Projekt

USTAWA
z dnia

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Kodeks karny

Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.1)) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a – 1d w brzmieniu:
„1a. W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej
wysokości Zakład może wymierzyć płatnikowi składek
dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych
składek. Od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej
opłaty przysługuje odwołanie do sądu według zasad
określonych w art. 83.
1b. W stosunku do płatnika składek będącego osobą fizyczną,
skazanego prawomocnym wyrokiem za nieopłacenie składek
lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości, dodatkowej opłaty
za ten sam czyn nie wymierza się.
1c. W razie wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub
wykroczenie dotyczące nieopłacenia składek lub opłacenia
ich w zaniżonej wysokości postępowania o wymierzenie
dodatkowej opłaty płatnikowi składek będącemu osobą
fizyczną za ten sam czyn nie wszczyna się, a wszczęte
zawiesza się do dnia zakończenia postępowania w sprawie
o przestępstwo lub o wykroczenie.
1d. W razie prawomocnego skazania płatnika będącego osobą
fizyczną za przestępstwo lub wykroczenie polegające na

nieopłaceniu składek lub opłaceniu ich w zaniżonej
wysokości:
1) wszczęte postępowanie o wymierzenie dodatkowej opłaty
za ten sam czyn umarza się z urzędu;
2) decyzję o wymierzeniu dodatkowej opłaty za ten sam
czyn uchyla się z urzędu, a pobraną opłatę zwraca się
w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku
skazującego za przestępstwo lub wykroczenie; jeżeli
dodatkowa opłata nie zostanie zwrócona w terminie,
podlega ona oprocentowaniu w wysokości równej
odsetkom

za

zwłokę

pobieranym

od

zaległości

podatkowych, od dnia uprawomocnienia się wyroku.”;
2) w art. 52 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 24 ust. 1a,
i z opłaty prolongacyjnej;”;
3) w art. 98:
a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) nie

dopełnia

obowiązku

opłacania

składek

na

ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami
terminie,”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynów
określonych w ust. 1 przy opłacaniu składek lub
dokonywaniu wpłat z innych tytułów, do których poboru
jest obowiązany Zakład.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z późn. zm.2)) w art. 218:
1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a.

Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy

i

ubezpieczeń

2

społecznych,

złośliwie

lub

uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze
stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.”;
2) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„§ 2.

Osoba określona w § 1a, odmawiająca ponownego
przyjęcia do pracy, o której przywróceniu orzekł właściwy
organ,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku.

§ 3.

Osoba określona w § 1a, która będąc zobowiązana
orzeczeniem sądu do wypłaty wynagrodzenia za pracę lub
innego świadczenia ze stosunku pracy, obowiązku tego nie
wykonuje,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 3.”.

Art. 3. Do postępowań w sprawie o przestępstwo lub o wykroczenie oraz
o wymierzenie dodatkowej opłaty za ten sam czyn polegający na nieopłaceniu składek
lub opłaceniu ich w zaniżonej wysokości, wszczętych i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 24 ust. 1a – 1c ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 maja 2012 r.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218,
poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700
i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171,
poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706.

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64,
poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935
i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426,
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z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r.
Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560,
Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504,
Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206,
poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842,
Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602
oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94,
poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280,
Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431.
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