
Oświadczenie złożone 

przez senatora Zdzisława Pupę 

na 13. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 marca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Pawła Szałamachy 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z docierającymi do mnie informacjami o nieprawidłowościach związanych z 

działaniami organów kontrolnych wymierzonymi w polskich przedsiębiorców korzystających z 

legalnej usługi outsourcingu pracowniczego zwracam się z prośbą o ich zweryfikowanie i zajęcie 

stanowiska. 

Z relacji osób, które korzystały z wymienionej usługi, wynika, że polscy przedsiębiorcy jako strony 

umów z agencjami zatrudnienia wywiązywali się sumiennie z ich postanowień, wpłacali do kasy 

agencyjnej wszystkie należności, które wynikały z zawartych przez nich umów, wypłacali pensje, 

opłacali składki ZUS i wszelkie podatki. Obecnie organy kontrolne nakazują wpłacenie tych samych 

należności po raz drugi. Dla kilkuset polskich małych i średnich przedsiębiorców oznacza to szybkie 

bankructwo. 

Działania urzędników skarbowych i ZUS doprowadziły do nieegzekwowania od agencji 

zatrudnienia należności należnych Skarbowi Państwa, których wielkość szacuje się na kwotę blisko 

185 milionów zł należności głównej bez odsetek. 

Prowadzone przez organy podatkowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych postępowania skutkują 

tym, że urzędnicy podważają ważność umów tylko tych przedsiębiorców, którzy korzystali z usług 4 

agencji zatrudnienia – Royal spółka z o.o., K.U.K.-E.F.I. Internationale Logistyk + Handels + 

Beteiligungs + Vervaltungs Polska spółka z o.o., „SAC-MET” Swiss-American Investment Fund 

spółka z o.o. i Centrum Niderlandzkie spółka z o.o., nie podważają natomiast analogicznych umów 

zawartych przez kilkadziesiąt tysięcy innych przedsiębiorców, korzystających z tych samych usług 

outsourcingowych świadczonych przez inne agencje, które obecnie zatrudniają legalnie w Polsce 

ponad 700 tysięcy osób. 

Działanie organów podatkowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może doprowadzić do 

bankructwa 350 przedsiębiorców i likwidacji w tych firmach nawet 25 tysięcy miejsc pracy. 

Doprowadziłoby to do katastrofy na rynku pracy, szczególnie w małych miastach i na wsiach. Na 

skutek upadłości przedsiębiorców zwiększy się liczba bezrobotnych, co pociągnie za sobą znaczne 

wydatki z budżetu państwa z tytułu wypłat zasiłków dla osób, które stracą pracę, zapomóg dla 

członków ich rodzin oraz innych działań osłonowych. 

Wszystkie podane informacje mogą wskazywać na to, że urzędy skarbowe ignorują przepisy prawa 

i kierują się pozamerytorycznymi przesłankami. W związku z tym wskazane byłoby podjęcie działań 

kontrolnych w celu wykrycia i wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości. 

Mając na względzie wskazane okoliczności, zwracam się o zbadanie opisanej sprawy i zajęcie 

stanowiska przez Szanownego Pana Ministra. 

Z wyrazami szacunku i poważania 

Zdzisław Pupa 

 


