
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Jana Marię Jackowskiego i Krzysztofa Słonia 

na 12. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 marca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz do mi-

nistra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Od kilku lat ZUS przeprowadza kontrole, które kwestionują umowy o dzieło zawierane przez przedsię-

biorców oraz instytucje państwowe. ZUS wydaje decyzje uznające te umowy za umowy-zlecenia, czego kon-

sekwencją jest konieczność zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne. Zjawisko to jest masowe, 

w ciągu ostatnich kilku lat ZUS zakwestionował już umowy o dzieło dotyczące ponad 100 tysięcy osób. 

Według kodeksu cywilnego umowa o dzieło to umowa, której wykonawca odpowiada za osiągnięcie kon-

kretnego rezultatu. Mimo tego jasnego stanu prawnego ZUS podważa również takie umowy. Doszło do tego, 

że ZUS podważa praktycznie każdą umowę o dzieło, niezależnie od tego, czego ona dotyczy. Zjawisko to jest 

opisane w fachowej literaturze prawniczej, m.in. w publikacjach: 

1. M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski „Umowy cywilnoprawne a składki na ubezpieczenia społecz-

ne – zarys problemu”, 

2. B. Lackoroński „Zlecenie a umowa o dzieło w systemie ubezpieczeń społecznych – umowa cywilno-

prawna”, 

3. M. P. Ziemiak „Swoboda w kształtowaniu treści umowy cywilnoprawnej a ubezpieczenia społeczne”, 

4. B. Babacki „Umowy o dzieło. Jak się bronić przed atakiem ZUS”. 

W związku z tymi budzącymi najwyższy niepokój ustaleniami zwracamy się do Pani Minister Elżbiety 

Rafalskiej z prośbą o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Jakie działania ministerstwo zamierza podjąć w celu spowodowania, aby ZUS nie naruszał prawa przy 

wydawaniu decyzji dotyczących umów o dzieło? 

2. Jak ministerstwo zamierza zrekompensować pokrzywdzonym przez naruszające prawo decyzje ZUS ich 

straty finansowe i moralne? 

Gdy pokrzywdzeni przedsiębiorcy składają odwołania do sądu, to okazuje się, że również sądy często po-

twierdzają błędne decyzje ZUS. 

Dlatego zwracamy się też do Pana Ministra Sprawiedliwości z prośbą o odpowiedź na pytanie: Jakie dzia-

łania ministerstwo zamierza podjąć w celu spowodowania, aby znaczna część wyroków dotyczących umów 

o dzieło nie była rażąco sprzeczna z doktryną prawną? 
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