
Szanowni Państwo, 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 
 

Jako osoba reprezentująca rynek pracownika, wnoszę obywatelski postulat o 
wprowadzenie senackiej poprawki do ustawy o dodatku solidarnościowym, tj. 
rozszerzenie wskazanego dodatku na osoby fizyczne na umowach 
cywilnoprawnych przy zachowaniu ustawowych warunków przewidzianych dla 
osób fizycznych na umowach o pracę (w szczególności warunków podlegania 
ubezpieczeniom społecznym), co najmniej o grupę osób fizycznych na 
umowach cywilnoprawnych do tej pory nieobjętą świadczeniem postojowym. 
 

Faktem jest, że osoby fizyczne na umowach cywilnoprawnych (z wyjątkiem umowy o 
dzieło) podlegają równym identycznym warunkom ubezpieczenia społecznego jak 
osoby fizyczne na umowach o pracę, w tym także w ramach Funduszu Pracy i 
FGŚP. Faktem jest, że obie grupy osób fizycznych współtworzą rynek pracownika i 
obie grupy podlegają podobnemu ryzyku utraty zatrudnienia w okresie przestoju czy 
spowolnienia gospodarczego. Faktem jest, że wiele z osób fizycznych na umowach 
cywilnoprawnych do tej pory nie pobierało świadczenia postojowego i w przypadku 
wygaśnięcia albo rozwiązania umowy cywilnoprawnej grupa tych osób pracujących 
nie podlegała innym mechanizmom stabilizacyjnym, tj. wcześniejszemu 
zaplanowanemu okresowi wypowiedzenia jak w przypadku umowy o pracę ani nie 
podlegała kodeksowej ochronie wcześniejszych przychodów na przypadek 
nieoczekiwanych wahań w gospodarce. 
 

Istotnym jest zidentyfikować źródło wskazanej luki w ustawie - wynika z postulatów 
związku zawodowego NSZZ "Solidarność", tj. intencji zrównania pozycji osób 
fizycznych na umowach o pracę (istotnie uczestniczących w systemie ubezpieczeń 
społecznych) bez praw do świadczenia postojowego z pozycją osób prawnych 
samozatrudnionych (słabiej partycypujących w systemie ubezpieczeń społecznych) z 
prawem do świadczenia postojowego. Jaskrawie zestawiając jednak tylko te dwie 
skrajne grupy podmiotów zapominamy o osobach fizycznych na umowach 
cywilnoprawnych (identycznie równie istotnie uczestniczących w systemie 
ubezpieczeń społecznych jak osoby fizyczne na umowach o pracę), które do tej 
pory nie pobierały świadczenia postojowego.  
 

Ważnym jest też zauważyć, że wskazana luka w prawie do dodatku 
solidarnościowego z pewnością znajdzie swoje odzwierciedlenie w późniejszych 
skargach społecznych o nierówne traktowanie osób fizycznych reprezentujących 
rynek pracownika w identycznej sytuacji rynkowej identycznie partycypujących 
w systemie ubezpieczeń społecznych. Nie ulega wątpliwości, że budzi to poczucie 
niesprawiedliwości. 
 

Dziękuję uprzejmie za dołączenie wskazanego postulatu obywatelskiego do prac 
senackich i wniesienie stosownej poprawki do ustawy o dodatku solidarnościowym. 
Pozostaje podkreślić, że wnoszony postulat obywatelski jest także podnoszony przez 
środowiska eksperckie.  
 

Z poważaniem, 
 

Katarzyna 


