
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,

S³awomira Sadowskiego, Wojciecha Skurkiewicza
i Zdzis³aw Pupê

na 81. posiedzeniu Senatu
w dniu 29 lipca 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak oraz do prezesa Zak³a-
du Ubezpieczeñ Spo³ecznych Zbigniewa Derdziuka

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Prezesie!
Uprzejmie prosimy o informacje dotycz¹ce zmian w prawie i interpretacji prawa odnoœnie do pracy

nak³adczej i umów zlecenia. Jeœli takie zmiany mia³y miejsce, to prosimy o informacje kiedy i jakie by³y
ich powody? Ponadto, prosimy o udzielnie odpowiedzi na poni¿sze pytania.

1. Dlaczego Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie stosuje siê do informacji udzielonych klientom ZUS
zawartych w magazynie Informacyjnym nr 4 (31), kwiecieñ 2009, „Praca nak³adcza”?

2. Dlaczego cz³onek zarz¹du ZUS Ireneusz F¹fara pismem z dnia 10.08.2006 r. znak FUu 400-85/06
wprowadzi³ w b³¹d, podaj¹c informacje dotycz¹ce pracy nak³adczej?

3. Dlaczego ZUS wydanymi decyzjami dotycz¹cymi umowy o zlecenie pracy nak³adczej wpêdza ma-
³ych przedsiêbiorców w katastrofê finansow¹ i doprowadza do tragedii ¿yciowych?

4. Dlaczego ZUS zaczyna podwa¿aæ umowê o pracê na ca³y etat z wynagrodzeniem minimalnym
w przypadku, gdy tê pracê wykonuje osoba prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹?

5. Dlaczego ZUS stwierdza, ¿e nigdy nie wydawa³ instrukcji dla osób zawieszaj¹cych dzia³alnoœæ,
skoro taka instytucja istnieje?

6. Dlaczego pomimo prawomocnego wyroku s¹du pierwszej instancji wydanego przez S¹d Okrêgowy
w Gliwicach, sygn. akt nr VIII u 2299/07, jednemu pracownikowi przyznaje siê prawo do ubezpieczenia
spo³ecznego, a pozosta³ym pracownikom siê to prawo zabiera w ramach tej samej firmy, w której byli za-
trudnieni?

7. Dlaczego pracownikowi legitymuj¹cemu siê wykszta³ceniem wy¿szym prawniczym sêdzia przy-
znaje prawo do ubezpieczenia spo³ecznego z pracy nak³adczej, a drugiemu pracownikowi, który jest tyl-
ko kierowc¹ lub handlowcem, to prawo siê odbiera?

8. Dlaczego ZUS odbiera prawo do ubezpieczenia spo³ecznego z pracy nak³adczej osobom, które nie
prowadzi³y dzia³alnoœci gospodarczej?

9. Dlaczego ZUS wydaje decyzje ra¿¹co naruszaj¹ce przepisy dotycz¹ce ubezpieczeñ spo³ecznych,
kodeks postêpowania administracyjnego oraz przepisy rozporz¹dzenia Rady Ministrów dotycz¹ce upra-
wnieñ pracowniczych z tytu³u pracy nak³adczej?

Z góry dziêkujemy za przekazanie stanowiska w powy¿szej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
S³awomir Sadowski
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa




