
 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Szczecinie 
 

71-727 Szczecin, ul. Światowida 77  
 

 tel. (91) 4 426 101, fax (91) 4 236 392, e-mail: szczecin@rio.gov.pl 

Szczecin, dnia 15 maja 2020 r. 

K.0542.PZ.24.KK.2020 

Pan 

Rafał Zając 

Prezydent Miasta Stargard 
 

W odpowiedzi na wystąpienie Pana Prezydenta z dnia 4 maja 2020 r. (znak: ME-

I.3021.9.2020.1) dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu-

blicznych w przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 31zo ust. 1a 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-

niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-

wołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, ze zm.), wyjaśniam co następuje.   

Przepisy prawa, w tym przepis art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), w sposób szczególny 

nakładają na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek wykonania zobowiązań 

finansowych w terminie, a niewykonanie tego obowiązku obwarowane zostało odpowie-

dzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dotyczy to w szczególności 

obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia w terminach określonych ustawą z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 226, 

ze zm.). 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-

bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obowiązku tego nie uchyla, odnosząc się do na-

stępstw jego niewykonania. Powołany w Pana wystąpieniu art. 31zo ust. 1a ww. ustawy 

przewiduje możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacenia 

nieopłaconych należności, w tym składek na ubezpieczenia, za okres od 1 marca 2020 r. 

do dnia 31 maja 2020 r. Przepis ten – zgodnie z tytułem ustawy, odzwierciedlającym 

w myśl zasad techniki prawodawczej przedmiot zawartych w niej regulacji, a także 

zgodnie z przytoczonymi w piśmie wyjaśnieniami rzecznika ZUS – statuuje rozwiązanie 

mające na celu zwalczanie sytuacji kryzysowych i skierowany jest do płatników składek, 

którzy mają problemy finansowe ze względu na ograniczenia związane z COVID-19. 

Niewykonanie w terminie obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia przez jednost-

kę sektora finansów publicznych zawsze powinno być rozpatrywane w kategoriach naru-

szenia dyscypliny finansów publicznych z art. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1440, ze zm.). O tym czy w danym przypadku spełnione zostały przedmiotowe 

i podmiotowe przesłanki wspomnianej odpowiedzialności decydują właściwe organy, 

powołane przepisami ww. ustawy. 

Przedstawiając powyższe stanowisko informuję, iż Regionalna Izba Obrachunko-

wa w Szczecinie nie posiada kompetencji do dokonywania wiążącej wykładni prawa.  


