
Oświadczenie złożone 

przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor 

na 7. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 marca 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg 

Szanowna Pani Minister! 

Do prowadzonego przeze mnie biura senatorskiego zwracają się grupy matek będących przedstawicielka-

mi mikroprzedsiębiorców. Dostrzegają one konieczność wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących 

ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Chodzi o kilka istotnych kwestii. 

Weryfikacja dokumentów ubezpieczeniowych dotyczących podlegania ubezpieczeniom w obecnym stanie 

faktycznym nie jest prowadzona na bieżąco, a tym bardziej przed wypłatą określonych ustawą zasiłków. Naj-

częściej sprawdzenie płatnika po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych następuje po relatywnie długim 

okresie. Wypłata zasiłków określonych w wymienionej ustawie nie jest tożsama z potwierdzeniem podlega-

nia danemu ubezpieczeniu. To przekłada się na brak pewności ubezpieczonego co do wiążącej mocy danej 

decyzji ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Protokół sporządzony po dokładnej kontroli przedsiębiorcy ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

w istocie nie jest wiążący w dłuższym okresie. Organ może ponownie sprawdzać ten sam okres. Konieczne 

jest uściślenie pojęć stosowanych przez inspektorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, takich jak postępo-

wanie wyjaśniające, sprawdzające czy kontrolne. 

Brak jest równości w zakresie realnego wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez kobiety prowadzące 

działalność gospodarczą oraz kobiety zatrudnione na podstawie umów o pracę. Osoba pracująca na tzw. eta-

cie ma ustawowo zapewnione 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. W przypadku kobiet przedsiębiorców 

sytuacja niejednokrotnie przedstawia się tak, iż jeszcze w czasie 6-tygodniowego okresu połogu są one zmu-

szone stawiać się na przesłuchania, przygotowywać dokumenty firmy w celu przeprowadzenia przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych ścisłej kontroli pod kątem faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej. 

Najczęściej jest to pochodna ubiegania się przez te osoby o zasiłek macierzyński. Co istotne, poszczególne 

jednostki w żaden sposób nie są przystosowane do przyjmowania kobiet zmuszonych stawiać się na wezwa-

nia z niemowlętami. Nie ma wydzielonych miejsc do karmienia czy przewijania, a przesłuchania niejedno-

krotnie zajmują wiele czasu. Matki zgłaszają, iż zmuszone są przewijać dzieci na podłodze czy krześle. 

W związku z tym zwracam się do Pani Minister z pytaniem, czy prowadzone są w ministerstwie prace nad 

zmianą tejże ustawy w zakresie matek przedsiębiorców, przysługujących im zasiłków oraz sposobów ich 

przyznawania, a także kontroli prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Jeżeli nie, to wnoszę o pochylenie się nad przedstawionym problemem. 

Z poważaniem 

Agnieszka Gorgoń-Komor 

 

 

 
 


