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ORGANIZACYJNO-PRAWNE PRZEKSZTAŁCENIE 
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

W RAMACH REFORMY UBEZPIECZEŃ 
SPOŁECZNYCH Z 1998 R.

Wstęp

Z pierwszym dniem 1999 r. wprowadzono w życie fundamentalną 
reorganizację systemu ubezpieczeń społecznych, znacznie zmieniającą 
dotychczasowe mechanizmy jego funkcjonowania oraz wdrażającą szereg, 
w większości nieznanych polskiemu prawu, ubezpieczeń społecznych, 
instytucji i pojęć prawnych. Jakkolwiek od tego momentu minęło już nie-
mało czasu, to przyczyny przeprowadzenia owych głębokich przemian, 
założenia, które miały w ten sposób zostać zrealizowane, a także moty-
wacje i dążenia ich autorów, wciąż budzą kontrowersje oraz są tematem 
ożywionych debat. Niewiele miejsca poświęca się jednak roli jaką w tym 
przedsięwzięciu odgrywał i odgrywa główny wykonawca zadań w tej sferze 
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego sytuacja prawna uległa przy 
tym zasadniczej przemianie, dotyczącej zarówno płaszczyzny zadaniowej, 
jak i formy organizacyjno-prawnej, i pociągającej za sobą bardzo istotne 
a wyjątkowo rzadko komentowane i analizowane następstwa, determinujące 
dalsze jego funkcjonowanie. Niniejszym opracowaniem autor stara się tę 
lukę wypełnić.

* Doktorant w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
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Przekształcenie z centralnego organu administracji  
państwowej w państwową jednostkę organizacyjną  

posiadającą osobowość prawną

Na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych1 z dniem 
1 stycznia 1999 r. doszło do przeobrażenia ustrojowo-prawnego ZUS. 
Przed tą zmianą Zakład funkcjonował na mocy przepisów ustawy z 1986 r.2 
jako centralny organ administracji państwowej, podległy Ministrowi pracy 
i Polityki Socjalnej. ZUS nie był samodzielnym podmiotem prawa, ale 
jednostką organizacyjną Skarbu Państwa (statio fisci). Taka pozycja prawna 
ZUS była odpowiednia „w celu spełnienia potrzeb i interesów gospodarki 
nakazowej w fabrykopodobnej organizacji społeczeństwa”3 i adekwatna 
do obowiązującej wówczas koncepcji struktury organizacyjnej systemu 
ubezpieczeń społecznych, opartej na jednolitym i scentralizowanym zawia-
dywaniu zasobem finansowym, przeznaczonym na ubezpieczenia społeczne 
− stanowiła formę najbardziej właściwą do parafiskalnego gromadzenia 
składki i redystrybucji dochodu narodowego4. Z dniem 1 stycznia 1999 r. 
Zakład utracił pozycję organu administracji państwowej, uzyskując status 
państwowej jednostki organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną 
i prowadzającej samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych 
środków. Miało mu to przynieść większą autonomię i swobodę działania, 
w tym otworzyć prostszą drogę do występowania w obrocie prawnym oraz 
stymulować i zoptymalizować wykonywanie nałożonych obowiązków. 
ZUS, jako wyodrębniona organizacyjnie jednostka, wykonująca uprawnienia 
przyznane przez państwo, nie został przy tym pozbawiony swoich dotych-
czasowych uprawnień administracyjnych, ponieważ w zakresie prowadzonej 
działalności powierzono mu do dyspozycji środki prawne, immanentne 
organom administracji państwowej. 

1 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 886 ze zm.) – nazywana 
dalej ustawą systemową.

2 Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecz-
nych (Dz.U. Nr 42, poz. 202) – dalej w skrócie: ustawa z 1986 r.

3 I. T o m e š, Reformy społeczne w Europie Środkowo-Wschodniej na progu XXI wie-
ku [w:] Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 
warszawa 1999, s. 302.

4 J. J o ń c z y k, ZUS jako instytucja ubezpieczeń społecznych [w:] Problemy ubezpie-
czeń społecznych w 70-lecie istnienia ZUS, pod kier. U. Jackowiak i A. Malaki, Wrocław 
2004, s. 21.
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W konsekwencji, w ramach reformy ubezpieczeń społecznych doszło 
do przekształcenia Zakładu i nadania mu nowego kształtu w zakresie formy 
ustrojowo-prawnej. Warto podkreślić, że nie miała wtedy miejsca, głównie 
jeśli chodzi o substrat osobowo-rzeczowy, faktyczna likwidacja poprzednika, 
gdyż o likwidacji mówi się w przypadku zniesienia, usunięcia, całkowitego 
zaprzestania działalności danej jednostki. Natomiast nastąpiła wówczas 
formalna likwidacja organu administracji państwowej i powołanie do życia 
w jego miejsce osoby prawnej, w której funkcjonowanie wpisano ich cią-
głość działania i sukcesji. Potwierdza to treść art. 120 ustawy systemowej5, 
zgodnie z którym zadania określone w ustawie, niezbędne do funkcjonowa-
nia Zakładu od dnia 1 stycznia 1999 r., przed tym dniem wykonywać miał 
ZUS funkcjonujący dotychczas w oparciu o uregulowania ustawy z 1986 
r. Wprawdzie nie jest to może dowód o wielkiej sile przekonywania, gdyż 
zasadniczym motywem ustawodawcy, decydującego się na zamieszczenie 
owego przepisu6, było dążenie do zagwarantowania właściwego funkcjo-
nowania Zakładu w okresie dokonujących się przemian, to dopuszczalna 
jest jednak konstatacja o przypisaniu temu unormowaniu pewnego waloru 
ogólnego − chodziło tu o swego rodzaju „podstawienie” państwowej jed-
nostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną w miejsce centralnego 
organu administracji państwowej. W tym sensie ZUS powołany do życia 
mocą ustawy systemowej stał się następcą prawnym Zakładu, działającego 
na podstawie ustawy z 1986 r. Zakres tej sukcesji szczegółowo normują prze-
pisy przejściowe i końcowe usytuowane w rozdziale 13 ustawy systemowej7, 
a związane głównie z procesem „przeniesienia” pracowników administracji 
państwowej do nowej jednostki, wyposażania nowo powstałego podmiotu 
w majątek czy też jego odpowiedzialnością za zobowiązania poprzednika. 
Pomimo, że postanowienia owych przepisów „dalekie są od pożądanej 

5 Na mocy art. 127 pkt 1 ustawy systemowej przepis ów wszedł w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, tj. już z dniem 25 listopada 1998 r.

6 Podobnie jak regulacji art. 113a (kwestia zapewnienia ciągłości na stanowisku Prezesa 
Zakładu) oraz art. 113b (zachowanie ciągłości na stanowiskach dyrektorów oddziałów 
ZUS) ustawy systemowej.

7 Warto zwrócić uwagę na brak w komentarzach do ustawy systemowej omówienia 
tych przepisów [zob. W. M o d z e l e w s k i (red. nauk.), Komentarz do ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2002] albo też pomijania niektórych z nich [zob. 
J. Wa n t o c h - R e k o w s k i (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komen-
tarz, Toruń–Warszawa 2007].
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precyzji i naruszają wymogi techniki legislacyjnej”8, głębsza ich analiza 
(czyniona w dalszej części opracowania) pozwala wyprowadzić szereg 
ważnych wniosków, dotyczących funkcjonowania „nowego” ZUS.

ZUS jako państwowa osoba prawna

Zestawienie brzmienia przepisu art. 66 ust. 1 ustawy systemowej („Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną 
i posiada osobowość prawną”) z powszechnie akceptowanym w doktrynie 
poglądem, iż każda osoba prawna jest jednostką organizacyjną, może prima 
faciae nasuwać wątpliwości co do prawidłowości powszechnie i wręcz auto-
matycznie prezentowanej tezy o przynależności ZUS do kategorii państwo-
wych osób prawnych (ustawodawca mógł wszak wskazać wprost: „Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych jest państwową osobą prawną”). Chociaż brak 
legalnej definicji tej kategorii jurydycznej, ani też prawodawca nie wylicza 
enumeratywnie podmiotów, które uznaje za państwowe osoby prawne, to 
jednak możliwe jest ustalenie treści i zakresu tego pojęcia. Generalnie rzecz 
biorąc, podział osób prawnych na państwowe i niepaństwowe opiera się na 
odróżnieniu prawa prywatnego od publicznego i następuje ze względu na 
majątkowe, organizacyjne i funkcjonalne powiązania osób prawnych ze sferą 
publicznoprawną, bądź prywatnoprawną. Poczesne miejsce przy próbach 
opisywania państwowych osób prawnych zajmują szczególne wobec nich 
uprawnienia państwa − bezpośredni wpływ (organów) państwa na ich ustrój, 
w tym zwłaszcza okoliczność wydawania przez państwo aktu kreującego 
daną osobę prawną, w którym formułuje się zasady jej organizacji, działania 
oraz gospodarki finansowej. Najczęściej aktem rangi ustawowej definiuje 
się ogólne reguły w tej materii, zaś dalsze, szczegółowe ich ujęcie znajduje 
miejsce w rozporządzeniu wykonawczym, które stanowi statut tejże osoby 
prawnej (jak w przypadku ZUS). 

W ustawie i statucie państwo zastrzega sobie możliwość wpływu na 
funkcjonowanie danej osoby prawnej, w tym m.in. na powoływanie i od-
woływanie jej organów. Można tu wskazać na przyznanie reprezentantowi 
państwa prawa do odwoływania organu osoby prawnej, np. prawo Prezesa 
Rady Ministrów do odwołania Prezesa ZUS9, uprawnień do zachowania 
w kolegialnych organach osób prawnych miejsc dla reprezentantów rządu 

8 Tak w uzasadnieniu wyroku SA w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2000 r., I ACa 
1137/1999, OSA 2001, nr 6, poz. 32.

9 Art. 73 ust. 2 ustawy systemowej.
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czy też kompetencji do opiniowania albo wyrażania zgody na powołanie 
lub odwołanie organów zarządzających lub nadzorczych10. Dalej, państwo 
poddaje tę osobę prawną nadzorowi swego organu (nadzór nad ZUS sprawuje 
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego), wprowadza obo-
wiązek ustalania wspólnie z organem państwa rocznego planu finansowego 
lub obowiązek jego zatwierdzania przez ten organ, jak również statuuje 
przymus składania organom państwa sprawozdań z działalności11. Państwo 
w stosunku do tych osób prawnych rości sobie także prawo do nakładania 
na nie obowiązku realizacji dodatkowych zadań (w myśl art. 71 ust. 1 
i 2 ustawy systemowej ZUS wykonuje również zadania powierzone na pod-
stawie innych ustaw, może też wykonywać inne zlecone zadania z dziedziny 
ubezpieczeń lub zabezpieczenia społecznego), a ich działalność w obrocie 
cywilnoprawnym poddaje szczególnym ograniczeniom, jak np. konieczności 
spełnienia warunku określonego w ustawie lub uzyskiwania zgody organów 
państwa na dokonywanie niektórych czynności prawnych12. 

Wyliczając owe prerogatywy państwa w stosunku do państwowych 
osób prawnych należy jednak podkreślić, że mają one również odpowiednie 
zastosowanie w prawie prywatnym. Stąd też często określane są one jako 
porównywalne z sytuacją występującą w spółce wyposażonej w przymiot 
osobowości prawnej, w której szereg uprawnień względem niej przysłu-
guje jej właścicielowi13. W konsekwencji przyjąć trzeba, że nie mogą one 
same w sobie stanowić przesłanki pozwalającej na wyraźne, jednoznaczne 
wyróżnienie państwowej osoby prawnej ze zbioru wszystkich osób praw-
nych występujących w obrocie. Trafny jest pogląd, że „ani uprawnienia 
organizacyjne lub personalne, jakie zastrzega sobie państwo względem 
osób prawnych tworzonych ustawą, ani też ustawowe stwierdzenie, że 
konkretna osoba prawna podlega w swojej działalności nadzorowi organu 

10 Stosownie do przepisu art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy systemowej, czterech członków 
Rady Nadzorczej Zakładu, w tym przewodniczący, powoływanych jest przez Prezesa Rady 
Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

11 Zarząd Zakładu jest zobowiązany do przedkładania ministrowi właściwemu do spraw 
zabezpieczenia społecznego dokumentów, o których mowa w art. 74 ust. 3 pkt 4–5a, 8 i 9 
ustawy systemowej.

12 Zgodnie z regulacją art. 53 ust. 3 ustawy systemowej, Fundusz Ubezpieczeń Spo-
łecznych, którego dysponentem jest ZUS, może zaciągać kredyty jedynie za zgodą ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych.

13 Tak m.in. J. I g n a t o w i c z, Zmiany wprowadzone do księgi I kodeksu cywilnego 
przez nowelę z 28 lipca 1990 r., Przegląd Sądowy 1991, nr 1–2, s. 30. 
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państwowego, nie są bynajmniej cechami odróżniającymi grupę państwo-
wych osób prawnych od pozostałych (niepaństwowych)”14. Skonstatować 
zatem pozostaje, że wskazane uprawnienia, które zastrzega sobie względem 
Zakładu państwo w ustawie systemowej oraz innych przepisach prawa nie 
mogą być węzłowym argumentem i definitywnie przesądzać o uznaniu go 
za państwową osobę prawną. 

Powołując się na orzecznictwo sądowe15 i poglądy doktryny16 stwierdzić 
należy, iż za rozstrzygający dla klasyfikacji osoby prawnej w omawianym 
zakresie uznaje się jej status ekonomiczno-właścicielski. Art. 44¹ Kodeksu 
cywilnego17 określa bowiem państwowe osoby prawne jako podmioty, któ-
rym przysługuje mienie państwowe, wskazując na istnienie w odrębnych 
przepisach uprawnień majątkowych Skarbu Państwa względem tych osób18. 
Również art. 34 k.c. dokonuje wyróżnienia państwowej osoby prawnej 
z szerszej kategorii osób prawnych nie w oparciu o kryterium prawne, 
lecz ekonomiczne, przyjmując, że do państwowej osoby prawnej należy 
− w ekonomicznym, szerokim sensie − mienie państwowe. W rezultacie, 
w określeniu „państwowa osoba prawna”, kwalifikator „państwowa” na-
leży odnieść do sfery majątkowej i uznać, iż jest to państwowa jednostka 
organizacyjna, której własność stanowi wyłącznie wydzielone i zorgani-
zowane w postaci osoby prawnej mienie państwowe w rozumieniu art. 44¹ 
k.c.19. Państwowe osoby prawne, mimo ich wyodrębnienia z ogólnej masy 

14 M. K u l e s z a, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot prawa publicznego – re-
cydywa zapomnianego pojęcia, Glosa – Przegląd Prawa Gospodarczego 2000, nr 10, s. 6.

15 Sąd Najwyższy niejednokrotnie zajmował się pojęciem „państwowa osoba praw-
na” – zob. m.in. uchwały: składu 7 sędziów SN z dnia 18 czerwca 1991 r., III CZP 38/91, 
OSNICAPiUS 1991, nr 10–12, poz. 118; z dnia 19 maja 1992 r., III CZP 49/92 i z dnia 10 
stycznia 1992 r., III CZP 140/91, OSNCP 1992, 6, poz. 190. Wprawdzie orzeczenia zapa-
dały w indywidualnych sprawach, na gruncie konkretnych regulacji ustawowych i z tego 
względu nie mają przymiotu uniwersalności, to jednak zauważyć należy, iż w kolejnych 
judykatach wskazana linia orzecznictwa jest utrzymywana. 

16 Omówienie tej kwestii oparte jest zwłaszcza na rozważaniach prowadzonych przez  
M. K u l e s z ę, Bankowy Fundusz Gwarancyjny…, s. 6 i nast.

17 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 
– dalej w skrócie: k.c.

18 Stosownie do art. 44¹ k.c. własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie 
państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym 
(§ 1), natomiast uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób 
prawnych określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój (§ 2).

19 por. E. D r o z d, Z. T r u s z k i e w i c z, Gospodarka gruntami i wywłaszczenie nie-
ruchomości – Komentarz, Kraków 1995, s. 348.
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mienia państwowego, którym dysponuje Skarb Państwa, z ekonomicznego 
punktu widzenia należą do państwa, które wyposażyło je w mienie i z tego 
względu ma znaczący wpływ na ich powstanie, funkcjonowanie, prze-
kształcenie i likwidację. Z analizy aktualnego stanu prawnego wynika, iż 
gospodarowanie mieniem państwowym opiera się na zasadzie podzielności, 
a nie − jak to miało miejsce jeszcze do niedawna − na zasadzie jednolitego 
funduszu mienia ogólnonarodowego, w myśl której własność państwowa 
przysługiwała niepodzielnie państwu, zaś państwowe osoby prawne wyko-
nywały w imieniu własnym, względem zarządzanych przez nie części mienia 
ogólnonarodowego, uprawnienia wynikające z własności państwowej20. 
Konsekwencją obecnych regulacji art. 34, 40 i 441 k.c. jest traktowanie 
wszystkich państwowych osób prawnych jako odrębnych, samodzielnych 
prawnie i równorzędnych względem siebie podmiotów o wydzielonym 
majątku. Tym samym, wydawać by się mogło, iż własność i inne prawa 
majątkowe nabyte przez daną państwową osobę prawną, będącą odrębnym 
od Skarbu Państwa podmiotem prawnym, nie składają się już na majątek 
Skarbu Państwa lecz wchodzą w skład majątku tej osoby prawnej. Należy 
jednak zwrócić baczną uwagę na przepisy § 2 art. 40 oraz § 2 art. 441 k.c., 
z których wynika, że upodmiotowienie jednostek państwowych i przyznanie 
im uprawnień majątkowych nie przekreśla zasady, zgodnie z którą, w sen-
sie ekonomicznym, za właściciela całego mienia państwowego uważa się 
państwo, którego uosobieniem jest Skarb Państwa21. Kwalifikacja taka nie 
umniejsza uprawnień majątkowych państwowych osób prawnych w sferze 
prawa cywilnego. Państwowe osoby prawne posiadają swój majątek, nie-
mniej ich pierwotny „fundusz założycielski” pochodzi z mienia Skarbu 
Państwa, wobec czego pomimo „wyodrębnienia ich z ogólnej masy mienia 
państwowego, którym dysponuje Skarb Państwa, z ekonomicznego punktu 

20 por. M. B e d n a r e k, Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i kon-
strukcje normatywne, Warszawa 1994, s. 105 i 106 oraz J. S z a c h u ł o w i c z, Własność 
publiczna: powstanie, przekształcanie, funkcje, zarządzanie, Warszawa 2000, s. 80 i nast.

21 Nie ma bowiem większych wątpliwości co do tego, że wykreowaniem owych 
unormowań, stosownie do których dopuszczalna jest możliwość odebrania (w drodze nie-
odpłatnego przejęcia) państwowej osobie prawnej określonych składników majątkowych 
(art. 40 § 2 k.c.), a uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób 
prawnych określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój (art. 441 § 2 
k.c.), legislator sankcjonuje niepodważalność pozycji państwa w „osobie” Skarbu Państwa 
jako właściciela – w sensie ekonomicznym – całego mienia państwowego. Zob. M. B e d -
n a r e k, Przemiany własności..., s. 92 i 93. 
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widzenia należą do państwa, które wyposażyło je w mienie.”22. Za utrwalony 
uznaje się zatem pogląd, iż w poczet państwowych osób prawnych zalicza 
się jednostki organizacyjne, których działalność oparta jest wyłącznie na 
mieniu państwowym.

Oczywiste jest, że działalność ZUS, jako wyodrębnionej prawnie 
i organizacyjnie jednostki publicznej wyspecjalizowanej w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego i mającej za konstytutywny cel wypełnianie 
zadań publicznych w tym zakresie, wymaga właściwej podstawy mająt-
kowej. Stąd też państwo, jako swoisty „organ założycielski”, wyposażyło 
tworzony Zakład w środki materialne niezbędne do prowadzenia określonej 
ustawowo działalności. Mienie potrzebne ZUS do spełniania nałożonych 
ustawami zadań było mu przekazywane w szczególności na mocy prze-
pisów art. 114 ust. 1–3 i 5 ustawy systemowej, o czym mowa w kolejnym 
punkcie opracowania. Wolą ustawodawcy, dokonującego reformy systemu 
ubezpieczeń społecznych, było bowiem nie tylko otwarcie na przyszłość 
możliwości nabywania przez Zakład mienia, lecz również „uwłaszczenie” 
go z dniem wejścia w życie ustawy systemowej tymi składnikami mienia 
państwowego, które w tym dniu były w jego zarządzie. Oznaczało to swoiste 
upodmiotowienie ZUS i zerwanie z wcześniej panującym stanowiskiem, iż 
służy mu względem powierzonego mienia tylko prawo zarządu (jako niższej 
formy władania własnością państwową), a w konsekwencji doprowadziło 
do wzmocnienia jego dotychczasowych uprawnień. Zakład posiada pozycję 
samoistnego podmiotu prawa, który jest właścicielem mienia i z posiada-
nych środków oraz uzyskiwanych przychodów pokrywa koszty działalności 
i zobowiązań, czego konsekwencją jest rozdzielenie majątku, jak i finansów 
ZUS od Skarbu Państwa (jako personifikacji państwa) oraz ich wzajemna 
nieodpowiedzialność za zobowiązania. Żywotną cechą istnienia Zakładu 
jest to, że państwo wyposażyło go w środki niezbędne do prowadzenia 
jego działalności, które stanowią własność ekonomiczną Skarbu Państwa 
i nie tracą wraz z aktem przekazania tego charakteru. Mienie ZUS służy 
do realizacji zadań publicznych określonych przez ustawy, a więc także do 
działania na rzecz interesu ekonomicznego państwa, a wobec tego stanowi 
rodzaj mienia państwowego i nie może być w żadnym wypadku utożsamiane 

22 S. D m o w s k i, S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. 
Część ogólna, wyd. 8, Warszawa 2007, s. 167.
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z mieniem prywatnym23. Ma to pierwszorzędne znaczenie w kwestii przy-
należności Zakładu do państwowych osób prawnych. Zaaprobować zatem 
należy stanowisko wyrażane zarówno przez specjalistów prawa ubezpieczeń 
społecznych24, jak i znawców prawa finansowego25, a także w orzecznictwie 
sądowym26, że w efekcie dokonanej z dniem 1 stycznia 1999 r. reformy 
ubezpieczeń społecznych ZUS uzyskał status państwowej osoby prawnej.

Tryb uwłaszczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
mieniem Skarbu Państwa

Art. 114 ustawy systemowej w ust. 1 stanowi, iż z dniem wejścia w życie 
ustawy majątek pozostający w zarządzie Zakładu, stanowiący własność Skar-
bu Państwa, staje się nieodpłatnie własnością ZUS, zaś w ust. 5, iż nabywa 
on prawo użytkowania wieczystego gruntów oraz własność położonych na 
tych gruntach budynków i budowli lub innych części składowych nierucho-
mości, w stosunku do których nabył przed dniem 1 stycznia 1999 r. prawo 
użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa27. najistotniejszym, 
a jednocześnie budzącym pewne wątpliwości, elementem przywołanych 
regulacji jest użycie przez ustawodawcę słowa „majątek”. Przyjmując po-
toczne znaczenie językowe tego terminu należałoby uznać, iż ustawodawca 
miał tu na myśli ogół praw i obowiązków majątkowych danego podmiotu. 
Trzeba jednak podkreślić, że pojęcie „majątek” występuje zasadniczo 
(również w przepisach prawnych) w dwóch znaczeniach: w szerszym – dla 
nazwania ogółu aktywów i pasywów obciążających określony podmiot, oraz 
w węższym – dla oznaczenia przysługującej danemu podmiotowi masy ma-

23 Specyficzny, uwarunkowany interesem publicznym, charakter tegoż mienia powodu-
je, iż może ono doznawać pewnych modyfikacji i znacznie większych ograniczeń aniżeli 
prawa majątkowe innych podmiotów.

24 Wśród wielu: J. J o ń c z y k, ZUS jako instytucja ubezpieczeń społecznych…, s. 15; 
K. K o l a s i ń s k i, Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń 2003, s. 431.

25 Por. C. K o s i k o w s k i: Finanse publiczne – komentarz, warszawa 2007, s. 37.
26 Tak np. w postanowieniu SN z dnia 22 lutego 2007 r., III CZP 166/06, w którym Sąd 

określił ZUS jako państwową osobę prawną realizującą zadania Państwa, ale posiadającą 
własną podmiotowość materialnoprawną i procesową.

27 Należy podkreślić, że ust. 5 art. 114 dodany został dopiero z dniem 17 lutego 2001 
r. przez art. 1 pkt 41 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 8, poz. 64).
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jątkowej obejmującej same aktywa28. w odniesieniu jednak do cytowanego 
wyżej przepisu, szczegółowe znaczenia terminu „majątek” nie przedstawiają 
istotnej wartości, bowiem uwzględniając cel regulacji oraz kontekst, w ja-
kim pojęcie to zostało wykorzystane, przypisać mu trzeba jedyną możliwą 
wymowę. Trafne jest spostrzeżenie, że chodziło tutaj w istocie o pojęcie 
mienia, które często traktowane jest właśnie jako synonim majątku lub 
całokształtu sytuacji majątkowej określonego podmiotu. W orzecznictwie 
sądowym29 wskazuje się, że zasadniczym argumentem przemawiającym na 
rzecz takiej interpretacji jest fakt, iż tylko mienie w rozumieniu art. 44 k.c., 
a w szczególności nieruchomości skarbowe, mogło być oddane w zarząd 
państwowej jednostki organizacyjnej. Wprawdzie natura prawna „zarządu” 
nigdy nie została odpowiednio wyjaśniona30, to przyjmuje się, że za pośred-
nictwem tej specyficznej formy gospodarowania przez państwo mieniem 
ogólnonarodowym, przenoszono na jednostki państwowe uprawnienia do 
korzystania z wydzielonych im składników tego mienia31. Podobna sytua-
cja miała miejsce w odniesieniu do ZUS, stanowiącego utworzoną przez 
państwo wyspecjalizowaną jednostkę państwową, której powierzono okre-
ślone zadania i przydzielono część mienia państwowego, niezbędnego do 
ich realizacji, przy czym wszelkie czynności rozporządzające tym mieniem 
przez niego dokonywane stanowiły element wykonywania własności pań-
stwowej. Pozwala to na wyprowadzenie konkluzji, iż sformułowanie zawarte 
w art. 114 ust. 1 ustawy systemowej – „majątek pozostający w zarządzie 
Zakładu, stanowiący własność Skarbu Państwa” – trzeba odczytywać jako 
mienie Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Zakładu. To zaś w konse-
kwencji, wziąwszy jeszcze pod uwagę odwołanie się w tym przepisie do 
prawa własności, daje podstawy do wyrażenia przekonania, że ustawodawca 
zadecydował o swoistym „uwłaszczeniu” ZUS – przekazanie mu majątku 
niezbędnego do wykonywania określonych ustawowo zadań dokonać się 
miało kosztem mienia Skarbu Państwa będącego w zarządzie Zakładu. 
Formuła „…pozostające w zarządzie…” decyduje tu o zakresie przedmio-
towym tego uwłaszczenia.

28 Zob. m.in. M. B e d n a r e k, Mienie. Komentarz do art. 44–553 Kodeksu cywilnego, 
Kraków 1997, s. 30.

29 Np. uchwała SN z dnia 27 października 2005 r.,III CZP 78/05, OSNC 2006, nr 9, 
poz. 145.

30 Przegląd zapatrywań doktryny w tym temacie prezentuje M. B e d n a r e k: Przemiany 
własności…, s. 104 i nast.

31 Ibidem, s. 111–112.
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Nabycie własności w omawianym trybie miało charakter nieodpłatny 
i następowało z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. Oczywiste jest, że 
przepis ustawy sankcjonujący samo nabycie i jego charakter nie może roz-
strzygać, jakie konkretne składniki mienia Skarbu Państwa „przechodzą” 
na rzecz Zakładu – w każdym przypadku podstawą nabycia własności musi 
być akt indywidualno-konkretny, a nie akt normatywny – toteż ustawodawca 
zalegalizował uprawnienie wojewody do wydawania decyzji administracyj-
nych, stwierdzających fakt nabycia32. Decyzja taka stanowi podstawę wpisu 
w księdze wieczystej, co staje się środkiem legitymizacji występowania ZUS 
w obrocie jako właściciela. Należy podkreślić, że decyzja wojewody ma 
charakter deklaratoryjny, ponieważ to nie decyzja stanowi źródło nabycia 
prawa, lecz omawiany art. 114 ust. 1 ustawy systemowej. Decyzję wojewo-
dy można określić mianem urzędowego poświadczenia, iż nabycie ex lege 
rzeczywiście miało miejsce. Treścią tej decyzji jest potwierdzenie tego, 
że w odniesieniu do konkretnego składnika mienia państwowego, w dniu 
oznaczonym w ustawie systemowej powstały skutki w postaci przekształ-
cenia własnościowego i nabycia prawa na podstawie określonego przepisu 
prawnego. Nabycie mienia tą drogą stanowiło pierwotny, a zarazem podsta-
wowy, sposób wyposażenia Zakładu w majątek potrzebny do wypełniania 
nałożonych na niego obowiązków.

Kwestia odpowiedzialności za zobowiązania poprzednika

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2005 r. zakwe-
stionowano obciążenie „nowego” ZUS odpowiedzialnością za zobowiązania 
z tytułu zdarzeń zaistniałych przed datą jego utworzenia. Rozpatrując sprawę 
o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez Prezesa ZUS w okresie, w któ-
rym Zakład był centralnym organem administracji państwowej, Sąd stwier-
dził: „na podstawie art. 114 ZUS jako państwowa jednostka organizacyjna 
wyposażona w osobowość prawną nie przyjął zobowiązań powstałych przed 
1 stycznia 1999 r., a związanych z działalnością tego podmiotu w czasie, gdy 
funkcjonował on jako państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości 
prawnej.”. Stwierdzenie to odnosi się w głównej mierze do odpowiedzial-
ności za szkody wyrządzone niedozwolonym działaniem „starego” ZUS, 
nie zaś wszelkich zobowiązań. Stosownie bowiem do postanowień art. 116 
ust. 2 ustawy systemowej, aktywa i pasywa w zakresie działalności bieżą-

32 Art. 114 ust. 2 ustawy systemowej.



92 ADAM KRUPSKI

cej i inwestycyjnej ZUS, działającego na podstawie ustawy z 1986 r., stały 
się z dniem 1 stycznia 1999 r. aktywami i pasywami „nowego” Zakładu. 
W ocenie Sądu Najwyższego, zaprezentowanej w uchwale, określenie „ak-
tywa i pasywa w zakresie działalności bieżącej i inwestycyjnej” wskazuje 
jednoznacznie, że chodzi o uprawnienia i obowiązki wynikające z umow-
nych stosunków prawnych powstałych w czasie, gdy ZUS funkcjonował 
jako państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej. Pogląd 
ten należy uznać za słuszny. Już odwołanie się do leksykalnego znaczenia 
użytego przez ustawodawcę sformułowania, a więc przyjęcie, że „działal-
ność bieżąca i inwestycyjna” to obecne, aktualnie trwające funkcjonowanie 
i oddziaływanie, czy też przypadający na chwilę obecną i kontynuowany 
zespół działań podejmowanych w określonym celu, pozwala na wypro-
wadzenie z tego przepisu w drodze wykładni wniosku, że chodzi w nim 
o przejęcie przez „nowy” ZUS aktywów i pasywów związanych z realizacją 
zadań publicznych, do wypełniania których nieodzowna jest kontynuacja 
istniejących, częstokroć długookresowych stosunków prawnych. Można tu 
więc mówić o swego rodzaju następstwie w pozycji publicznoprawnej, nie 
zaś o „czystym” następstwie prawnym w znaczeniu prawa cywilnego. 

Z całą pewnością nie można jednak przyjąć, że przepis art. 116 ust. 2 
ustawy systemowej obejmuje swym zakresem odpowiedzialność deliktową33. 
Nie może w tym przypadku mieć zastosowania zasada, w myśl której na-
stępca prawny wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu będącego 
jego poprzednikiem, jako że dotyczy ona jedynie tzw. sukcesji uniwersalnej, 
związanej z zakończeniem bytu prawnego poprzednika. Sukcesję tę odrzuca 
się w odniesieniu do przekształceń, polegających na zastąpieniu osobą praw-
ną państwowej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej34. 
Przeobrażenie ZUS polegało zaś na tym, że wyodrębniony organizacyjnie 
zespół osób i środków majątkowych przybrał inną formę prawną: w miej-
sce jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa stał się odrębnym od Skarbu 
Państwa, samoistnym podmiotem wyposażonym w osobowość prawną. 
W uchwale z dnia 9 czerwca 1999 r. Sąd Najwyższy35, zaś w wyroku z dnia 

33 Zob. przywoływany wyrok SA w Warszawie, I ACa 1137/1999, w którym stwier-
dzono, iż ZUS nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa związane 
z działalnością zlikwidowanej państwowej jednostki organizacyjnej ZUS, których źródłem 
są czyny niedozwolone funkcjonariuszy państwowych – pracowników tejże jednostki, 
popełnione w okresie do dnia 31 grudnia 1998 r.

34 Zob. m.in. uchwałę SN dnia 5 grudnia 2002 r., III CZP 75/02, OSNC 2003, nr 10, 
poz.134.

35 III CZP 11/99, OSN 2000, nr 1, poz. 2. 
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27 czerwca 2000 r. Trybunał Konstytucyjny36 wypowiedziały się krytycz-
nie w kwestii przenoszenia odpowiedzialności państwa na nowo tworzone 
podmioty prawa, podnosząc, iż nie ma w naszym systemie prawa przepisów 
wyrażających „ogólną zasadę, według której nowo powstały samodzielny 
podmiot prawa (osoba prawna) ponosi odpowiedzialność za zobowiązania 
zlikwidowanej (przekształconej) jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa 
w sytuacji, gdy podstawą jego istnienia jest ten sam wyodrębniony orga-
nizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, który stanowił podstawę 
istnienia zlikwidowanej (przekształconej) jednostki organizacyjnej Skarbu 
Państwa.”. W naszym porządku prawnym, w odniesieniu do regulacji zo-
bowiązań Skarbu Państwa, istnieje natomiast zasada, w myśl której Skarb 
Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych osób praw-
nych, a osoby te, nawet jeżeli są to państwowe osoby prawne, nie ponoszą 
odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa. Przeistoczenia jednost-
ki organizacyjnej Skarbu Państwa w samodzielny podmiot prawa w formie 
państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną oraz 
przekazanie mu mienia Skarbu Państwa nie pociąga więc za sobą przejścia 
zobowiązań Skarbu Państwa na ten podmiot. Stanowisko to, wobec jego 
zaaprobowania w późniejszym orzecznictwie37, uznaje się za utrwalone.

Inaczej postrzegana jest kwestia przejścia zobowiązań związanych z dzia-
łalnością przekształconej państwowej jednostki organizacyjnej na nowo po-
wstałą osobę prawną, gdy chodzi o zobowiązania wypływające ze stosunku 
pracy. Zagadnienie to niejednokrotnie stanowiło przedmiot dociekań doktry-
ny oraz rozważań w orzecznictwie sądowym, a źródłem wątpliwości było 
zwłaszcza unormowanie art. 231 Kodeksu pracy38, zgodnie z którym w razie 
przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z 
mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy39. W kontekście 
zaś rozpatrywanej problematyki ZUS, poza analizą wpływu dokonanego 

36 K 20/99, OTK 2000, nr 5, poz.140.
37 Zob. niepublikowane orzeczenia SN: z dnia 22 października 1999 r., III CKN 1195/98 

i z dnia 5 grudnia 2002 r., III CZP 75/02, oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 
27 czerwca 2000 r., K 20/99, OTK 2000, nr 2, poz. 140 oraz z dnia 5 czerwca 2001 r., 
K 18/00, OTK 2001, nr 5, poz. 118.

38 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 
94 ze zm.) – dalej: k.p.

39 Por. w tej kwestii: Ł. P i s a r c z y k, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, 
Warszawa 2002; tenże, Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę 
– wybrane problemy, PiZS 2007, nr 5; A. T o m a n e k, Przejście zakładu pracy na innego 
pracodawcę, Wrocław 2002.



94 ADAM KRUPSKI

przekształcenia na zmianę podmiotowości w stosunkach pracy, wyjaśnie-
nia wymaga także, czy specyfika administracji publicznej i dokonywanych 
w niej reform nie powoduje wyłączenia konstrukcji przejścia zakładu pracy, 
unormowanej w art. 231 k.p.

O przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę można 
mówić zwłaszcza wówczas, gdy wskutek określonych zdarzeń prawnych 
zakład pracy lub jego część zostają przejęte przez inny podmiot, który 
przejmuje pracowników zatrudnionych w tej jednostce40. Termin „przej-
ście zakładu pracy” należy rozumieć szeroko, jako wszelkie czynności 
i zdarzenia, które powodują przejście na inną osobę zakładu pracy w zna-
czeniu przedmiotowym w całości lub w części41. Przejście zakładu pracy ma 
miejsce zawsze wtedy, gdy do innej osoby przechodzą składniki majątkowe, 
z którymi związane było zatrudnienie pracowników42. Przez pojęcie to należy 
także rozumieć przejęcie zadań jednego zakładu pracy przez drugi zakład 
pracy43. Warto zauważyć, że o ile w obrocie gospodarczym traktowanie za-
kładu pracy jako sumy składników majątkowych oraz elementu ludzkiego 
znajduje uzasadnienie, o tyle w sferze publicznej kluczowy jest nie substrat 
materialny, lecz wykonywane zadanie44. Tym samym, przekształcenie or-
ganizacyjno-prawne ZUS, jakie dokonało się z dniem 1 stycznia 1999 r., 
wypełnia definicję przejścia zakładu pracy − wypracowaną, wobec braku 
zdefiniowania tego pojęcia w k.p. i w innych aktach prawnych, przez dok-
trynę oraz orzecznictwo45. 

40 Zob. Ł. P i s a r c z y k, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę…, s. 57.
41 Wyrok SN z dnia 7 czerwca 1994 r., I PZP 20/94, OSNP 1994, nr 9, poz. 141.
42 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 3 września 1998 r., II SA 1438/97, LEX 

nr 34808.
43 Wyrok z dnia 9 grudnia 2004 r., I PK 103/04, LEX nr 152756. 
44 Por. Ł. P i s a r c z y k, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę…, s. 37. Zob. 

też wyrok SN z dnia 17 maja 1995 r., I PRN 15/95, OSNAP 1995, nr 21, poz. 264, w którym 
stwierdzono, iż elementy i uwarunkowania typu majątkowego nie mogą odgrywać kluczowej 
roli, gdy chodzi o zakłady pracy realizujące cele społeczne, polityczne lub publiczne.

45 Zgodnie z utrwaloną już linią orzecznictwa Sądu Najwyższego, odnoszącego się 
w znacznej większości do kwestii zmiany zakładu publicznego prowadzonego w formie jed-
nostki budżetowej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (wydaje się to być w du-
żej mierze analogiczna do omawianej sytuacja, dlatego uzasadnionym jest odniesienie moty-
wów orzecznictwa w tej materii do przekształcenia organizacyjno-prawnego ZUS), z dniem 
takowego przekształcenia doszło do przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Zob. m.in. 
uchwałę z dnia 7 lipca 2000 r. – III ZP 16/00, OSNAPiUS 2000, nr 23, poz. 847, wyrok z dnia 
22 listopada 2000 r.– II UKN 63/00, OSNAPiUS 2002, nr13, poz. 316, wyrok z dnia 15 maja 
2001 r. – II UKN 395/00, OSNP 2003, nr 3, poz. 70.
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Należy podkreślić, że w pierwotnym tekście ustawy systemowej usta-
wodawca nie uregulował statusu pracowniczego dużej rzeszy osób za-
trudnionych w ZUS46, co mogło prowadzić do pojawienia się problemów 
związanych z identyfikacją nowego pracodawcy, swoistej dezorientacji 
pracowników i pozbawienia poczucia stabilizacji zatrudnienia. Na tej pod-
stawie można było mówić o uchybieniu ze strony ustawodawcy, a czyniąc 
to podnieść zarzut, iż nie zadbał on odpowiednio o ochronę interesów 
pracowniczych (kontynuacja zatrudnienia). Z drugiej strony można było 
uznać to za działanie świadome, w drodze którego ustawodawca przewi-
dział zastosowanie wobec przekształcenia organizacyjno-prawnego ZUS 
art. 231 k.p. W przypadku bowiem, gdy prawodawca nie zdecyduje się na 
wprowadzenie unormowania szczególnego, akty prawne implikujące zmiany 
kompetencyjne w administracji publicznej należy traktować jako podstawę 
prawną przejścia zakładu pracy na gruncie przepisów k.p.47. Zamysł ten48 
nie został jednak zrealizowany, wobec czego pierwotny brak unormowania 
w ustawie systemowej sytuacji pracowników zatrudnionych w przekształca-
nej instytucji, złożyć należy przypuszczalnie na karb pośpiechu legislacyj-
nego. Możliwa jest jednak również supozycja, że początkowo zapomniano 
o wiążących się z zastosowaniem regulacji art. 231 k.p. obowiązkach oraz 
o przejmowanych przez ZUS pracownikach kolejowych jednostek organiza-
cyjnych, właściwych w sprawach emerytalno-rentowych i konsekwencjach 
tego faktu49.

46 Jak również przejętych przez Zakład, na mocy art. 117 ustawy systemowej, kolejo-
wych jednostek organizacyjnych właściwych w sprawach emerytalno-rentowych, o czym 
będzie mowa w dalszej części opracowania.

47 Tak Ł. P i s a r c z y k, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę…, s. 103. 
Istotne jest, że w rozpatrywanym okresie nie obowiązywała żadna wyraźna regulacja, która 
w stosunku do zadań z zakresu administracji publicznej zastrzegałaby, że ich przejęcie przez inny 
podmiot nie może być ujmowane w kategoriach przejścia zakładu pracy.

48 W tym tonie wypowiadał się ówczesny Prezes ZUS, S. Alot: „Jeżeli chodzi o przejście 
pracowników ZUS do nowej jednostki, regulują to inne przepisy. Można je tutaj wprowadzić, 
ale art. 23 Kodeksu pracy reguluje to dość dokładnie i wydaje się, że nie ma konieczności 
dublowania odnośnych rozwiązań w tej ustawie” – zob. Posiedzenie Komisji Nadzwyczaj-
nej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących ubezpieczeń społecznych /nr 20/ w dniu 
3 września 1998 r., Biuletyn Komisji Sejmowych nr 777/III.

49 Istotną rolę odgrywały tu zwłaszcza postanowienia układów zbiorowych, jak i problem 
zawiadamiania o warunkach pracy oraz o skutkach w zakresie stosunków pracy związanych 
z dokonywanymi zmianami, albowiem pracownicy ci dysponowali dotychczas szeregiem 
przywilejów pracowniczych, np. deputatami, uprawnieniami mieszkaniowymi. w kwestii tej 
toczyły się burzliwe rozmowy pomiędzy ZUS, a związkami zawodowymi pracowników PKP, 
a także ożywione dyskusje sejmowe. Między innymi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 
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Dopiero na mocy art. 172 pkt 9 ustawy o FUS (ogłoszonej 30 grudnia 
1998 r.)50, uznawszy, iż wymaga tego specyfika wprowadzanej reformy, 
w tym dokonywanych przeobrażeń organizacyjno-prawnych w podmiotach 
w niej uczestniczących, dodano w ustawie systemowej art. 113a–113c, które 
stanowiły rozwiązanie o charakterze lex specialis, nie zawierające odesłania 
do postanowień k.p. Prawodawca rozstrzygnął wyraźnie, iż stroną stosun-
ków pracy pracowników zatrudnionych w Zakładzie – centralnym organie 
administracji państwowej (oraz w przejmowanych kolejowych jednostkach 
organizacyjnych właściwych w sprawach emerytalno-rentowych), stał się 
ZUS – państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. 
Ustawodawca wskazał przy tym na obowiązek informacyjny pracodaw-
cy, tj. powinność pisemnego zawiadomienia, do dnia 31 stycznia 1999 r. 
(a zatem już po przejściu zakładu pracy), pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę o warunkach pracy oraz o skutkach w zakresie 
stosunków pracy związanych z dokonywanymi zmianami, jak również 
przewidział możliwość rozwiązania stosunku pracy przez tych pracowni-
ków bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, w terminie 
30 dni od zawiadomienia51. W ten sposób bezpośrednio i jednoznacznie 
wskazano podmiot, który stał się po przekształceniu organizacyjno-prawnym 
pracodawcą i uregulowano proces „przeniesienia” do niego pracowników 
zatrudnianych przez poprzednika52. Uczyniono to jednak (wprowadzając 
regulacje szczególne) z opóźnieniem. Ostateczne, pewne formalnie infor-

i Polityki Społecznej, E. L e w i c k a na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej w dniu 5 września  
1998 r., podkreślała: „… z mocy prawa, pracownicy ci stają się pracownikami Zakładu […] 
będzie to oznaczało, że muszą być zachowane wszystkie dotychczasowe ich przywileje 
[…] Zobowiązania te przechodzą na nowy zakład pracy. Okaże się wtedy, że w ZUS będą 
dwie kategorie zatrudnionych: z przywilejami i bez. Należy też wziąć pod uwagę, że ZUS 
będzie musiał sfinansować te dodatkowe świadczenia”.

50 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118).

51 W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania, zobowią-
zano ZUS do pisemnego przedstawienia, w tożsamym terminie, nowych warunków pracy 
i płac, jednakowoż z wynagrodzeniem nie niższym niż dotychczasowe, a pracowników 
tych zobligowano do złożenia w terminie 30 dni (nie wskazując od jakiego momentu) 
oświadczenia o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków.

52 Uprawnienia do określania zasad wynagradzania pracowników i wielkości środków 
na wynagrodzenia złożono, do czasu zawarcia układu zbiorowego, w ręce Prezesa Zakładu. 
W przypadku przyjęcia regulacji k.p. zastosowanie miałby art. 2418 tej ustawy, tj. stosowa-
nie w okresie jednego roku od dnia przejścia zakładu pracy postanowień układu, którym 
pracownicy byli objęci przed tym przejściem. 
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macje w tym zakresie podano do wiadomości dopiero w dniu 30 grudnia 
1998 r., a stosowny obowiązek informacyjny w zakresie przejścia zakładu 
pracy realizowano do 31 stycznia 1999 r. Działanie takie uznać należy za 
naganne i przyjąć za tym, że zasadniczym celem ustawodawcy nie było 
zapewnienie przejmowanym pracownikom utrzymania zatrudnienia w do-
tychczasowym kształcie53.

Regulacja art. 115 ustawy systemowej – ZUS 
jako następca prawny instytucji ubezpieczeń społecznych  

działających do 1950 r.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że art. 115 ustawy systemowej, 
normujący kwestię sukcesji ZUS w stosunku do podmiotów wykonujących 
zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych do 1950 r. i stanowiący podstawę 
jego roszczenia o zwrot nieruchomości, będących wówczas własnością tych 
podmiotów, nie uściślał w swym pierwotnym brzmieniu trybu, w jakim to 
roszczenie winno być dochodzone. Przepis ten, jako rodzący wątpliwości 
egzegetyczne, wymagał rozpatrywania w drodze orzecznictwa sądowego 
– wyjaśnienia czy stosownym w tym przedmiocie, wziąwszy choćby pod 
uwagę dyspozycję przepisu art. 123 ustawy systemowej, jest tryb postę-
powania administracyjnego, czy też, ze względu na materię normowaną 
omawianym przepisem, a więc sprawę z zakresu prawa cywilnego (prawo 
własności), uznać należy właściwość sądów powszechnych. W ocenie Na-
czelnego Sądu Administracyjnego54 żądanie zwrotu nieruchomości przez 
ZUS, jako następcy prawnego poprzedniego właściciela, stanowiło w istocie 
roszczenie cywilnoprawne. Wobec faktu, iż normując w art. 115 ustawy 
systemowej zagadnienia cywilnoprawne w znaczeniu materialnym – windy-
kację właścicielską – ustawodawca nie przekazał jednocześnie rozstrzygania 
sporów, jakie mogą powstać na tym tle, do postępowania administracyjne-
go, to dochodzenie roszczenia o zwrot takiej nieruchomości, jako sprawa 
cywilna, winno należeć do wyłącznej właściwości sądów powszechnych. 

Istniejące spory co do prawidłowego rozumienia omawianego przepisu 
i ich rozstrzygnięcie przez Sąd Administracyjny, w sposób niesatysfak-

53 Oczywiście negatywnie należy ocenić tryb legislacyjny, tj. okoliczność zmiany 
dopiero co ogłoszonej ustawy systemowej, która jeszcze w poprzednim brzmieniu nie 
zdążyła wejść w życie.

54 Zob. wyrok NSA w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2001 r., II SA/Gd 2869/00, OSP 
2002, nr 4, poz. 53. 
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cjonujący ustawodawcy, doprowadziły do uznania zasadności i celowości 
dokonania jego zmiany. W dążeniu do usprawnienia zaspokajania prze-
widzianych w nim roszczeń ZUS, ustawodawca zmodyfikował55, z dniem 
1 stycznia 2003 r., brzmienie ust. 1 art. 115 oraz dodał pięć kolejnych ustę-
pów, wyraźnie wskazując, że zwrot nieruchomości na rzecz ZUS następuje 
w trybie postępowania administracyjnego. Stosownie do tych uregulowań, 
obowiązujących do dziś, stwierdzenie, że Zakład jest następcą prawnym 
właściciela nieruchomości (działających do 1950 r. instytucji ubezpieczeń 
społecznych) oraz orzeczenie o zwrocie nieruchomości na jego rzecz, na-
stępuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez wojewodę56, która 
po uzyskaniu przymiotu ostatecznej stanowi podstawę wpisu w księdze 
wieczystej. Należy przy tym zwrócić uwagę na pozorne podobieństwo tej 
regulacji, głównie w kontekście trybu postępowania administracyjnego, do 
wprowadzonych już w chwili uchwalania ustawy systemowej postanowień 
art. 114 ust. 2 i 3, o których była wcześniej mowa. W odniesieniu do zwrotu 
nieruchomości stanowiących niegdyś własność podmiotów wykonujących 
wówczas zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, przepisy ustawy sy-
stemowej nie implikują przejęcia tych nieruchomości bezpośrednio z mocy 
prawa, a przewidują jedynie uprawnienie ZUS do wystąpienia z wnioskiem 
w tej materii, gdy nie narusza to ujawnionego w księdze wieczystej prawa 
własności lub prawa użytkowania wieczystego osób trzecich57. Oznacza to, 
że decyzja wojewody o nabyciu następstwa prawnego ma charakter kon-
stytutywny – ZUS nabywa własność ze skutkiem ex nunc, czyli dopiero od 
momentu uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji.

55 Na mocy art. 1 pkt 49 ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 241, poz. 
2074).

56 Zgodnie z ust. 5 art. 115 ustawy systemowej decyzja ta nie jest wymagana, jeżeli 
jedynym ujawnionym w księdze wieczystej właścicielem jest działający do 1950 r. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczalnia społeczna lub fundusze ubezpieczeniowe, któ-
rych następcą prawnym jest Zakład, oraz nie jest ujawnione w księdze wieczystej prawo 
użytkowania wieczystego osób trzecich. 

57 Podkreśla się, że przewidziana w art. 115 ustawy systemowej sukcesja doznaje w prak-
tyce sporego ograniczenia, jako że pod pojęciem osoby trzeciej należy rozumieć wszystkie, 
poza Skarbem Państwa, podmioty – tak T. B r z e z i c k i [w:] J. Wa n t o c h - R e k o w s k i 
(red.), Ustawa o systemie…, s. 538. E. Łętowska uznała, iż „zapewne przepis ten jest 
dość niezdarnym legislacyjnie wyrażeniem myśli, że sukcesja ZUS (…) nie narusza praw 
wszystkich innych podmiotów poza Skarbem Państwa jako właścicielem, przeciw któremu 
kieruje się co do zasady uwłaszczenie ZUS.” – zob. Glosa do wyroku NSA w Gdańsku z dnia 
20 czerwca 2001 r., II SA/Gd 2869/00, OSp 2002, nr 4, poz. 53, s. 205. 
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Warto również zauważyć, że jakkolwiek twórcy zmiany uzasadniali ją 
jedynie koniecznością doprecyzowania brzmienia art. 115 ustawy syste-
mowej oraz wskazywali, iż „proponowane rozwiązania nie wnoszą zmian 
merytorycznych, a jedynie usuwają wątpliwości dotyczące trybu postępo-
wania”58, to jednak wprowadzone modyfikacje idą znacznie dalej. Nastąpiło 
bowiem ograniczenie prawa ZUS do występowania o zwrot nieruchomości 
przez określenie granicy czasowej, tj. daty, do której można zgłaszać wnio-
ski o wszczęcie postępowania w tym zakresie (do dnia 31 grudnia 2010 r.), 
oraz uzależnienie wystąpienia o zwrot nieruchomości od warunku, że taka 
nieruchomość jest niezbędna dla wykonywania zadań Zakładu. Ustalenie 
konkretnej daty granicznej występowania z roszczeniem, po której upływie 
uprawnienia ZUS w stosunku do tych nieruchomości wygasną, stanowiło 
krok właściwy zarówno ze względu na charakter przejściowy omawianego 
przepisu, wymagający oznaczenia terminu końcowego funkcjonowania 
„przedmiotu” regulacji, jak również w kontekście przestrzegania zasady 
pewności obrotu w stosunkach własnościowych59. w odniesieniu, nato-
miast, do art. 115 ust. 2 ustawy systemowej razi zwłaszcza sposób jego 
zredagowania. Wskazanie, że: „Zakład występuje o zwrot nieruchomości, 
jeżeli nieruchomość jest niezbędna dla wykonywania jego zadań” prowa-
dzić może do rozumienia tego przepisu jako prawa ZUS do rozpatrzenia 
wystąpienia z wnioskiem pod kątem swoich potrzeb. Jeśli tak, to należałoby 
uznać ów przepis za co najmniej redundantny, ponieważ biorąc pod uwagę 
ustawowy aksjomat, że majątek ZUS służy mu do realizowania jego zadań, 
trudno znaleźć inny legalny cel, czy też inną przyczynę, warunkujące jego 
wystąpienie o zwrot danej nieruchomości. Niemniej, przyjmując racjonal-
ność ustawodawcy, wnioskować pozostaje, iż chodzi tu o ustanowienie 
przesłanki możliwości domagania się przez Zakład zwrotu nieruchomości, 
której istnienie badać ma organ podejmujący decyzję w tym przedmiocie. 
Wojewoda zobligowany jest zatem do każdorazowego weryfikowania, czy 
dana nieruchomość jest nieodzowna do wykonywania przez Zakład po-
wierzonych mu zadań. Wobec tego, aby nie prowokować niepotrzebnych 
wątpliwości, należało nadać art. 115 ust. 2 inne brzmienie, jak choćby: 
„Zwrot nieruchomości następuje jeżeli jest ona niezbędna Zakładowi do 
wykonywania jego zadań”. Tak czy inaczej, istnieje nadal kwestia ewen-

58 Zob. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
o zmianie innych ustaw, Sejm IV kadencji, druk nr 700, warszawa, 15 lipca 2002 r.

59 Zaryzykować można jednak twierdzenie, iż w przypadku „uzasadnionej konieczności” 
ustawodawca mógłby zechcieć wydłużyć ów termin.
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tualnych wątpliwości interpretacyjnych związanych z określeniem granicy 
„niezbędności” dla wykonywania zadań ZUS60, a ponadto kwestia ustalenia, 
czy w danym przypadku zwrotowi nieruchomości nie stoi na przeszkodzie 
istnienie praw osób trzecich, w tym czy przedmiot zwrotu nie został objęty 
komunalizacją61, bądź prywatyzacją62. 

ZUS sukcesorem kolejowych jednostek organizacyjnych  
właściwych w sprawach emerytalno-rentowych

W ramach problematyki przekształcenia organizacyjno-prawnego 
ZUS pozostaje również art. 117 ustawy systemowej, sankcjonujący prze-
jęcie przez Zakład kolejowych jednostek organizacyjnych właściwych do 
ustalenia i wypłaty świadczeń, działających na podstawie ustawy z dnia 
28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych 
i ich rodzin63. Na podstawie tego przepisu należy uznać ZUS za następcę 
prawnego tych jednostek w zakresie odpowiadającym pełnionej przez nie 
funkcji publicznoprawnej. 

Przejście pracowników zatrudnionych w tych jednostkach nastąpić miało, 
jak już wskazano, w trybie określonym w art. 113c ustawy systemowej, zaś 
w myśl ust. 3 i 4 art. 117 minister właściwy do spraw transportu zobowiązany 
został do przekazania Zakładowi praw majątkowych i środków rzeczowych 
w zakresie niezbędnym do przejęcia zadań tych jednostek, jak również do 
określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpiecze-
nia społecznego, w drodze rozporządzenia, szczegółowych zasad i trybu ich 
przejęcia. W dążeniu do zapewnienia sprawnego technicznie przejęcia tych 
jednostek i wykonywanych przez nie zadań zdecydowano się na wcześniej-

60 Można np. wskazać na toczący się wiele lat spór o budynek przy ul. Stefana Bato-
rego 3 w Śródmieściu Krakowa, który przed wojną należał do ZUS, a obecnie mieści się 
w nim zespół przychodni lekarskich.

61 Zob. wyrok NSA z dnia 11 września 2006 r., I OSK 1193/05, LEX nr 321157, w któ-
rym wskazano, iż ZUS może dochodzić roszczeń o odzyskanie własności nieruchomości 
tylko wówczas, gdy nieruchomość ta nie zostanie skomunalizowana. Sąd zauważył, że 
w przeciwnym wypadku dochodzenie tego roszczenia wymagałoby uprzedniego wzruszenia 
ostatecznej decyzji komunalizacyjnej. 

62 Na problemy te zwracała uwagę E. Łętowska, stwierdzając przy tym, iż „właści-
wości do realizacji rewindykacji historycznej nie należy nikomu zazdrościć, zwłaszcza 
wobec niejasności przesłanek i rozmytego zakresu dopuszczalności zwrotu.” – Glosa do 
wyroku…, s. 205.

63 Dz.U. z 1985 r. Nr 23, poz. 99 ze zm. 
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sze wprowadzenie w życie przepisów art. 117 ust. 264, 3 i 4, tj. po upływie 
14 dni od ogłoszenia65.

W rezultacie analizy niezbyt klarownie skonstruowanych przepisów 
ustawy systemowej oraz rozporządzenia wykonawczego w omawianej 
materii66, zauważyć należy, że w art. 117 ustawy mowa jest o „kolejowych 
jednostkach organizacyjnych”, podczas gdy w przepisach rozporządzenia 
o „kolejowej jednostce organizacyjnej wraz z wydziałami”. Jeżeli jednak ta 
niewielka rozbieżność terminologiczna nie rodzi większych konsekwencji, 
to już nieokreślenie jednoznacznie daty przejęcia przez Zakład kolejo-
wych jednostek organizacyjnych67 stanowi istotne uchybienie legislacyjne. 
Frapujące jest przy tym zestawienie daty wejścia w życie rozporządzenia 
(z dniem ogłoszenia, tj. 18 grudnia 1998 r.) z określonymi w nim terminami 
przekazania materiałów źródłowych i danych nieodzownych do kontynuo-
wania działalności przejmowanych jednostek68: dokumentacji niezbędnej do 
dokonania rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. 

64 Zgodnie z ust. 2 art. 117 ustawy systemowej, kolejowe jednostki organizacyjne 
dokonać miały wypłaty świadczeń w 1998 r. oraz przekazać dokumentację niezbędną 
Zakładowi do ich wypłaty za okres od wejścia w życie ustawy i dokumentację wymaganą 
do przyznania lub przeliczenia świadczeń, a także dokumentację niezbędną do dokonania 
rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1998 r.

65 Stosownie do art. 127 pkt 1 ustawy systemowej. Zob. Posiedzenie Komisji Nad-
zwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących ubezpieczeń społecznych /nr 25/ 
w dniu 16 września 1998 r., Biuletyn Komisji Sejmowych nr 826/III. Poseł M. Manicki 
(SLD) wskazywał, iż „Przepis „wchodzi w życie po upływie 14 dni” jest błędnie rozumiany, 
bo sądzi się, że w terminie 14 dni muszą być przekazane akta. To jest nieprawda. Dopiero 
po 14 dniach powstaje obowiązek przekazania dokumentacji. Ustawodawca jest przecież 
racjonalny.”. Wobec jednak późnego ogłoszenia ustawy – z dniem 10 listopada – przepisy 
te zaczęły obowiązywać dopiero od 25 listopada 1998 r.

66 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kolejowych jednostek orga-
nizacyjnych właściwych do ustalenia i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych wydane 
zostało w dniu 15 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 154, poz. 1013). 

67 Stosuję dalej terminologię ustawową.
68 Niejednokrotnie podkreślano, że działania te winny być podjęte odpowiednio 

wcześniej. Przedstawiciel ZUS, E. Kowalczyk wskazywała: „Kolejowe jednostki muszą 
zapłacić świadczenia za listopad i grudzień, dokonać rozliczenia podatku, bo ZUS nie płacił 
w 1998 r. – to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa związana jest z tym, że musimy mieć 
całą dokumentację niezbędną do tego, żeby kontynuować wypłatę, względnie przeliczyć 
bądź wznowić (...), aby ZUS na dzień 1 stycznia przekazał pieniądze – to zakończyć pracę 
musi najpóźniej 10 grudnia.”. Zob. Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia 
projektów ustaw dotyczących ubezpieczeń społecznych /nr 24/ w dniu 9 września 1998 r., 
Biuletyn Komisji Sejmowych nr 796/III.
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– do 20 grudnia 1998 r., a zatem formalnie 2 dni (!); dokumentacji niezbęd-
nej do wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych od dnia wejścia w życie 
ustawy systemowej – do 31 grudnia 1998 r.; akt osobowych pracowników 
oraz pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 
– nie później niż do 31 grudnia 1998 r., czy też dokumentacji wymaganej 
do przyznania lub przeliczenia świadczeń emerytalno-rentowych – nie póź-
niej niż do 28 lutego 1999 r. Także powierzchowna nawet analiza kwestii 
przekazywania nieruchomości i środków rzeczowych przynosi wątpliwości. 
Otóż, wedle przepisów powoływanego rozporządzenia, nieruchomości (sta-
nowiące własność PKP) winny zostać przekazane Zakładowi do 30 czerwca 
1999 r., natomiast środki rzeczowe – do 31 stycznia 1999 r., przy czym 
powinno to nastąpić w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 117 ust. 3 
ustawy systemowej. pomimo wskazania konkretnych terminów, decyzje 
w tej materii wydawane były jeszcze długo po ich upływie, np. w dniu 3 
lutego 2003 r.69

Wobec powyższego, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, iż przejmo-
wanie przez Zakład kolejowych jednostek organizacyjnych przeprowadzane 
było w mało zorganizowany sposób i dokonywało się latami. Wprawdzie 
twierdzenie to nie jest pozbawione podstaw, ale wskazać trzeba, że szcze-
gółowa analiza omawianych regulacji pozwala wyprowadzić wniosek, iż 
faktyczne przejęcie przez Zakład tych jednostek w celu wykorzystania ich 
zorganizowanego zespołu osób i środków majątkowych do kontynuowa-
nia działalności w ramach nowej struktury organizacyjnej, miało miejsce 
z dniem wejścia w życie ustawy systemowej (faktyczne czynności, mające 
na celu sprawne i skuteczne przeprowadzenie całego przedsięwzięcia podej-
mowane były wcześniej), natomiast ich formalne przekazanie następowało 
również w późniejszym okresie70. Podyktowane to było dążeniem do jak 

69 Decyzja Ministra Infrastruktury nr 2 w sprawie przekazania przez spółkę “Polskie 
Koleje Państwowe” Spółka Akcyjna, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nieruchomości, 
w celu wykonania zadań związanych z przejęciem przez ten Zakład, kolejowych jednostek 
organizacyjnych właściwych do ustalenia i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych (Dz.
Urz.MI nr 2, poz. 3). Warto przy tym zauważyć, iż do czasu przekazania nieruchomości 
przejmowani przez Zakład pracownicy realizować mieli zadania w przejmowanych jed-
nostkach, zaś koszty związane z eksploatacją pomieszczeń pokrywać miał ZUS.

70 E. L e w i c k a na Posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej w dniu 16 września 1998 r. 
tłumaczyła: „Chodzi tu o techniczne rozstrzygnięcie spraw związanych z przejęciem tego 
zadania (…) archiwum i aparat techniczny przejdzie tylko pod kontrolę nowej instytucji. 
Jednostki te pozostaną często w tych samych miejscach. (…) Przejęcie jednostek może się 
rozpocząć 14 dni po opublikowaniu ustawy. Przygotowania do tego zadania mogą się roz-
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najbardziej płynnego przejęcia zadań wykonywanych dotychczas przez 
kolejowe jednostki organizacyjne, a jednocześnie spowodowane złożonoś-
cią podejmowanych działań oraz trudnościami we wprowadzaniu w życie 
przepisów zawartych w aktach prawnych. Jednak tryb prac legislacyjnych, 
w tym postępowanie wymienionych ministrów (czas jakiego potrzebowali 
na skonstruowanie rozporządzenia wykonawczego, obejmującego sześć 
paragrafów), a tym samym prawne usankcjonowanie procedury omawia-
nego przejęcia w tym zakresie, pozostawiało wiele do życzenia71. Trzeba 
podkreślić, że wpływ na taki rozwój sytuacji miały: po pierwsze – niebywałe 
tempo wdrażania założeń reformy ubezpieczeń społecznych72, po drugie 
– niski poziom przygotowania procesu ich implementacji.

Podsumowanie

W rezultacie wprowadzonych zmian organizacyjnych i prawnych Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych został dostosowany do nowych reguł funkcjo-
nowania ubezpieczeń społecznych. Zakład uzyskał nowy status prawny 
jako szczególna instytucja społeczno-finansowa z osobowością prawną, 
nie tracąc przy tym wymiaru państwowego. Przekształcenie ZUS miało na 
celu wykreowanie „nowej” kategorii podmiotu, posiadającego osobowość 
prawną, odrębność finansową i organizacyjną oraz w doskonalszy sposób 
realizującego zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. Wyposażenie ZUS 
w osobowość prawną można oceniać jako wyraz decentralizacji w zakresie 

począć, ale nie muszą się skończyć, bo ust. 3 oddala całą kwestię techniczną do wspólnego 
rozporządzenia dwóch ministrów. Mamy świadomość, że tego zadania nie da się wykonać 
w jednym momencie.”. Nie mieli decydenci świadomości, że w wielu aspektach „zadanie” 
aż tak rozciągnie się w czasie.

71 Gwoli przypomnienia: ustawa systemowa została uchwalona w dniu 13 października 
1998 r., a ogłoszona w dniu 10 listopada 1998 r., natomiast przepisy art. 117 ust. 3 i 4 weszły 
w życie w dniu 25 listopada 1998 r.

72 Krótki czasokres dzielący wejście w życie reformy od dat uchwalenia newralgicznych 
ustaw, ironicznie skwitował W. S a n e t r a (W poszukiwaniu nowej aksjologii ubezpieczeń 
społecznych, PUSiG 1999, nr 3, s. 2), cyt.: „obserwując efekty reformatorskiego zapału 
ustawodawcy (…) odnoszę wrażenie, że stanowią one następstwo dziwnej kombinacji 
myślenia pragmatycznego i metafizycznego, graniczącego z wiarą w magię cyfr. Tak 
w szczególności można tłumaczyć upór ustawodawcy, by reformę koniecznie wprowadzić 
od początku roku, bo prawdopodobnie uwierzył on, że połączenie trzech jedynek i trzech 
dziewiątek (1.01.1999 r.) jest niewątpliwą gwarancją szczęścia i sukcesu.”.
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ubezpieczeń społecznych73, wyrażając jednocześnie przekonanie, że owa 
kategoria cywilnoprawna nie tylko wskazuje na ZUS jako odrębny, samoistny 
podmiot, ale także otwiera przed nim pewne perspektywy i toruje drogę do 
występowania w obrocie prawnym, nabywania własnym działaniem praw 
i obowiązków oraz korzystania z form i instytucji cywilnoprawnych (chyba 
że przepisy szczególne stanowią inaczej). Sprzyja to wykonywaniu nałożo-
nych zadań oraz ponoszeniu za nie odpowiedzialności. Obecny status prawny 
Zakładu pozwala mu także brać udział we własnym imieniu i we własnym 
zakresie w postępowaniu sądowym w każdej sprawie, a nie jak dotychczas 
tylko w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przyjęta formuła pań-
stwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną bardziej 
przystaje również do złożonej organizacji wewnętrznej Zakładu. 

Warto jednak zauważyć, że osobowość prawna ZUS największą rolę 
odgrywa w kwestii obrotu majątkowego. Ma ona zasadnicze znaczenie dla 
odzyskania własności dawnych składników majątkowych ubezpieczalni 
społecznych i ZUS, dla gospodarki finansowej Zakładu i jego relacji z in-
nymi podmiotami, zarówno organami administracji państwowej, jak i np. 
podmiotami gospodarczymi oraz dla jego powiązań ze Skarbem Państwa 
i budżetem państwa. Utrzymanie pozycji ZUS jako centralnego organu 
administracji państwowej uniemożliwiłoby tworzenie stosunków kredyto-
wych, a także pożyczkowych między Zakładem i budżetem państwa oraz 
utrudniłoby ułożenie stosunków między nim i prywatnymi wykonawcami 
ubezpieczeń społecznych, np. OFE74. 

Pomimo uznania zmiany statusu prawnego ZUS za chwalebną, two-
rzącą nową jakość organizacyjno-prawną, w której rozbrzmiewa hasło 
jego „upodmiotowienia”, należy zaznaczyć, że Zakład jest nadal instytucją 
utworzoną przez państwo, celem wykonywania, w zakresie udzielonych mu 
kompetencji, wyspecjalizowanych zadań państwa o charakterze społeczno-
gospodarczym. Dla charakterystyki zagadnienia podmiotowości prawnej 
ZUS wyjściowe i najważniejsze znaczenie mają zatem związki z państwem, 
wyposażenie w kompetencje władcze i mienie państwowe oraz wykonywa-
nie zadań publicznych. Można więc w uproszczeniu stwierdzić, iż Zakład 
jest w pierwszym rzędzie państwową jednostką organizacyjną, a dopiero 
potem osobą prawną.

73 Tak również J. Wa n t o c h - R e k o w s k i, Składki na ubezpieczenie emerytalne. 
Konstrukcja i charakter prawny, Toruń 2005, s. 149.

74 Por. J. J o ń c z y k, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2003, s. 111–112. 
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Ten swoisty, dualistyczny charakter ZUS jako podmiotu władztwa pub-
licznego i jako osoby prawnej może korzystnie wpływać na wypełnianie 
przezeń ustawowo zakreślonych obowiązków i realizację tak wskazanych 
celów. Wyraźnego podkreślenia jednak wymaga, że choć na mocy przepisów 
ustawowych przekazano Zakładowi istotne zadania publiczne o charakterze 
społeczno-gospodarczym – swymi działaniami i rozstrzygnięciami znacząco 
wpływa on zarówno na sytuację życiową jednostek, jak i na cały rozwój go-
spodarczy społeczeństwa – to nie jest on kreatorem ubezpieczeń społecznych, 
a jedynie ich wykonawcą, podmiotem zajmującym się ich realizacją. 

W podsumowaniu można wyrazić pogląd, mając na uwadze proces 
polityczny i tok prac legislacyjnych, iż pomimo licznych przeciwności, Za-
kład, jako przeobrażona pod względem organizacyjno-prawnym instytucja 
– główny wykonawca ubezpieczeń społecznych, integrator całego systemu 
ubezpieczeń społecznych i najważniejsze ogniwo systemu zabezpieczenia 
społecznego w Polsce – wyszedł i nadal wychodzi obronną ręką z zadania 
urzeczywistnienia papierowej wersji reformy ubezpieczeń społecznych.
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Adam Krupski

LEGAL AND ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION  
OF THE SOCIAL SECURITY INSTITUTION WITHIN  

THE SOCIAL INSURANCE REFORM FROM 1998

(Summary)

Since the beginning of 1999 a fundamental reorganization of the social security system 
was introduced, which has substantially changed the existing mechanisms of its functioning. 
within this reform a situation of the main social security performer, The Social Security 
Institution, had undergone a great changement in executive as well as organizational and 
legal form. As a consequence of the above mentioned rarely commented on and considered 
outcomes have appeared and determined further functioning of the Institution.

Filling this gap, hereby the author takes upon a subject of the transformation of The 
Social Security Institution into the state administration body, equipped with legal personality, 
as well as issues related to the “transfer” of the employees of the state administration into 
the new unit, and endowment of the newly formed entity with possessions. He also does not 
leave unmentioned the subject of the liability and legal responsibility for the predecessor.

The situation of the Institution as a legal successor of social insurance institutions, 
operating sine 1950, and as a successor of the further organizational units competent in the 
matters of pensions and annuities was also discussed.

The author analyzes the organizationally and legally transformed institution, and puts 
a big emphasis on its legal status as a legal personality, introducing a conclusion by men-
tioning that the Social Security Institution is primarily a state organization unit and only 
then a legal personality and that its dualistic character can favourably affect the fulfillment 
of its statutory assigned tasks.


