniki prawodawczej, co przejawia³oby siê
w tym, ¿e prawo ubezpieczeñ spo³ecznych nie wykorzystuje podstawo-
wego instrumentarium pojêciowego, wypracowanego na gruncie prawa
dzia³alno�ci gospodarczej i prawa spó³ek handlowych. Efektem realizacji
tej koncepcji by³oby rozchwianie systemu prawa, w którym nie funk-
cjonuj¹ po¿¹dane i optymalne zarazem relacjemiêdzyposzczególnymi jego
elementami.

2. Dostosowanie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych do
rozwi¹zañ ustawy �Prawo dzia³alno�ci gospodarczej i kodeksu spó³ek
handlowych
Rozwi¹zanie to polega³oby na przyjêciu za³o¿enia, ¿e podstaw¹ regu-

lacji obowi¹zku ubezpieczenia spo³ecznego wspólników spó³ek handlo-
wych w ustawie z 1998 r. powinny byæ: fundamentalna definicja dzia-
³alno�ci gospodarczej z ustawy�Prawodzia³alno�ci gospodarczej, przyjête
w kodeksie spó³ek handlowych cechy konstrukcyjne spó³ek handlowych
i wynikaj¹cy z nich status wspólników tych spó³ek. Realizacja powy¿-
szego za³o¿enia prowadzi³aby do uchylenia w ustawie z 1998 r. przepisów
obejmuj¹cych obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego bêd¹cych osoba-
mi fizycznymi wspólników jednoosobowych spó³ek z ograniczon¹ od-
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powiedzialno�ci¹ oraz wspólników spó³ek jawnych, partnerskich i ko-
mandytowych.Napodstawie dokonanejwniniejszymopracowaniu analizy
odno�nych przepisów kodeksu spó³ek handlowych brak jest bowiem
podstaw, by twierdziæ, ¿e wspólnicy wymienionych wy¿ej spó³ek han-
dlowych prowadz¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ w rozumieniu art. 2 ust. 1
p.d.g. Gdyby�my przyjêli za³o¿enie, zgodnie z którym celem ochrony
ubezpieczeniowej w ustawie z 1998 r. w odniesieniu do omawianego
zagadnienia jest objêcie obowi¹zkiem ubezpieczenia wy³¹cznie osób pro-
wadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹, to nie ma ¿adnych argumentów,
które przemawia³yby za pozostawieniem obecnego stanu prawnego bez
zmian.
Problem, który musieliby�my rozstrzygn¹æ w zwi¹zku z powy¿szym

za³o¿eniem, polega³by na ustaleniu, czy rozwi¹zania przyjête na gruncie
ustawy � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej i kodeksu spó³ek handlowych
s¹ optymalne z punktu widzenia po¿¹danego modelu funkcjonowania
systemu ubezpieczeñ spo³ecznych.
W moim przekonaniu, bezwzglêdnie zasadne jest twierdzenie, ¿e

wspólnik jednoosobowej spó³ki z ograniczon¹odpowiedzialno�ci¹ niemo¿e
byæ uznany za prowadz¹cego dzia³alno�æ gospodarcz¹. Mo¿na wrêcz
wyraziæ pogl¹d, ¿e w odniesieniu do analizowanego zagadnienia jedno-
osobowa spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ niczym nie ró¿ni siê
od jednoosobowej spó³ki akcyjnej czy wieloosobowych spó³ek z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹ i spó³ek akcyjnych, a przecie¿ wspólnicy
(akcjonariusze) tych spó³ek nie zostali (s³usznie) uznani za prowadz¹cych
dzia³alno�æ gospodarcz¹. Obecny stan prawny ró¿nicuje zatem bez ¿ad-
nego uzasadnienia zakres ochrony prawnej podmiotów znajduj¹cych siê
w takiej samej sytuacji prawnej. Nietrudno w zwi¹zku z tym wykazaæ,
¿e konstytucyjno�æ takiego rozwi¹zania mo¿e (a nawet powinna) byæ
podwa¿ona. Analizowany z punktu widzenia obowi¹zku ubezpieczenia
spo³ecznego prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ model regulacji jed-
noosobowej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ i pozycjê wspólnika
w tej spó³ce nale¿y uznaæ za optymalne. Konsekwencj¹ tego stwierdzenia
jest konkluzja, zgodnie z któr¹ wspólnicy jednoosobowych spó³ek z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹ w ¿adnym razie nie powinni podlegaæ obo-
wi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego prowadz¹cych dzia³alno�æ gospo-
darcz¹.
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Interesuj¹ce jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy cechy kon-
strukcyjne handlowych spó³ek osobowych przyjête w kodeksie spó³ek
handlowych i wynikaj¹cy z nich status wspólników tych spó³ek stanowi¹
rozwi¹zanie optymalne z punktu widzenia po¿¹danego modelu regulacji
prawa ubezpieczeñ spo³ecznych, w odniesieniu do obowi¹zku ubezpie-
czenia spo³ecznego osób fizycznych (bêd¹cych obywatelami polskimi)
prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹. Poszukuj¹c rozwi¹zania analizo-
wanego problemu, mo¿na by³oby przyj¹æ, ¿e optymalny by³ model re-
gulacji obowi¹zuj¹cy pod rz¹dami kodeksu handlowego, gdzie wspólnicy
spó³ek jawnych i komandytowych byli prowadz¹cymi dzia³alno�æ gospo-
darcz¹, a w konsekwencji podlegaliby obowi¹zkowi ubezpieczenia spo-
³ecznego prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹. Nie jest jednak tak¿e
wykluczone twierdzenie, zgodnie z którym za optymalny uznaæ mo¿na
model regulacji obowi¹zuj¹cywkodeksie spó³ek handlowych, gdzie cechy
konstrukcyjne handlowych spó³ek osobowych i wynikaj¹cy z nich status
wspólników tych spó³ek wykluczaj¹ uznanie wspólników spó³ek jaw-
nych, partnerskich i komandytowych (a tak¿e komplementariuszy w spó³-
kach komandytowo-akcyjnych) za prowadz¹cychdzia³alno�æ gospodarcz¹.
W konsekwencji wspólnicy wymienionych spó³ek handlowych nie po-
winni podlegaæ obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego prowadz¹cych
dzia³alno�æ gospodarcz¹. Argumentów za jednym lub drugim modelem
regulacji prawnej w odniesieniu do statusu wspólników handlowych spó³ek
osobowych jako prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ nale¿a³oby poszu-
kiwaæ na gruncie prawa spó³ek handlowych. Zagadnienie to wymaga³oby
jednak odrêbnego opracowania.
Koncepcjê regulacji prawnej, która zak³ada³aby dostosowanie ustawy

z 1998 r. do rozwi¹zañ ustawy � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej oraz
kodeksu spó³ek handlowych nale¿y uznaæ za zgodn¹ z zasadami techniki
prawodawczej, co przejawia siê w tym, ¿e prawo ubezpieczeñ spo³ecz-
nych wykorzystuje podstawowe instrumentarium pojêciowe, wypraco-
wane na gruncie prawa dzia³alno�ci gospodarczej oraz prawa spó³ek
handlowych. Efektem realizacji tej koncepcji regulacji prawnej by³oby
osi¹gniêcie spójno�ci systemu prawa, w którym funkcjonuj¹ po¿¹dane
i optymalne zarazem relacje miêdzy poszczególnymi ga³êziami (dyscypli-
nami) prawa.
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VI. Podsumowanie

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu analiza i ocena stanu praw-
nego, bêd¹cego konsekwencj¹ dokonanej w 2003 r. nowelizacji ustawy
z 1998 r., w wyniku której wspólnicy jednoosobowych spó³ek z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹ oraz wspólnicy spó³ek jawnych, partnerskich
i komandytowych objêci zostali obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego
prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹, obna¿y³a wiele wad przyjêtego
w Polsce w ostatnich latach modelu stanowienia prawa. W modelu tym
ignoruje siê zupe³nie fundamentalne za³o¿enia systemu prawa, w którym
okre�lone regulacje powinny pozostawaæ w zgodno�ci z zasadami przy-
jêtymi dla danej ga³êzi (dyscypliny) prawa. Z kolei relacje miêdzy regu-
lacjami nale¿¹cymi do ró¿nych ga³êzi (dyscyplin) uwzglêdniaæ powinny
istotn¹ kwestiê, by przed podjêciem prac legislacyjnych ustaliæ, która
z tych ga³êzi (dyscyplin) prawa stanowi dla danej materii regulacjê pod-
stawow¹, któr¹ za� nale¿y uznaæ za regulacjê wtórn¹. Przes¹dzenie wska-
zanej zale¿no�ci prowadziæ powinno do wniosku, ¿e za³o¿enia regulacji
wtórnej trzeba podporz¹dkowaæ za³o¿eniom obowi¹zuj¹cym na gruncie
regulacji podstawowej, gdy¿ ignorowanie powy¿szej zasady prowadziæ
bêdzie do zachwiania spójno�ci systemu prawa. Takie w³a�nie, niestety,
s¹ skutki nowelizacji ustawy z 1998 r. Truizmem jest w zwi¹zku z tym
stwierdzenie, ¿e w procesie stanowienia prawa w znacznym stopniu nie
wykorzystuje siê obowi¹zuj¹cych zasad techniki prawodawczej, których
podstawowym zadaniem jest w³a�nie d¹¿enie do zachowania spójno�ci
systemu prawa. Konsekwencje tego stanu s¹ widoczne na ka¿dym kroku.
System prawa traci wewnêtrzn¹ spójno�æ, co niezwykle utrudnia zro-
zumienie i poprawne stosowanie obowi¹zuj¹cych przepisów.


