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Wstęp
Niniejszy raport prezentuje nieprzewidziane przez nikogo skutki wdrażania idei taniego państwa na
poziomie poszczególnych jednostek publicznych zamawiających usługi w latach 2008-2016. Pokazuje
on jak stosowanie kryterium najniższej ceny w zamówieniach publicznych na usługi pracochłonne i
charakteryzujące się niskimi wynagrodzeniami (min. ochrona, utrzymanie czystości, catering),
połączone z wadliwą konstrukcją przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych, pozwalającą na
stosowanie umowy zleceń oskładkowane jedynie składką zdrowotną doprowadziło do patologii na
rynku pracy. Raport pokazuje jak ustawodawca, zdając sobie sprawę z narastającej skali
patologicznego zjawiska, nie był w stanie go zwalczyć fragmentarycznymi, punktowymi, a przez to
nieskutecznymi zmianami w przepisach prawa. W końcu pokazuje także jak Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, który najpierw utwierdzał przedsiębiorców w prawidłowości stosowanych przez nich
rozwiązań, następnie w toku kontroli podważa ich legalność i żąda zapłaty zaległych rzekomo składek.
Powszechność stosowania umów cywilnoprawnych od wielu lat wzbudza kontrowersje na polskim
rynku pracy. Wzrost ich popularności nastąpił w szczególności po roku 2008 gdy na rynku zamówień
publicznych dominowało kryterium najniższej ceny, a na skutek kryzysu gospodarczego ważniejsze od
zapewniania dobrej jakości miejsc pracy stawało się zapewnienie jakiejkolwiek pracy.
Na rynku usług pracochłonnych tendencja ta objawiała się coraz powszechniejszym
wykorzystywaniem możliwości jakie dawał art. 9 ust. 2. Zgodnie z jego ówczesnym brzmieniem, w
przypadku zbiegu kilku tytułów ubezpieczenia (m.in. umowy cywilnoprawne, praca nakładcza,
pozarolnicza działalność gospodarcza), pracownik obowiązkowo podlegał ubezpieczeniu wyłącznie w
związku z tytułem, który powstał jako pierwszy. Oznaczało to, iż stosowanie umów cywilnoprawnych
pozwalało na znaczące oszczędności w kosztach pracy, co z jednej strony pozwalało wygrywać
zdominowane przez kryterium cenowe przetargi publiczne, a z drugiej odbijało się negatywnie na
przyszłej emeryturze pracownika.
Na problemy wiążące się ze stosowaniem tego przepisu zwracały uwagę zarówno związki zawodowe,
jak i sami pracodawcy. Także ustawodawca widząc problemy praktyczne wynikające z wykładni
językowej tego przepisu, na przestrzeni kolejnych lat zmieniał jego brzmienie tak, aby naprawić błąd i
uszczelnić system. Większość tych zmian była jednak całkowicie nieskuteczna. Decydowały o tym
zarówno ich niewystarczający zakres, jak i kontynuacja dominacji najniższej ceny w zamówieniach
publicznych stanowiących istotną i wiodącą cześć rynku usług pracochłonnych.
Dopiero 1 stycznia 2016 r. pojawiło się nowe brzmienie art. 9 ust. 2c ustawy o ubezpieczeniach
systemie ubezpieczeń społecznych. Od tego czasu oskładkowaniu podlegają wszystkie kolejne umowy
cywilnoprawne zawarte pomiędzy tym samym pracownikiem i pracodawcą, aż do momentu gdy suma
podstaw wymiaru składek z tych umów osiągnie poziom wynagrodzenia minimalnego.
W międzyczasie świadomi potencjalnych zagrożeń przedsiębiorcy, aby potwierdzić prawidłowość
swych działań, zwracali się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbami o wydanie interpretacji
indywidulanych, które miały stanowić niepodważalny dowód legalności podejmowanych działań i
chronić ich potem przed ewentualnymi negatywnymi skutkami postępowań kontrolnych. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, przez ostatnie lata wydał wiele decyzji aprobujących interpretację art. 9
ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach systemie ubezpieczeń społecznych, która dopuszczała oskładkowanie
wyłącznie jednej z kilku umów zawartych z tym samym pracownikiem. Dziś, po wielu latach
stosowania ugruntowanej praktyki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraca do kontraktów zawartych
przed laty i podważa dopuszczalność przyjętych rozwiązań, co do których dawniej nie miał zastrzeżeń.
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Postępowania kontrolne prowadzone w ostatnim czasie na ogół kończą się dla pracodawców
koniecznością uiszczenia rzekomo zaległych składek z poprzednich lat działalności, a podstawą do
tego jest stwierdzenie pozorności umów zleceń, pozorności umów handlowych pomiędzy
przedsiębiorstwami, a nawet pozorności całej działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Pozorność
jest głównym argumentem organów kontrolnych. Przedsiębiorcy mają możliwość kierowania regresu
do swoich byłych pracowników do części składek, których opłacanie jest po stronie zleceniobiorców.
Ewentualne postępowania tego typu mogą jednak następować dopiero po wniesieniu płatności przez
płatnika.
Szacunki na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazują, że
bezpośrednia skala tych rzekomych zobowiązań dla składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, bez ewentualnych odsetek narosłych od roku 2008 wynosi
obecnie prawie 19 miliardów złotych1, a do tego doliczyć należy odsetki za zwłokę i
kary.
Jest to wielkość porównywalna z całkowitą roczną wartością rynku usług pracochłonnych. Oznacza to,
iż średnio każda firma objęta kontrolą musiałaby zapłacić zaległe składki w wysokości bliskiej swoim
rocznym obrotom. Sukces windykacji kontrolowanych firm oznaczałby utratę przez znaczną część
firm płynności finansowej i bankructwo.
Konsekwentne egzekwowanie tych należności może skutkować również utratą zaufania sektora
bankowego do firm z sektora usług, a co za tym idzie ograniczeniem finansowania przedsiębiorstw
reprezentujących ten obszar. Spadek zaufania może być obserwowany również po stronie
kontrahentów przedsiębiorców usługowych. W efekcie, problemy odczują nie tylko firmy
bezpośrednio objęte kontrolą, ale także wszyscy inni uczestnicy rynku.
Ze względu na powszechność występowania nieskładkowych umów zleceń w branżach
pracochłonnych oraz skalę rzekomych zobowiązań poszczególnych firm wobec ZUS, firmy te nie będą
w stanie zapłacić zaległych zobowiązań. W związku z tym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który
poniesie wysokie koszty związane z kontrolami i dochodzeniem tych roszczeń, nie otrzyma
zasądzonych środków i nie wpłyną one na konta emerytalne ubezpieczonych pracowników. Problem
nie zostanie rozwiązany.
W praktyce to pracownicy są dziś najbardziej dotknięci skutkami najpierw niefortunnego
sformułowania przepisu art. 9 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach społecznych, a potem stosowania
takiej, a nie innej wykładni tego przepisu. Mniejsze niż wynikające z płacy minimalnej składki
emerytalno-rentowe bardzo wielu z nich nie pozwolą bowiem na spełnienie wymagań koniecznych do
uzyskania emerytury minimalnej2. Osoby te będą skazane na tzw. emerytury groszowe. W przyszłości
pracownicy ci mają duże szanse stać się głównymi klientami pomocy społecznej albo co najwyżej
emerytami drugiej kategorii.
Analiza Instytutu Badań Strukturalnych (IBS) wskazuje jak istotny może być wpływ zatrudnienia w
oparciu o umowy cywilnoprawne na wysokość przyszłych emerytur. Według szacunków IBS
emerytury będą średnio niższe o ok. 18% od przeciętnej, ale nawet o 45% niższe w segmencie osób o

Kwota wyliczona na podstawie corocznych różnic pomiędzy podstawami składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia
społeczne dla osób objętych ubezpieczeniami społecznymi na podstawie umowy zlecenie
2
Patrz Art. 85 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118)
1
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najniższych dochodach. Efekt tzw. śmieciowych emerytur, jako rezultat śmieciowego zatrudnienia,
może z kolei stwarzać ryzyko dla stabilności całego systemu emerytalnego3.
Państwo zaś gwarantuje wypłacalność systemu emerytalnego. Nie rozwiązując analizowanego
problemu w przyszłości stanie w obliczu wyższych kosztów pomocy społecznej wynikających z
rosnącego zjawiska biedy na emeryturze albo z dopłat do emerytur minimalnych, których waloryzacja
będzie musiała być hojniejsza niż pozostałych rent i emerytur.
Pracodawcy, którzy oczekują niższych kosztów pracy i bardziej elastycznych form zatrudnienia,
przede wszystkim oczekują jasno określonych zasad i pewności, że zasady te nie będą w przyszłości
kwestionowane.
Brak skutecznych rozwiązań, zarówno w perspektywie krótkookresowej, czyli rzekomych zaległości
przedsiębiorców wobec ZUS, jak i w długookresowej, czyli wyeliminowania możliwości powstania
podobnych problemów w przyszłości, osłabi niskie już dziś zaufanie obywateli do państwa.

3

P. Wojciechowski. W poszukiwaniu kompromisu wokół problemu umów śmieciowych. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka. Nr 3, 2015, s. 108.
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1 Przyczyny zwiększania liczby i wartości
umów zleceń w latach 2008-2016
1.1 Idea taniego państwa
W expose wygłoszonych w 2007 roku przez premiera nowego rządu padły następujące słowa:
„Chciałbym, abyśmy wrócili do idei prostej, niewymagającej żadnych nakładów, idei, która jest
oczywista i dlatego nikt w Polsce nie rozumie dlaczego nie jest realizowana. Idei władzy skromnej,
pozbawionej zbędnych przywilejów, idei taniego państwa.” Słowa te zapowiadały politykę
wydatkowania środków publicznych, która miała dominować w administracji publicznej przez
następne lata i rzutować na wszystkie decyzje podejmowane przez urzędników. Cieszyła się ona
poparciem również innych ośrodków politycznych: program Prawa i Sprawiedliwości z 2005 roku
nosił nazwę „Tanie Państwo”4.
Trudno nie zgodzić się z tak rozumianą wizją taniego państwa – słowa zapowiadające ograniczenie
kosztów administracji oraz korzyści związanych z posiadaniem władzy są godne pochwały i tak też
były oceniane dekadę temu. Niestety, idea taniego państwa przeniesiona na poziom decyzji
operacyjnych podejmowanych przez pojedynczych urzędników w ramach ich codziennej pracy i
zderzona z realiami funkcjonowania organów publicznych, z biegiem czasu przyczyniła się do
wygenerowania wielu patologii. Były one szczególnie widoczne w sektorze usług pracochłonnych.
Patologie były związane z szeroko stosowaną praktyką outsourcowania zatrudnienia i kosztów pracy
poza sferę jednostek publicznych. Dążąc do ograniczenia kosztów swojego funkcjonowania, bardzo
chętnie współpracowały one z usługodawcami, którzy oferowali najniższe ceny. Korzystanie z usług
outsorcingu pozwoliło bowiem odsunąć od publicznych zlecających odpowiedzialność wiążącą się
zatrudnieniem osób wykonujących de facto pracę na ich rzecz dzięki zatrudnieniu pracujących w
firmach prywatnych realizujących przetargi.
Idea taniego państwa miała również swoje przełożenie na podejście do zmian legislacyjnych. Ze
względu na ogólną tendencję do oszczędzania i ograniczania wydatków, pomysły reform, które mogły
podnieść koszty funkcjonowania urzędów publicznych, były przyjmowane z dużą rezerwą. Trudno
było znaleźć dla nich szerokie poparcie. W ten sposób można próbować tłumaczyć niekonsekwencje
w reformowaniu systemu ubezpieczeń społecznych oraz utrzymującą się dominację kryterium ceny w
przetargach publicznych.
Za egzemplifikację skutków idei taniego państwa może posłużyć średnia waga, jaką przyznawano
kryterium ceny w zamówieniach publicznych na usługi pracochłonne w latach 2013-2015, kiedy
tendencje do ograniczania kosztów administracji publicznej były już w pełni rozwinięte. Fakt, że
średnia waga kryterium ceny wynosiła 95% i w żadnym miesiącu nie spadła poniżej 85% przesądzał o
tym, że o zwycięzcach w przetargach publicznych decydowała cena usługi zaproponowana w ofercie.
Działo się tak, choć formalnie od 2014 roku cena nie powinna być jedynym kryterium branym pod
uwagę w przetargach.

4

Dostęp online dnia 26 września 2017 r. pod adresem: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/glowne-zalozenia-programu-pis-tanie-panstwo.
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Kryterium ceny dominowało w przetargach publicznych w całym okresie 2013-2015.
Skutek wprowadzenia w październiku 2014 obowiązku stosowania innych kryteriów
był płytki i tymczasowy.
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Wykres 1. Przeciętna waga ceny w ogóle kryteriów stosowanych w zamówieniach publicznych w latach 20132015.
Źródło: Analiza na podstawie danych otrzymanych od przedsiębiorców z obszaru usług pracochłonnych

Warto mieć na uwadze fakt, że praktyki stosowane w ramach zamówień publicznych bardzo szybko
rozprzestrzeniły się także na sektor prywatny. Przekładały się więc na sytuację na całym rynku. Rynek
zamówień publicznych ma realny wpływ na kształt konkurencji i warunków umów zawieranych przez
wszystkie podmioty. Dzieje się tak nie tylko ze względu na jego duży udział w całkowitej wartości
rynku usług pracochłonnych, istotne jest także to, że stosowanie pewnych praktyk przez instytucje
publiczne może być odbierane jako forma przyzwolenia na ich wykorzystanie również przez
przedsiębiorców prywatnych.
Należy dodać, że negatywne skutki polityki praktycznej realizacji idei taniego państwa, które są
widoczne dziś, nie były równie łatwe do dostrzeżenia z punktu widzenia pojedynczych urzędników
konstruujących warunki przetargów, czy podejmujących decyzje o zatrudnieniu przed kilkoma laty.
Racjonalne i wydawałoby się, możliwe do uzasadnienia indywidualne działania pracowników
administracji publicznej, realizujące ogólne założenia idei taniego państwa, przyczyniły się do
zaistnienia problemów o skali rynkowej. Skutki tych decyzji okazały się szkodliwe dla pracodawców,
pracowników i samego państwa.

1.2 Wzajemny wpływ trzech ustaw
Obecne problemy obserwowane na rynku pracy usług pracochłonnych nie mogłyby zaistnieć, gdyby
nie niefortunne przepisy kilku ustaw, które decydują o kosztach zatrudnienia i w dużej mierze
przesądzają o bodźcach i ograniczeniach, jakimi poddani są przedsiębiorcy. Mowa tu przede
wszystkim o następujących aktach:



ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137
poz. 887);
ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002
nr 200 poz. 1679);
9



ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177).

Pierwsze dwie z wymienionych ustaw decydują o warunkach zatrudnienia pracowników i kosztach,
jakie wiążą się z tym faktem dla pracodawcy. Ustawa o wynagrodzeniu minimalnym decyduje o tym,
jaka płaca przysługuje pracownikowi, a więc także o tym, jaka jest podstawa wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które odprowadza pracodawca. Ustawa systemowa definiuje z
kolei wysokość składek, jakie są przypisane do różnych typów umów. Można więc przyjąć, że te dwa
akty określają obszar, w ramach którego zasadniczo rozstrzyga się kwestia podstawowych kosztów
pracy ponoszonych przez pracodawcę. Prawo zamówień publicznych to natomiast ustawa, która
decyduje o zasadach przetargów, wyłaniania zwycięzców i realizacji kontraktów. Do niedawna ustawa
ta nie przewidywała obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę, a
jednocześnie dopuszczała rozstrzyganie przetargów wyłącznie w oparciu o kryterium ceny. Co więcej,
w roku 2008 wprowadzono nowelizację art. 144 prawa zamówień publicznych, która w praktyce
uniemożliwiała dostosowywanie warunków zawartych już umów do zmieniających się okoliczności, w
tym w szczególności do corocznych zmian wynagrodzenia minimalnego.
W efekcie przedsiębiorcy, których działalność jest regulowana przez wymienione ustawy, przez lata
wpadali w swego rodzaju pułapkę legislacyjną. Kryterium najniższej ceny i silna konkurencja rynkowa
zmuszały ich do przygotowywania ofert atrakcyjnych z perspektywy cenowej (tj. z możliwie najniższą
ceną usługi), a to przekładało się na obniżanie kosztów pracy do najniższego dopuszczalnego na
gruncie ustawy o wynagrodzeniu minimalnym i ustawy systemowej. Przedsiębiorcy wygrywali
przetargi oferując ceny, które były skalkulowane tak, aby pokryć podstawowe koszty pracy i zapewnić
minimalną marżę. Jednocześnie jednak w latach 2008-2016 państwo wprowadziło szereg zmian w
przepisach prawa, które przyczyniły się do stopniowego podnoszenia kosztów pracy po stronie
przedsiębiorstw biorących udział w przetargach. Ceny rynkowe nie dostosowywały się do tych zmian,
cały czas pogłębiając presję na pracodawców i zmuszając ich do szukania coraz większych
oszczędności po stronie kosztów pracy.
Oprócz corocznych zmian płacy minimalnej, która od 2008 do 2017 roku wzrosła o 78% do wysokości
2000 zł i 13 zł za godzinę5, należy wymienić również chociażby:





podniesienie stawki podatku od towarów i usług o 1 p.p. (z 22% do 23%) od 2011 r.6;
wejście w życie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 2011 r., która
podniosła składkę rentową płaconą przez pracodawców z 4,5% do 6,5%7;
obniżenie kwot dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, która miała miejsce w 2014
roku8;
wejście w życie oskładkowania wszystkich umów zleceń do progu płacy minimalnej od
1 stycznia 2016 roku9.

Zmiany te podnosiły koszty pracy, a obowiązujące przepisy prawa zamówień publicznych
uniemożliwiały dostosowanie wartości zawartych już kontraktów do wyższych kosztów, jakie
zmuszeni byli ponieść pracodawcy.

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1265).
Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1578).
7
Ustawa z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1706).
8
Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1645).
9
Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1831).
5
6
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Wszystkie te zmiany zachodziły w sytuacji, w której zawarte były już kontrakty przewidujące ceny w
najlepszym przypadku pokrywające podstawowe koszty pracy zakładające oparcie zatrudnienia o
umowy zlecenia opiewające na kwoty poniżej minimalnego wynagrodzenia i zapewniające uzyskanie
minimalnej marży. Ze względu na brak w prawie zamówień publicznych postanowień dotyczących
klauzul waloryzacyjnych, kontraktów tych nie dało się dostosować do nowych realiów i nowej sytuacji
prawnej. Często oznaczało to, że wykonanie usług realizowanych w ramach zamówień publicznych
stawało się nieopłacalne dla przedsiębiorców.
O swoim trudnym położeniu przedsiębiorcy informowali zarówno zamawiających, jak i Krajowe Izby
Odwoławcze nadzorujące warunki przetargów. Można wskazać szereg przetargów, których uczestnicy
zgłaszali potrzebę uwzględnienia w projektach umów klauzul uwzględniających możliwość
dostosowania pierwotnego wynagrodzenia do zmian zachodzących w otoczeniu prawnym. W
odpowiedzi na odwołania zgłaszane przez przedsiębiorców biorących udział w przetargach,
zamawiający konsekwentnie odmawiali uwzględniania w umowach klauzul waloryzacyjnych
twierdząc, że ryzyko gospodarcze związane ze wzrostem kosztów pracy dotyka w równej mierze obu
stron przetargu i nie powinno być przenoszone wyłącznie na zamawiającego. W przypadku niektórych
przetargów przewidywano jedynie waloryzację opartą o zmiany wskaźnika inflacji 10. Taka postawa
cechowała zarówno zamawiających działających w sektorze prywatnym, jak i w sektorze publicznym.
Wiele spraw spornych trafiło przed Krajową Izbę Odwoławczą działającą przy Prezesie Urzędu
Zamówień Publicznych. Przed nowelizacją prawa zamówień publicznych z 2014 roku organ ten
zajmował na ogół bezpieczne stanowisko sprowadzające się do twierdzenia, że klauzule waloryzacyjne
są konstrukcjami dopuszczalnymi, ale decyzja o ich zastosowaniu oraz zakresie leży po stronie
zamawiającego. W wypowiedziach dotyczących klauzul waloryzacyjnych Krajowa Izba Odwoławcza w
dużej mierze powtarza sposób rozumowania zamawiających: „Zamawiający nie ma obowiązku
przewidywać waloryzacji wynagrodzenia umownego, tym bardziej, że jak słusznie zauważa, okres
realizacji roboty budowlanej nie jest nadmiernie wydłużony (wynosi 24 miesiące), a ryzyko z tym
związane (z ustaleniem wynagrodzenia na dzień składania ofert) tak samo obciąża
Zamawiającego, jak Wykonawcę (ceny materiałów budowlanych i robocizny mogą tak samo
wzrosnąć, jak i spaść).11”
Krajowa Izba Odwoławcza tłumaczyła, że zakres jej orzeczeń nie może obejmować racjonalności czy
gospodarności działań zamawiającego, a jedynie ich zgodność z prawem. Żaden przepis prawa
zamówień publicznych nie zobowiązywał natomiast zamawiającego do uwzględniania w umowach
klauzul waloryzacyjnych. Zamawiający mógł więc uwzględnić klauzule, ale było to zależne wyłącznie
od jego woli12. Dla poparcia swojego stanowiska Izba zaznaczała w ślad za wyjaśnieniami
zamawiających, że ryzyko związane z potencjalnym wzrostem kosztów pracy jest przewidywalne,
zwłaszcza w przypadku krótkich umów (np. dwuletnich) i jako takie powinno być uwzględniane w
kalkulacjach ceny oferty13.
W sytuacji, w której zmiany legislacyjne prowadziły do wzrostu kosztów pracy, a prawo zamówień
publicznych nie przewidywało instrumentów pozwalających na dostosowanie warunków kontraktów
do nowych okoliczności, wykonawcy musieli szukać rozwiązań, które pozwoliłyby im dochować
warunków zawartych umów, a przy tym utrzymać się na rynku. Jednocześnie, dominacja kryterium

Tak było na przykład w wyroku KIO z dnia 11 sierpnia 2008 r. o sygn. KIO/UZP 779/08.
Przykładem może być wyrok z dnia 29 czerwca 2009 r. o sygnaturze KIO/UZP 767/09.
12
Tak w wyroku KIO z dnia 25 lutego 2010 r. o sygn. KIO/UZP 69/10.
13
Tak w wyroku KIO z dnia 3 czerwca 2014 r. o sygn. KIO 1023/14.
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ceny przesądzała, że przetargi mogli wygrywać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy stosowali najniższe
ceny, a więc była to preferencja dla firm korzystających z umów zleceń oskładkowanych wyłącznie
składką zdrowotną.
Występując w kolejnych przetargach przedsiębiorcy zmuszeni byli z użyciem dostępnych prawem
sposobów obniżać koszty pracy, tak by być w stanie zrealizować zlecenia w budżetach przewidzianych
przez zamawiających. Konsekwencją była popularyzacja wykorzystania w branżach pracochłonnych
umów cywilnoprawnych, także oskładkowanych wyłącznie składką zdrowotną, które wiązały się z
niższymi narzutami niż w przypadku umów o pracę oraz do 2016 pozwalały wynagradzać
pracowników poniżej płacy minimalnej.
Szacuje się na przykład, iż zmiana składki rentowej z roku 2011, która przełożyła się na podniesienie
kosztów pracy o około 2%, spowodowała wzrost liczby umów zleceń o 10% rok do roku.
Podsumowując, do obecnych problemów obserwowanych na rynku pracy doprowadziła przede
wszystkim logika, jaką rządziły się w latach 2008-2016 zamówienia publiczne. Logika – co należy
podkreślić – wspierana przez postawę instytucji publicznych, którym przyświecała idea taniego
państwa. Ważną rolę odegrało jednak otoczenie prawne – to przede wszystkim postanowienia ustawy
systemowej i ustawy o wynagrodzeniu minimalnym decydowały o zróżnicowaniu narzutów
obciążających poszczególne formy zatrudnienia.

1.3 Znaczenie narzutów na wynagrodzenie
Sytuacja, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy w związku z obowiązywaniem polityki taniego państwa
oraz istniejących przez lata regulacji prawnych, implikowała konieczność szukania zgodnych z
prawem sposobów obniżenia kosztów operacyjnych. Oczywistym rozwiązaniem, po które sięgali
racjonalni przedsiębiorcy w obliczu ryzyka niezrealizowania warunków zawartych już przez nich
umów, było przesuwanie zatrudnienia na umowy obciążone niższymi daninami publicznymi – przede
wszystkim umowy zlecenia.
W tym miejscu należy przybliżyć znaczenie istniejących narzutów na wynagrodzenie brutto
i przedstawić rozmiary zróżnicowania kosztów pracy, które wiążą się w Polsce z różnymi formami
zatrudnienia. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pociąga za sobą szereg kosztów i
obowiązków, których nie ma po stronie pracodawcy w przypadku stosowania cywilnoprawnych form
zatrudnienia. Pracownikowi pracującemu na zasadach przewidzianych w kodeksie pracy przysługują
urlopy, których nie może się on zrzec, a które stanowią dla przedsiębiorcy realny koszt – przez kilka
tygodni w roku pracodawca musi liczyć się z nieobecnością pracownika i przewidzieć na ten czas
odpowiednie zastępstwo. Dodatkowo, pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę
przysługują zasiłki chorobowe, urlopy macierzyńskie, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w
godzinach nocnych i za pracę w godzinach nadliczbowych. Również samo zwolnienie pracownika
zatrudnionego zgodnie z przepisami kodeksu pracy jest trudniejsze i bardziej kosztowne ze względu
na długie okresy wypowiedzenia i obowiązek zapewnienia dni wolnych na poszukiwanie pracy.
Dodatkowo, umowa o pracę podlega pełnemu oskładkowaniu, zarówno składkami na ubezpieczenia
społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne. Również wynagrodzenie minimalne przez lata dotyczyło
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wyłącznie kodeksowej formy zatrudnienia, dopiero od 1 stycznia 2017 roku przewiduje się minimalną
stawkę godzinową również w przypadku umów zleceń14.
W przypadku umów cywilnoprawnych obowiązki pracodawcy, a co za tym idzie koszty pracy, są dużo
niższe. Stronie wykonującej pracę na podstawie umowy przewidzianej w kodeksie cywilnym nie
przysługują oczywiście wymienione wyżej uprawnienia charakterystyczne dla umowy o pracę. Co
więcej, instytucja zbiegu podstaw oskładkowania przewidziana w ustawie systemowej, przez lata
pozwalała ograniczyć również koszt składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
ponoszonych przez zleceniodawcę.
Na wykresie poniżej zaprezentowane zostały pozapodatkowe narzuty na wynagrodzenie brutto,
obciążające pracownika i pracodawcę i różnicujące koszty pracy w zależności od zastosowanej formy
zatrudnienia – umowy o pracę, umowy zlecenia lub zbiegu dwóch umów zleceń. Uwzględniając
składki oraz koszty ponoszone w związku z urlopami i pracą w godzinach nadliczbowych, w
przypadku umowy o pracę koszty związane z zatrudnieniem pracownika wynoszą 67% wynagrodzenia
brutto, podczas gdy przy umowie zlecenia jest to jedynie 39%. Wykorzystanie instytucji zbiegu umów
cywilnoprawnych, dopuszczalne na gruncie ustawy systemowej do 1 stycznia 2016 roku15, pozwalało
obniżyć poziom kosztów do 11%. Oznacza to realne korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i tych
pracowników, którzy są bardziej zainteresowani podniesieniem wynagrodzenia netto niż
świadczeniami socjalnymi oferowanymi przez państwo.

Różnica w narzutach na wynagrodzenie brutto pomiędzy umową o pracę a podwójną umową
zlecenie jest sześciokrotna
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Wykres 2. Pozapodatkowe narzuty na wynagrodzenie brutto na poziomie płacy minimalnej. Średnia sytuacja
w latach 2008-2015.
Źródło: Analiza własna.
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Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1265).
Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1831)
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Trudno oceniać negatywnie działania przedsiębiorców polegające na wybieraniu tych form
zatrudnienia, z którymi wiązały się najniższe koszty – jest to działanie racjonalne w gospodarce
rynkowej, a w okolicznościach opisanych wyżej, wręcz wymuszone. Administracja publiczna, chcąc
realizować założenia idei taniego państwa, również korzystała z elastycznych i tanich form
zatrudnienia, a przede wszystkim narzucała konieczność wykorzystywania takich form wykonawcom,
z którymi podpisywano kontrakty na usługi pracochłonne. Praktyki oraz warunki umów zawieranych
w sektorze publicznym bardzo szybko rozprzestrzeniły się również na prywatną sferę rynku.
Przełożyło się to na ogromny wzrost popularności umów cywilnoprawnych – wykonawca, który
zatrudniał swoich pracowników na podstawie umów o pracę nie miał szans zwyciężyć w przetargu z
podmiotem, który zatrudniał pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych i dzięki temu
oferował cenę niższą o kilkanaście procent.
Na koniec warto zauważyć, że funkcjonowanie instytucji zbiegów mogło oznaczać również
dyskryminację pracowników. Ze względu na brak konieczności płacenia składek na ubezpieczenia
społeczne, osoba zatrudniona już w innym miejscu była dla pracodawcy bardziej atrakcyjnym
pracownikiem niż ktoś, kto nie podpisał jeszcze żadnej umowy cywilnoprawnej. Z drugiej jednak
strony, pracodawca zatrudniający pracownika wykonującego już dla innego podmiotu pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej, zostaje obciążony ryzykiem związanym z prawidłowością rozliczeń
dokonywanych przez pierwotnego pracodawcę swojego nowego pracownika. Jeśli składki od
pierwszej umowy cywilnoprawnej nie będą odprowadzane w sposób prawidłowy, to drugi pracodawca
może zostać zobligowany do zapłaty danin publicznych. Jednocześnie, przedsiębiorca nie jest w stanie
zweryfikować i wycenić tego ryzyka. Podsumowując, instytucja zbiegów prowadzi do daleko idących
konsekwencji dla rynku, których waga jest często pomijana.

1.4 Outsourcing usług pracochłonnych
Ważną rolę w procesie prowadzącym do dzisiejszych problemów na rynku usług pracochłonnych
należy przypisać nieprawidłowemu wykorzystaniu możliwości jakie daje outsourcing, który w
ostatnich latach stał się narzędziem szczególnie popularnym i aprobowanym przez rynek.
Outsourcing to w dużym skrócie praktyka rynkowa polegająca na przenoszeniu pewnych zadań na
firmę zewnętrzną (wykonawcę). Dzięki temu, że firmy outsourcingowe specjalizują się w realizacji
konkretnych zadań i wykorzystują efekt skali, mogą one oferować atrakcyjne ceny usług, co dla
zleceniodawcy oznacza optymalizację kosztów. Podkreślenia wymaga, że outsourcing jest narzędziem,
które w naukach zarządzania uznaje się na ogół za skuteczne i przydatne, i ocenia pozytywnie.
W związku z wprowadzaniem w życie idei taniego państwa, instytucje publiczne również zdecydowały
się wykorzystać mechanizmy outsourcingu. Skutkowało to organizacją przez organy administracji
publicznej licznych przetargów na realizację usług pracochłonnych. W kontekście zagadnienia
omawianego w raporcie, prawo zamówień publicznych można bowiem uznać za formę realizacji
założeń outsourcingu. Przetargi były organizowane mimo obaw o możliwe obniżenie wynagrodzeń
pracowników i zdegradowanie ich stosunku pracy z umów o pracę do umów śmieciowych. Jak zostało
to już omówione, obowiązujące przepisy prawa zamówień publicznych, poprzez wyraźną dominację
kryterium ceny w ogólnej ocenie ofert, prowadziły do wyniszczającego rynek dumpingu cenowego. W
efekcie, za wykonywanie tych samych usług pracownicy otrzymywali wynagrodzenia dużo poniżej
płacy minimalnej (nawet 3,5 zł za godzinę).
Warto zauważyć, że przenoszenie zadań na podmioty zewnętrzne oznacza również przenoszenie na
nich odpowiedzialności za warunki zatrudniania pracowników. Oznacza to, że organy administracji
publicznej nie miały żadnej motywacji, aby organizując przetargi przewidywać godziwe stawki
14

wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych przez wykonawców. Z drugiej zaś strony, ze względu
na ideę taniego państwa, urzędnicy byli poddani silnym bodźcom skłaniającym do maksymalnego
obniżania budżetów przewidywanych w przetargach.
Należy w tym miejscu wyraźnie wskazać, że ze względu na sytuację rynkową i brzmienie
obowiązujących wówczas przepisów prawa zamówień publicznych, rola firm dostarczających usługi
(wykonawców) sprowadzała się do pośredniczenia pomiędzy pracownikami, a organami administracji
publicznej, które były ostatecznym beneficjentem niskich kosztów pracy. Co więcej, w związku z tym,
że marże firm wygrywających przetargi były minimalne, zamawiający okazywali się często jedynymi
beneficjentami outsourcingu usług pracochłonnych. Stoi to w oczywistej sprzeczności z
przeważającym w opinii publicznej poglądem, że to przedsiębiorcy dostarczający usługi korzystali w
największym stopniu z popularyzacji umów zleceń w ostatnich latach.

Wykres pokazuje różnicę pomiędzy kosztem pracy pracownika zarabiającego
minimalne wynagrodzenie, a stawkami obowiązującymi w zamówieniach
publicznych
na
usługi
ochrony.
Stawki
nie
zawierają
kosztów
administracyjnych, ani zysku pracodawcy, co oznacza, iż nawet w roku 2017
średnie zwycięskie stawki nie pozwalają na pokrycie kosztów pracownika
zarabiającego minimalne wynagrodzenie.
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Wykres 3. Średnie stawki za roboczogodzinę pracy na przykładzie sektora ochroniarskiego w zamówieniach
publicznych.
Źródło: Analiza na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorców.

Powyższy wykres pokazuje rozwarstwienie między podstawowymi kosztami pracy pracownika
zarabiającego minimalne wynagrodzenie, a rzeczywistymi stawkami przewidzianymi w zwycięskich
ofertach. Okazuje się, że zamawiający planując budżet na realizację danej usługi zakładali przeciętnie
stawkę godzinową znacznie poniżej minimalnego wynagrodzenia, co może potwierdzać tezę, iż
instytucje publiczne były świadome negatywnych skutków outsourcingu, czyli wzrostu wykorzystania
cywilnoprawnych form zatrudnienia. Choć od roku 2016 budżety zamawiających byłyby w stanie
pokryć podstawowe koszty pracy, to stawki wygrywające są wciąż poniżej nich.
Sytuacja wygląda jeszcze gorzej gdy do podstawowych kosztów pracy dodamy także koszty
administracyjne związane z zatrudnieniem pracownika i realizacją usług przez przedsiębiorcę.
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Przyjmując, iż w przypadku usług pracochłonnych podstawowy koszt pracy to około 80% całkowitych
kosztów realizacji usług, to nawet w roku 2017 przeciętny koszt budżetowany przez zamawiających
usługi ochrony pokrywa jedynie 97% tych kosztów, a przeciętna oferta wygrywająca jedynie 74% tych
kosztów.

Choć sytuacja poprawia się, to nawet w roku 2017 ani przeciętna stawka
budżetowana przez zamawiających, ani stawki godzinowe z ofert
wygrywających przetargi publiczne nie są w stanie pokryć pełnych kosztów
pracownika ochrony zatrudnionego na umowę o pracę z płacą minimalną

Wykres 4. Stawki godzinowe budżetowane i zwycięskie w stosunku do faktycznego kosztu pracownika.
Źródło: Analiza na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorców.

Przedstawiciele związków branżowych wielokrotnie alarmowali stronę rządową, w tym także Prezesa
Rady Ministrów osobiście, o problemach branży wynikających bezpośrednio z obowiązujących
przepisów prawa zamówień publicznych i prawa ubezpieczeń społecznych. Już w 2009 roku Polski
Związek Pracodawców „Ochrona” wystosował do premiera Donalda Tuska list, w którym podkreślano
problemy dostawców usług pracochłonnych oraz postulowano wprowadzenie obowiązku zatrudniania
pracowników na umowę o pracę bądź umowę zlecenie z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem.
Postulaty te zostały wyrażone we wspomnianym liście w następujący sposób: „Prezentując
stanowisko pracodawców branży ochrony osób i mienia, uważamy, że zmiany regulacji prawnych,
a zwłaszcza przemyślana polityka państwa zarówno w zakresie postępowań o zamówienia
publiczne jak i zwalczania nieuczciwej konkurencji, powinny iść w kierunku: (…) 2. Ustawowego
ustalenia minimalnej kwoty za godzinę pracy, wynikającej z przepisów prawa pracy i
wynagrodzenia pracowników, z jednoczesnym zakazem zatrudniania w realizacji zamówień
publicznych inaczej niż na umowę o pracę lub umowę zlecenia. W przypadku umowy zlecenia
winien istnieć obowiązek odprowadzania od niej składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości
nie mniejszej niż należnej od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. Ponadto zamawiający
powinien zapewnić sobie prawo do kontroli, a wykonawca mieć obowiązek wykazania tego
wymogu.”
Zarówno ten, jak i kolejne listy nie spotkały się z adekwatną reakcją władz.
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2 Skutki wzrostu liczby i wartości umów
zleceń
2.1 Skutki dla pracowników
Powszechność umów cywilnoprawnych w usługach pracochłonnych od roku 2008 umacniała się. Było
to wynikiem obowiązujących wówczas przepisów prawa zamówień publicznych i prawa ubezpieczeń
społecznych, a także w następstwem zjawisk opisanych w poprzednim rozdziale. Skutki tego procesu
były najbardziej dotkliwe dla zleceniobiorców.
Jak zostało już pokazane powyżej na skutek nierealistycznego budżetowania kosztów usług przez
zamawiających publicznych, agresywnej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami oraz wadliwych
rozwiązań prawnych przeciętne wynagrodzenie, na jakie mogli liczyć zleceniobiorcy pracujący po roku
2008 w branżach pracochłonnych, pomimo pewnych tendencji wzrostowych, cały czas znajdowało się
zdecydowanie poniżej płacy minimalnej. Dodatkowo odprowadzane na ich rzecz składki na
ubezpieczenia społeczne nie zapewniały im nawet minimalnych świadczeń w przyszłości.
Należy zauważyć, że w związku z niepewną sytuacją gospodarczą po kryzysie z roku 2008, z punktu
widzenia pracownika, alternatywnym wyjściem był często po prostu brak pracy. Sytuacja, w której
dotychczasowy pracodawca nie wygrywa przetargu ze względu na zbyt wysoką cenę, która jest w dużej
mierze pochodną kosztów pracy, mogła przecież oznaczać upadek albo istotne problemy finansowe
przedsiębiorcy. Dla pracownika wiązałoby się to z przynajmniej przejściowym brakiem jakiegokolwiek
wynagrodzenia, koniecznością szukania nowej pracy, być może przekwalifikowania albo zmiany
miejsca zamieszkania.

W latach 2008-2016 odnotowano dwukrotny wzrost liczby osób objętych
ubezpieczeniem społecznym wyłącznie na podstawie umów zleceń
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Wykres 5. Rosnąca liczba osób objętych ubezpieczeniem na podstawie umów zleceń w latach 2008-2016 [tys.
osób].
Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rażąco niskie stawki godzinowe, jakie były w stanie zaoferować swoim zleceniobiorcom podmioty
biorące udział w przetargach publicznych oraz powszechne zatrudnianie na podstawie umów innych
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niż umowa o pracę, były więc dla pracowników pierwszymi bezpośrednimi skutkami zjawisk
opisanych w rozdziale 2. Oczywiście w ślad za tym szły niskie składki ubezpieczeniowe oraz brak praw
i gwarancji pracowniczych przewidzianych w kodeksie pracy.
Sytuację dodatkowo komplikował brak możliwości waloryzowania kontraktów zawartych na gruncie
prawa zamówień publicznych wprowadzony w 2008 roku poprzez nowelizację prawa zamówień
publicznych, która zmieniała art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych16. Zakaz ten obowiązywał
w praktyce aż do 2014 roku, kiedy to do art. 142 ustawy prawo zamówień publicznych dodano ust. 5,
który dopuszczał możliwość waloryzowania nowo zawartych kontraktów.17 Ze względu na brak
zastosowania ust. 5 do obowiązujących już umów, faktyczna zmiana dla wielu przedsiębiorców
nastąpiła dopiero w 2016 roku. Brak możliwości dostosowania warunków zawartych już kontraktów
do zmieniających się okoliczności, a w szczególności do rosnących kosztów pracy, wymusił na
przedsiębiorcach dalsze dostosowanie polityki zatrudnienia, obniżenie marż i szukanie kolejnych
oszczędności. W efekcie, bardzo popularne stało się szerokie wykorzystanie instytucji zbiegów
podstaw oskładkowania, co w praktyce przełożyło się na popularyzację praktyk zatrudniania
pracowników na kilku umowach cywilnoprawnych. Z punktu widzenia pracownika takie rozwiązania
były atrakcyjne w krótkim okresie. Poprzez obniżenie wartości składek pozwalało bowiem zwiększyć
wartość wynagrodzenia netto.
Z drugiej strony zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych oskładkowanych tylko składką
zdrowotną oznacza niższą wartość składek emerytalnych odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, co może mieć daleko idące negatywne konsekwencje w przyszłości. Największym
problemem będzie w długim okresie zagrożenie przyszłości emerytalnej zatrudnionych w ten sposób
osób. Niskie składki odprowadzane od umów cywilnoprawnych, na podstawie których zatrudniani
byli pracownicy branż pracochłonnych, mogą bowiem oznaczać rażąco niskie świadczenia emerytalne
w przyszłości. Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118), najniższa emerytura
gwarantowana przez budżet państwa wynosi obecnie 1000 PLN. Aby ją otrzymać pracownik musi
jednak spełniać warunek stażu pracy - konieczne jest aby składki były odprowadzane przynajmniej od
kwoty płacy minimalnej przez okres 20 lub 25 lat odpowiednio dla kobiet i mężczyzn. W przypadku
osób, które spełniają powyższe warunki, ale nie uda im się zgromadzić sumy składek gwarantujących
wypłatę przynajmniej minimalnej emerytury, Skarb Państwa dopłaci różnicę do minimalnego
świadczenia. Jak wynika z art. 87 wymienionej ustawy, jeżeli jednak przez pewien okres składki
odprowadzane będą od kwoty niższej od wynagrodzenia minimalnego, czas ten zalicza się jako okres
składkowy jedynie w takiej proporcji, w jakiej znajdują się pobrane składki do składek, jakie powinny
być odprowadzane od wynagrodzenia minimalnego. Oznacza to, że osoby, które przepracowały 10 lat,
podczas których od ich wynagrodzenia odprowadzana była składka emerytalno-rentowa wynosząca
1/10 składki właściwej wynagrodzeniu minimalnemu, będą miały „zaliczone” do wymaganych 20 lub
25 lat składkowych jedynie 1 pełny rok.
Ze względu na bardzo niskie wynagrodzenia, które w latach 2008-2016 pobierali pracownicy branż
pracochłonnych oraz mając na uwadze istotną skalę wykorzystania umów cywilnoprawnych
oskładkowanych tylko składką zdrowotną, składki emerytalne odprowadzane do Zakładu
Ubezpieczeń Emerytalnych przez zleceniobiorców bardzo często znajdowały się poniżej wartości
składek należnych od wynagrodzenia minimalnego. Oznacza to, że dużej części zleceniobiorców
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Ustawa z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1058).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2014 poz. 1232).
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pracujących w branżach pracochłonnych może w przyszłości nie przysługiwać nawet emerytura
minimalna w wysokości 1000 PLN. Uzbierane przez nich pełne okresy składkowe mogą bowiem nie
wystarczyć do zrealizowania warunku z art. 87. Osoby te będą skazane na tzw. emerytury groszowe,
które nie wystarczą im na pokrycie podstawowych potrzeb. Znane są przypadki, w których
świadczenia te wynoszą zaledwie 24 grosze miesięcznie18.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku przyznania skrajnie niskich świadczeń
emerytalnych, osoby znajdujące się w wieku emerytalnym mogą liczyć na różnego typu programy
socjalne państwa chroniące przed skrajnym ubóstwem (m.in. renta społeczne, zasiłek z tytułu
niezdolności do pracy z powodu wieku itd.) – te transfery również nie będą jednak w stanie
zagwarantować byłym zleceniobiorcom godziwej egzystencji na emeryturze.

2.2 Skutki dla pracodawców
Problemy omawiane w raporcie w sposób oczywisty pociągały za sobą daleko idące konsekwencje nie
tylko dla pracowników, ale również dla przedsiębiorców, którym w opisywanej historii przypada
podwójna rola pracodawców i wykonawców usług. Należy przy tym pamiętać, że przedsiębiorcy
działający na rynkach usług pracochłonnych są również podmiotami podlegającymi wszystkim
regułom gry rynkowej, które obowiązują w konkurencyjnej gospodarce. Motywacje i zobowiązania,
jakie wiążą się z tymi funkcjami, w zderzeniu z ograniczeniami, jakie nakładały na zamawiających i
pracodawców opisywane wcześniej regulacje prawne, zdecydowanie ograniczały zakres możliwych
działań i decyzyjność przedsiębiorców. Byli oni uczestnikami zachodzących procesów rynkowych ale
wpływ, jaki mieli na rozwój wydarzeń był mocno ograniczony. Przedsiębiorcy nie mieli możliwości
kształtowania przyczyny zjawisk zachodzących na rynku pracy ale konsekwencje tych zmian dotykają
ich do dziś w pełnej rozciągłości.
Należy dostrzegać związek pomiędzy opisanymi wcześniej przyczynami popularyzacji umów
cywilnoprawnych, a pozycją w jakiej znaleźli się wykonawcy usług. Jako podmioty chcące przetrwać
na rynku, przedsiębiorcy musieli stosować wszelkie dopuszczalne rozwiązania, które dawały im
szansę pokonać konkurentów i osiągnąć zysk. Prawo zamówień publicznych, które, poprzez
przyznanie rozstrzygającej wagi kryterium ceny, tworzyło wadliwe mechanizmy konkurencyjne,
wymuszało na przedsiębiorcach ograniczanie kosztów operacyjnych do minimum. Tylko takie
zachowanie dawało możliwość zwyciężenia w przetargach publicznych i przetrwania. W przypadku
sektorów pracochłonnych, kluczowe znaczenie odgrywają koszty pracy – nie dziwi więc fakt, że
polityka zatrudnienia również stała się przedmiotem konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami. Z
drugiej strony, przedsiębiorcy jako pracodawcy, byli odpowiedzialni za jakość zatrudnienia i
przestrzeganie przepisów, które decydują o dopuszczalnych warunkach i formach świadczenia pracy.
Odpowiedzialność ta została przeniesiona na wykonawców w wyniku outsourcingu usług
pracochłonnych, który realizował się za pomocą prawa zamówień publicznych. Przedsiębiorcy z jednej
strony odpowiadali za warunki pracy, ale z drugiej strony to nie oni decydowali o tym, jakie warunki
są realnie możliwe do zaoferowania pracownikom i to nie oni byli ostatecznymi beneficjentami
przyjętej polityki zatrudnienia.
Bezpośrednim skutkiem opisanych wyżej zjawisk jest ciągły wzrost wykorzystania umów
cywilnoprawnych, w tym także umów cywilnoprawnych oskładkowanych tylko składką zdrowotną

Dostęp online dnia 27 września 2017 r. pod adresem: http://www.rp.pl/Opinie/310039907-Groszowe-emerytury-sporo-kosztuja---rozmowa-z-prezesZUS-Gertruda-Uscinska.html#ap-1.
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obserwowany w branżach pracochłonnych. Skalę wykorzystania instytucji zbiegów podstaw
oskładkowania na potrzeby ograniczenia kosztów zatrudnienia pozwalają oszacować dane Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych dotyczące oskładkowania umów cywilnoprawnych w latach 2008-2016.
Zgodnie z przepisami prawa ubezpieczeń, wszystkie umowy zlecenia są obligatoryjnie obłożone
składką zdrowotną. Składką na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bardzo długo obłożone były
natomiast tylko pierwsze umowy cywilnoprawne zawarte z danym pracownikiem. W myśl art. 9 ust. 2
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oskładkowanie wszystkich kolejnych umów
cywilnoprawnych było zależne od woli pracownika.
Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jasno wynika, że w całym okresie 2008-2017 przeciętna
podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe była znacznie niższa niż przeciętna
podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne. Sytuacja ta uległa poprawie dopiero po roku 2016, gdy
wprowadzono do ustawy systemowej do Art. 9 ust. 2c (patrz wykres 6).

Różnica przeciętnych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
zdrowotne dla osób ubezpieczonych na podstawie umów zleceń wskazuje na
skalę problemu stosowania podwójnych umów zleceń w ostatnich latach.
Wyraźna poprawa relacji podstaw w roku 2016 i 2017 wskazuje na częściową
skuteczność wprowadzenia Art. 9 ust 2c ustawy systemowej.
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Sama konsekwencja w postaci częstszego sięgania po tańsze formy zatrudnienia dopuszczalne przez
prawo nie wiązałaby się jednak dla przedsiębiorców z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.
Zagrożenia wynikają ze stosunku administracji publicznej do polityki zatrudnienia stosowanej
w branżach pracochłonnych - jej ocena w oczach organów administracji publicznej do czasu
nowelizacji ustawy systemowej z 2015 roku była niejednolita i niespójna.
Ze względu na możliwość skorzystania z ochrony, którą daje przedsiębiorcom instytucja interpretacji
indywidualnej, najbardziej przezorni przedsiębiorcy wielokrotnie pytali we wnioskach o wydanie
interpretacji indywidualnych prawa ubezpieczeń społecznych o dopuszczalność oskładkowania
wyłącznie jednej z umów cywilnoprawnych zawartych z pracownikiem. Pytano wprost, czy kwestie
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takie jak stosunek wynagrodzeń z kilku umów cywilnoprawnych czy też fakt zawarcia umów z tym
samym podmiotem mają znaczenie dla dopuszczalności zatrudnienia pracownika na podstawie kilku
umów cywilnoprawnych19.
Zgodnie z wynikami przeprowadzonego w ramach prac nad niniejszym raportem badania
ankietowego, ponad 13% respondentów przyznało, że w latach 2008-2016 wystąpili z wnioskiem o
wydanie interpretacji w sprawie multiplikowania umów cywilnoprawnych. Według respondentów
wszystkie uzyskane od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnienia miały charakter aprobujący,
podobnie z resztą jak wszystkie pozostałe dostępne interpretacje. ZUS w swoich interpretacjach
wskazywał, że art. 9 ust. 2 ustawy systemowej wyraźnie przesądza, że w przypadku kilku umów
cywilnoprawnych oskładkowaniu podlega wyłącznie pierwsza z nich, każda kolejna może z kolei być
objęta składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłącznie na wniosek pracownika (np.
pismo ZUS z dnia 15 września 2009 r. o sygnaturze 060000/400/18/PO/2009).
Doniesienia medialne z maja 2017 roku wskazywały z kolei, że kontrole Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych wszczynane na podstawie przepisów ustawy systemowej od pewnego momentu zaczęły
kwestionować postępowanie przedsiębiorców, polegające na wykorzystywaniu art. 9 ust. 2 ustawy
systemowej do obniżania kosztów pracy związanych z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia
społeczne20. Oznacza to, że praktyki, o których poprawności przedsiębiorcy byli przez lata utwierdzani
poprzez jednoznaczne interpretacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ten sam organ administracji
publicznej zaczął kwestionować jako niezgodne z prawem.
Oczywista rozbieżność pomiędzy interpretacjami wydawanymi przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych na tle art. 9 ust. 2 ustawy systemowej przynajmniej od 2009 roku oraz wynikami działań
kontrolnych skłoniły wielu przedsiębiorców do kwestionowania decyzji wydawanych przez organy
ubezpieczeniowe w oparciu o ustalenia poczynione w ramach postępowań kontrolnych i dochodzenia
sprawiedliwości w sądach. Z wypowiedzi przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu Federacji
Przedsiębiorców Polskich wynika, że dwie trzecie podmiotów, które uzyskały negatywną decyzję
pokontrolną odwoływało się od niej korzystając z dostępnej ścieżki sądowej. Sądy powszechne
opowiadały się jednak dość jednoznacznie po stronie organów ubezpieczeniowych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z jednej strony wydawał więc przez lata interpretacje, które
utwierdzały przedsiębiorców w przekonaniu o legalności podejmowanych działań, z drugiej strony
kwestionował te praktyki w ramach postępowań kontrolnych, a wyniki tych postępowań były
potwierdzane przez sądy.
Skala rzekomych zobowiązań przedsiębiorców wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, narosłych od
roku 2008, wynosi obecnie niemal 19 miliardów złotych21. Jest to wartość porównywalna z całkowitą
roczną wartością rynku usług pracochłonnych, co oznacza, że każda firma objęta kontrolą musiałaby
zapłacić zaległe składki o średniej wartości bliskiej swoim rocznym obrotom. Najprawdopodobniej dla
większości z kontrolowanych firm oznaczałoby to bankructwo lub co najmniej poważne problemy
finansowe. Z odpowiedzi zebranych w badaniu ankietowym wynika, że 30% przedsiębiorców obawia

Tak np. w piśmie ZUS z dnia 16 marca 2011 r. o sygnaturze DI/200000/451/118/2011.
Dostęp online dnia 6 lipca 2017 r. pod adresem http://www.rp.pl/ZUS/305289963-ZUS-sciaga-horrendalne-skladki-z-dawnychzlecen.html?template=restricted#ap-1.
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Wartość wyliczona na podstawie różnic pomiędzy wartością rzeczywiście wpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, a wartością
potencjalną, która byłaby wpłacona, gdyby podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalno-rentowe była równa podstawie wymiaru składek na
ubezpieczenia zdrowotne.
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się, że konieczność zapłaty zaległych składek będzie oznaczała dla nich bankructwo lub poważną
redukcję zatrudnienia, a dalsze 50% przewiduje poważne problemy finansowe i zwolnienia.

Do roku 2016 skala rzekomych należności przedsiębiorców wobec Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych w związku ze stosowaniem podwójnych umów-zleceń sięgała już około 19
miliardów złotych
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Wykres 7. Narastanie problemu teoretycznego zadłużenia przedsiębiorców wobec FUS w latach 2008-2016 [mld
PLN].
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Sam wzrost prawdopodobieństwa kontroli, której efekty mogą mieć istotny negatywny wpływ na
działanie firm rodzi niepewność i obawy wśród wszystkich uczestników rynku. Dotyczy to nie tylko
przedsiębiorców, ale też ich kontrahentów i instytucji finansowych kredytujących bieżącą działalność
firm. W związku z tym, należy oczekiwać, iż widmo ewentualnych problemów finansowym zaowocuje
poważnymi i trudno odwracalnymi skutkami w postaci utraty zaufania do firm działających na
rynkach, szczególnie narażonych na kontrole. To pogorsza ich płynność finansową i obniży
możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania, co w praktyce przełoży się na ogromne
utrudnienia w działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Należy raz jeszcze podkreślić, że takie
problemy mogą dotknąć także firm, które nie zostaną objęte kontrolami. Wystarczy, że z punktu
widzenia innych uczestników rynku znajdą się w grupie ryzyka.
Jednocześnie należy pamiętać, że duża część spośród przedsiębiorców, którzy zostaną dotknięci
kontrolami, nie będzie w stanie uregulować zaległych zobowiązań składkowych, wiele z nich upadnie.
Suma składek nieopłaconych z tytułu umów cywilnoprawnych zawieranych od lat w sektorach
pracochłonnych będzie bowiem zwyczajnie przerastać możliwości finansowe firm, zwłaszcza
w sytuacji, gdy rozstrzygnięcia ZUS utrudnią dostęp do zewnętrznego finansowania (które i tak dla
firm usługowych jest ograniczone) i uderzą w działalność operacyjną przedsiębiorców.
Podsumowując, konkurencyjne rynki, do których należą rynki usług pracochłonnych, cechują się
obecnością dużej liczbą podmiotów, które osobno nie mają wpływu na przebieg procesów rynkowych.
Podstawowym założeniem związanym z funkcjonowaniem konkurencyjnej gospodarki jest fakt, że
z prywatnych dążeń przedsiębiorców do osiągnięcia możliwie najsilniejszej pozycji i najwyższych
22

zysków, wynika ogólny dobrobyt. Rolą państwa jest z kolei stworzenie ram dla funkcjonowania rynku
i zakreślenie granic dopuszczalnej konkurencji. Nie należy więc winić przedsiębiorców za to, że
konkurując między sobą, korzystają ze wszystkich dopuszczalnych przez prawo rozwiązań, które
pozwolą im osiągnąć sukces. Jest to naturalna cecha dobrze funkcjonujących rynków, która prowadzi
do optymalnej w danych warunkach równowagi. Naganną praktyką jest z kolei utwierdzanie
przedsiębiorców w przekonaniu o legalności stosowanych rozwiązań, a następnie kwestionowanie ich
przez ten sam organ administracji publicznej. Takie zachowanie władzy publicznej godzi w szereg
zasad ogólnych prawa, w tym w szczególności w zasadę pewności prawa, zasadę zaufania obywatela
do państwa i zasadę ochrony praw nabytych.

2.3 Skutki dla finansów publicznych
Idea taniego państwa, która przekładała się na konkretną politykę stosowaną w latach 2008-2016
przez organy administracji publicznej w obszarach zamówień publicznych i zatrudnienia, przełożyła
się na wymierne oszczędności budżetowe. Przeniesienie odpowiedzialności za warunki zatrudnienia
na wykonawców zamówień w sytuacji, w której budżety przewidywane w przetargach nie pozwalały
na pokrycie chociażby podstawowych kosztów pracy, musiało oznaczać dla indywidualnych
podmiotów sektora finansów publicznych poprawę wyników finansowych.
Całkowite oszczędności jednostek publicznych uzyskane na skutek stosowania kryterium najniższej
ceny i niskiego budżetowania kosztów zlecanych w ramach zamówień zadań można oszacować w
okresie 2008-2016 na od 20 do 30 miliardów złotych.
Szacunki te wynikają z porównania teoretycznej wartości rynku zamówień publicznych na usługi
pracochłonne, gdyby stosowne tam stawki zakładały zatrudnianie pracowników na umowy o pracę na
płace minimalną z oszacowanymi, na podstawie informacji rynkowych wartościami rzeczywistymi
tego rynku w kolejnych latach.
Oszczędności osiągane w wyniku realizacji polityki taniego państwa są jednak w szerszym ujęciu
pozorne. Chociaż głównym beneficjentem dominacji czynnika cenowego w prawie zamówień
publicznych były faktycznie jednostki publiczne, to trzeba pamiętać, że brak lub symboliczne
oskładkowanie umów cywilnoprawnych dla pracowników wykonujących pracę w branżach
pracochłonnych będą finalnie prowadziły do podwójnego obciążenia budżetu państwa. Budżet ten był
obciążany po raz pierwszy, kiedy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wpływały nawet
minimalne składki emerytalne od rosnącej liczby osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych. Ze względu na repartycyjny charakter pierwszego filara polskiego systemu
emerytalnego, oznaczało to większe obciążenie państwa bieżącymi wypłatami świadczeń
emerytalnych. Budżet państwa zostanie obciążony po raz drugi, kiedy po osiągnięciu wieku
emerytalnego przez byłych zleceniodawców zatrudnionych w branżach pracochłonnych, nie otrzymają
oni nawet emerytury minimalnej i zostaną skazani na zasiłki i świadczenia socjalne. Będzie to de facto
swego rodzaju spłata zadłużenia budżetu państwa wobec systemu emerytalnego powstałego na skutek
obniżenia wartości składek ubezpieczeniowych wpłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w
latach 2008-2016.
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Rzeczywista wartość rynku zamówień publicznych na usługi pracochłonne i
wartość potencjalna po uwzględnieniu oszczędności państwa [mld PLN]22.
Wykres pokazuje narastające oszczędności finansów publicznych w związku ze
stosowaniem zaniżonych stawek w przetargach publicznych w usługach
pracochłonnych takich jak na przykład sprzątanie, czy ochrona.
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Wykres 8. Oszczędności jednostek finansów publicznych w związku ze stosowaniem kryterium najniższej ceny i
stawkom niepozwalającym pokryć minimalnych kosztów zatrudnienia pracowników na umowę o pracę [mld
PLN].
Źródło: Analiza własna na podstawie danych rynkowych.

Państwo próbuje uniknąć efektu subsydiowania organów administracji publicznej kosztem większego
obciążenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przyszłości poprzez wzmożone kontrole i ściąganie od
przedsiębiorców rzekomych należności składkowych. Dzieje się to wbrew wcześniejszym
interpretacjom wydawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które zapewniały, że
wykorzystanie instytucji zbiegów podstaw oskładkowania przez przedsiębiorców jest zgodne z
prawem i wbrew rachunkom opłacalności. Należy mieć bowiem na uwadze, że kwoty rzeczywiście
wyegzekwowanych nieopłaconych składek mogą stanowić promil oszacowanych 16 miliardów złotych,
które obrazują skalę problemu
Liczba postępowań kontrolnych przeprowadzanych przez inspektorów Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych pomiędzy rokiem 2008 i 2016 wzrosła o 22%, a z wypowiedzi respondentów uzyskanych
w badaniu ankietowym wynika, że liczba postępowań, których przedmiotem była praktyka
zatrudniania pracowników na podstawie kilku umów zleceń wzrosła w tym okresie aż o 250%. Mimo
to, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest w stanie objąć kontrolą wszystkich firm działających na

22 Wartości zostały oszacowane w oparciu o przybliżoną wartość rynku usług pracochłonnych dla poszczególnych lat oraz i założony udział

zamówień publicznych w rynku usług pracochłonnych. Dla oszacowania całkowitej wartości usług pracochłonnych posłużono się
informacjami rynkowymi dotyczącymi: ochrony, sprzątania oraz cateringu. Przyjęty na potrzeby obliczeń, których wyniki prezentuje
wykres, udział zamówień publicznych w tych rynkach to 30%. Przyjęto, iż stosowanie płac minimalnych na tych rynkach zwiększyłoby
obowiązujące stawki, a więc wartość realizowanych zamówień o odpowiednie kwoty. Różnice pomiędzy stawkami wynikającymi z płacy
minimalnej oraz stawkami rzeczywistymi analogiczne jak na wykresach 3 i 4.
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rynku. Roczna liczba kontroli, jakie w 2016 roku przeprowadzili inspektorzy ZUS wynosiła nieco
ponad 79 tysięcy – kontrole te były przeprowadzane we wszystkich sektorach gospodarki, a do ich
przedmiotów należą najróżniejsze praktyki przedsiębiorców. Tymczasem liczba firm zajmujących się
usługami pracochłonnymi to około 100 tys., a liczba osób tam pracujących sięga 1 miliona.
Oznacza to, że kontrole obejmą tylko wybrane firmy, a większość z nich i tak nie będzie w stanie
wyegzekwować tych roszczeń. Reperkusje uderzą zaś w cały rynek, a przede wszystkim w
pracowników firm dotkniętych kontrolami, jako że część z nich straci źródło utrzymania.
Co więcej, elastyczne i tanie formy zatrudnienia w latach kryzysu gospodarczego pomogły polskim
przedsiębiorcom zachować płynność i utrzymać się na rynku, a dzięki temu uchroniły gospodarkę
państwa przed szkodliwymi procesami, jakie byłyby konsekwencją ewentualnych trudności, jakich
mogli doświadczyć przedsiębiorcy działający w branżach pracochłonnych. Idea taniego państwa,
outsourcing usług oraz przyzwolenie na praktyki obniżające koszty pracy pomogły polskim
przedsiębiorcom w dobie globalnego kryzysu, a dzięki temu przyczyniły się do zabezpieczenia polskiej
gospodarki przed recesją.
Dziś tych samych przedsiębiorców ściga się za stosowanie w przeszłości praktyk, o których
poprawności byli oni utwierdzani przez organy administracji publicznej – stanowi to rzeczywiste
zagrożenie dla ciągłości działalności gospodarczej wielu polskich podmiotów. W długim okresie, luka
powstała na rynkach takich jak chociażby rynek ochrony, czy rynek utrzymania czystości, zostanie
zapewne wypełniona przez silne zagraniczne podmioty dysponujące dużym kapitałem, które, jak
należy oczekiwać, skorzystają z możliwości zagospodarowania powstałej luki podażowej. Warto
dodać, że taki scenariusz byłby całkowicie sprzeczny z ideą przyświecającą Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju, która zakłada wspieranie rodzimej przedsiębiorczości i zmniejszanie
uzależnienia polskiej gospodarki od kapitału zagranicznego.
Podsumowując, na skutek konsekwentnego dochodzenia od przedsiębiorców rzekomo zaległych
składek na ubezpieczenia społeczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych poniesie ogromne koszty
kontroli, sporów sądowych i egzekucji należności, a finalnie uzyskane kwoty i tak nie zmienią w żaden
sposób sytuacji przyszłych emerytów, będą bowiem zwyczajnie zbyt małe. Prowadzi to do wniosku, że
rozwiązanie zaistniałego problemu sprowadzające się do konsekwentnej egzekucji niezapłaconych
składek, nie będzie realizowało głównego celu działalności ZUS, a więc zapewnienia przyszłym
emerytom chociażby minimalnych świadczeń na starość. Co więcej, taka polityka będzie z
perspektywy państwa kosztowna i mało efektywna, uderzy przy tym w przedsiębiorczość i poziom
zaufania do państwa.
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3 Wpływ aspektów prawnych na ilość i
wartość umów zleceń
Z perspektywy negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorców i pracowników jakie wiążą się z
sytuacją panującą obecnie na rynku usług pracochłonnych, szczególnej uwagi wymaga stosunek
państwa do obowiązujących przepisów prawa oraz sposób, w jaki były one stosowane przez różne
organy administracji publicznej.
Jak zostało to już wspomniane w rozdziale 3.2., część przedsiębiorców na przestrzeni lat 2008-2016
występowała do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskami o wydanie interpretacji
indywidualnych, których celem była weryfikacja legalności wykorzystania zbiegu kilku umów
cywilnoprawnych do obniżenia kosztów pracy. Wszystkie interpretacje indywidualne uzyskane w ten
sposób aprobowały możliwość oskładkowania wyłącznie jednej z kilku umów cywilnoprawnych
zawartych pomiędzy przedsiębiorcą i pracownikiem, jako zgodne z art. 9 ust. 2 ustawy systemowej.
Znamienne jednak jest to, że pomimo dużej powtarzalności stanów faktycznych nie zdecydowano się
nigdy na wydanie interpretacji ogólnej.
Jednocześnie, kontrolerzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzali, że wykorzystywanie przez
przedsiębiorców art. 9 ust. 2 ustawy systemowej do obniżenia kosztów pracy było działaniem
sprzecznym z prawem i żądali zapłaty rzekomo zaległych składek na ubezpieczenia społeczne, często
za kilka lat wstecz.

3.1 Pozytywne interpretacje
Interpretacje wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych utwierdzały przedsiębiorców w
przekonaniu o poprawności stosowanej polityki zatrudnienia. Należy zauważyć, że jedynie w
niektórych wypowiedziach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazywano na możliwość istnienia
pewnych dodatkowych warunków dopuszczalności duplikacji umów zleceń. Kwestie te nie były jednak
eksponowane i w żadnym przypadku nie skłoniły Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wydania
interpretacji negatywnej lub odmowy wydania interpretacji.
Niekiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydając korzystną dla przedsiębiorcy interpretację
zaznaczał, że zakres przedmiotowy wniosków o wydanie pisemnej interpretacji uniemożliwia
interpretację przepisów Kodeksu cywilnego i rozpatrywanie treści umów cywilnoprawnych pod kątem
ewentualnego obejścia prawa. W niektórych przypadkach nawet takie uwagi były zainicjowane przez
bezpośrednie pytania wnioskodawców. Należy jednak podkreślić, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych
sam nigdy nie przywołał starszego orzecznictwa kwestionującego instrumentalne wykorzystanie art. 9
ust. 2 ustawy systemowej, ani nie odmówił wydania interpretacji w sytuacji, gdy stan faktyczny mógł
budzić wątpliwości z punktu widzenia prawa cywilnego23.
Podobne miękkie stwierdzenia zostały zawarte np. w piśmie z dnia 28 sierpnia 2013 roku24. Również
w tym przypadku to wnioskodawca przywołuje art. 58 §1 Kodeksu cywilnego, a Zakład Ubezpieczeń
Społecznych stwierdza jedynie że „istotne natomiast jest to, aby zakres przedmiotowy
poszczególnych umów wykonywanych równocześnie różnił się.”

23
24

Tak np. w piśmie ZUS z dnia 25 lipca 2013 r. o sygnaturze DI/100000/451/951/2013.
Pismo ZUS z dnia 28 sierpnia 2013 r. o sygnaturze DI/100000/451/1154/2013.
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Innym przykładem, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał, że zakres wydawanych
interpretacji nie obejmuje przepisów Kodeksu cywilnego to pismo z dnia 14 lutego 2014 roku 25.
Również i w tym przypadku wydana została interpretacja korzystna dla przedsiębiorcy, choć Zakład
Ubezpieczeń Społecznych zauważył, że „[Zakład Ubezpieczeń Społecznych] dokonuje wyłącznie
oceny przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zakresie
zastosowania przepisów ubezpieczeniowych dotyczących obowiązku odprowadzania składek na
ubezpieczenie społeczne, natomiast nie odnosi się do treści zawartych przez wnioskodawcę umów
zlecenia w świetle przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.”
Ciekawa uwaga pojawiła się również w pozytywnej interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
wydanej dnia 4 czerwca 2013 roku26 – w treści tego dokumenty czytamy, że „Zakład nie jest także
władny do wypowiedzenia się w kwestach związanych z wypełnianiem i składaniem dokumentów
zgłoszeniowych, (…). To samo dotyczy zakresu postępowania prowadzonego przez inspektorów
Zakładu w toku prowadzonych czynności kontrolnych u płatnika składek.”
Warto wyraźnie podkreślić, że podobne, miękkie zastrzeżenia były zamieszczane jedynie w niektórych
interpretacjach. Nawet jeżeli założymy, że podobne sformułowania powinny zwrócić uwagę
przedsiębiorców na możliwość naruszenia przepisów Kodeksu cywilnego (co samo w sobie wydaje się
dość silnym założeniem biorąc pod uwagę, że wszystkie wymienione interpretacje były pozytywne),
taka postawa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych budzi wątpliwości z punktu widzenia zasady równego
traktowania podatników.
Na koniec należy podkreślić znaczenie interpretacji prawnych wydawanych przez organy
administracji publicznej i ich dotychczasowe miejsce w systemie prawnym. Krystyna Wojtczak i
Marcin Princ wskazują, że interpretacje mają charakter swoistego przyrzeczenia publicznego, wiążą
administrację publiczną co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, które nakładają na
przedsiębiorców obowiązek świadczenia określonej daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. Jeśli wydana interpretacja stwierdza prawidłowość stanowiska
przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten w zakresie, w jakim stosuje się do uzyskanej interpretacji, nie może
być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub
innymi karami27. Co więcej, jak czytamy w komentarzu Cezarego Kosikowskiego do art. 10a ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca, który zastosuje się do
uzyskanej interpretacji nie może ponosić z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji nawet
wówczas, gdy interpretacja okaże się wadliwa28.

3.2 Kontrole sprzeczne z interpretacjami
Jak się okazuje, rozbieżności w podejściu organów administracji publicznej do oceny działań
przedsiębiorców nie miały charakteru incydentalnego lub krótkotrwałego. Negatywne decyzje
dotyczące multiplikacji umów cywilnoprawnych były wydawane przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych na podstawie protokołów pokontrolnych od lat. Co ciekawe, z odpowiedzi udzielonych
przez przedsiębiorców w ankiecie wynika, że natężenie postępowań kontrolnych wzrosło pomiędzy
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2008 a 2016 rokiem o blisko 250%. W przypadku ponad połowy postępowań Zakład Ubezpieczeń
Społecznych zakwestionował praktykę zawierania podwójnych umów zleceń.
Pierwsze przypadki negatywnych wyników kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaczęły
pojawiać się w roku 2011, kiedy to pojawiły się pierwsze wątpliwości inspektorów. Wskazuje na to
między innymi uzasadnienie odwołania od negatywnej decyzji ZUS z dnia 15 maja 2012 r. zacytowane
w wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 listopada 2013 roku29, w którym poszkodowany
przedsiębiorca tłumaczy, że podczas kontroli, jaka miała miejsce w jego spółce 6 lipca 2010 r.
inspektorzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie dopatrzyli się w oskładkowaniu tylko pierwszych
umów zleceń jakiejkolwiek niezgodności z prawem. W wyniku kontroli mającej miejsce w okresie od 5
do 28 września 2011 r. te same praktyki zostały z kolei zakwestionowane.
Do podobnych wniosków prowadzi analiza treści interpretacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Lublinie dnia 14 lutego 2013 roku30. W uzasadnieniu dokumentu cytuje się twierdzenie
wnioskodawcy, w którym wskazuje on, że zmiana podejścia organów administracji publicznej do
praktyki multiplikowania umów cywilnoprawnych zaczęła się pod koniec 2011 roku. W przywołanej
sprawie wnioskodawca wyjaśnia, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wyniku kontroli wydał
decyzję stwierdzającą niedopłatę składek za lata 2008-2012, mimo że polityka zatrudniania
pracowników na podwójnych umowach zlecenia była wcześniej konsultowana z pracownikami ZUS
oraz odpowiadała wskazówkom przekazywanym w trakcie szkoleń organizowanych przez ZUS. W
przypadku obu rozstrzygnięć, w ich treści nie znalazł się żaden komentarz dotyczący zmiany
stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jaka miała mieć miejsce w 2011 roku.
Przytoczone orzeczenia wskazują, że kontrole kwestionujące multiplikowanie umów cywilnoprawnych
miały miejsce równolegle przez cały okres, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydawał
interpretacje, które potwierdzały, że takie praktyki są dopuszczalne.

3.3 Stanowisko sądów
Przedsiębiorcy, którzy czuli się skrzywdzeni przez niekonsekwentne działania administracji
publicznej i rozbieżne oceny tych samych sytuacji dokonywane przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, szukali pomocy w wymiarze sprawiedliwości. Sądy powszechne jednogłośnie popierały
jednak wyniki postępowań kontrolnych. W uzasadnieniach, w zależności od stanu faktycznego,
stwierdza się, że praktyka zawierania z tym samym pracownikiem kilku umów cywilnoprawnych
stanowiła obejście prawa dotyczącego ubezpieczeń społecznych (art. 58 §1 Kodeksu cywilnego), że
była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 58 §2 Kodeksu cywilnego), albo że jedna
z zawartych umów była czynnością pozorną (art. 83 Kodeksu cywilnego).
W wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 11 maja 2012 roku sąd tłumaczy, że nic nie stoi na
przeszkodzie, aby treść jednego stosunku zobowiązaniowego została ujęta w dwóch lub więcej
dokumentach, a „(…) rozbicie czynności wykonywanych w tym samym miejscu, w tym samym
czasie i na rzecz tej samej osoby na dwie umowy zlecenia (…) nie może być traktowane inaczej niż
jako działanie w celu obejścia prawa (którego celem jest pozoracja zbiegu tytułów ubezpieczenia
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społecznego).” Do podobnych wniosków doszedł Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z dnia 25
listopada 2013 roku31, czy też Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 15 kwietnia 2016 roku32.
W postanowieniu z dnia 27 maja 2014 roku33 o Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpatrzenia
skargi kasacyjnej, stwierdzając, że sąd drugiej instancji przeprowadził wyczerpujące postępowanie
dowodowe i dokonał prawidłowej oceny zebranych dowodów. Nie można więc zgodzić się z rzekomą
oczywistością zasadności wniesionej skargi. W uzasadnieniu postanowienia Sąd Najwyższy przytacza
następujące ustalenia sądu drugiej instancji: „Sam fakt zredagowania odrębnych umów o opiekę
nad osobą starszą i o sprzątanie w jej miejscu zamieszkania nie oznaczał, że rzeczywiście –
w znaczeniu prawa – mamy do czynienia z dwoma stosunkami zobowiązaniowymi. W ocenie tego
Sądu, rozbicie czynności wykonywanych w tym samym miejscu, w tym samym czasie i na rzecz tej
samej osoby na dwie umowy zlecenia, stanowiło obejście prawa w rozumieniu art. 58 §1 k.c.,
wynikające z upozorowania zbiegu tytułów ubezpieczenia społecznego w celu uniknięcia płacenia
składek na ubezpieczenie społeczne w wyższej kwocie.” Logika rozumowania sądu jest w tym
przypadku w pełni zbieżna z tą stosowaną w orzeczeniach przytaczanych wyżej.
Ciekawie na tym tle wygląda wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 października
2015 roku34. W sprawie tej Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował praktykę polegającą na
zawieraniu z tym samym pracownikiem dwóch umów zleceń dotyczących utrzymania porządku i
ochrony obiektów. Sąd stwierdził w uzasadnieniu, że „Ukształtowanie jednego stosunku
zobowiązaniowego jako dwóch umów w celu obniżenia kosztów wynikających z obowiązku
odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne świadczy o fakcie, że rozdzielenie
stosunku obligacyjnego łączącego płatnika składek z zainteresowanymi stanowi obejście prawa w
rozumieniu art. 58 §1 k.c.” W kolejnych akapitach sąd przywołuje jednak wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 18 marca 2014 roku35, w którym stwierdza się, że określenie przez strony rażąco niskiego
wynagrodzenia (na poziomie 30 złotych), niemającego przymiotu wynagrodzenia godziwego, w
sytuacji gdy strony umowy łączą inne umowy zlecenia, z których zleceniobiorcy uzyskują wielokrotnie
wyższe wynagrodzenie, narusza między innymi zasady współżycia społecznego, zasadę równego
traktowania wszystkich ubezpieczonych i zasadę solidaryzmu ubezpieczeń społecznych. To z kolei
oznacza, że praktyka poddawana ocenie w przytoczonej sprawie została zakwestionowana również na
podstawie art. 58 §2 Kodeksu cywilnego, który stwierdza, że czynność sprzeczna z zasadami
współżycia społecznego jest nieważna.
Nieco odmienną argumentacją posłużył się Sąd Okręgowy we Wrocławiu, który w dwóch wyrokach z
dnia 29 czerwca 2016 roku oraz 30 marca 2017 roku36 dopatrzył się w praktyce multiplikowania
umów zleceń zawartych z tym samym pracownikiem pozorności czynności prawnych (art. 83 §1
Kodeksu cywilnego). Ważną okolicznością, która pojawiła się w sprawach rozpatrywanych przez
wrocławski sąd, a której nie stwierdzono w sprawach przywoływanych wyżej, był fakt że w obu
przypadkach jedna z zawartych umów cywilnoprawnych nie była w praktyce wykonywana – to z kolei
oznaczało, że spełnione są przesłanki pozorności czynności prawnej z art. 83 §1 Kodeksu cywilnego.
Na koniec warto dodać, że wszystkie przytoczone powyżej wyroki zapadły wyłącznie w sprawach
dotyczących zawierania dwóch umów zleceń z jednym pracownikiem. Zgodnie z uwagami
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zamieszczonymi w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 maja 2012 roku37 do spraw
dotyczących przypadków zawierania z pracownikiem kilku umów cywilnoprawnych można natomiast
stosować analogicznie orzeczenia zapadłe również w sprawach dotyczących zbiegu pracy nakładczej i
działalności gospodarczej, a prawdopodobnie również orzeczenia związane ze zbiegiem działalności
gospodarczej i umów zleceń. Wnioskowanie sądów we wszystkich wymienionych typach spraw jest
zbieżne.

3.4 Ocena na tle ogólnych zasad prawa
Sytuacja, w której przedsiębiorcy, którzy uzyskali pozytywne interpretacje w zakresie braku
konieczności odprowadzania składek z tytułu drugiej i każdej kolejnej umowy cywilnoprawnej
zawartej z pracownikiem, byli utwierdzani w pewności, że postępują zgodnie z prawem, jest sprzeczna
nie tylko z zasadami konstytucyjnymi, ale również z zasadami prawa administracyjnego.
Przedsiębiorcy mieli pełne prawo funkcjonować w przekonaniu, że ich postawa jest zgodna z
obowiązującymi przepisami i że w przypadku kontroli w przyszłości będą oni chronieni przez
instytucję interpretacji indywidualnych.
Zgodnie z art. 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy administracji publicznej działają na
podstawie prawa i w granicach prawa.
Podejście organów administracji publicznej polegające na wydaniu interpretacji indywidualnej dla
przedsiębiorcy, a następnie na kwestionowaniu tej interpretacji może stanowić zaprzeczenie wielu
komponentów zasady demokratycznego państwa prawa, uregulowanej w art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
Naruszona została chociażby zasada pewności prawa, zwana również zasadą bezpieczeństwa
prawnego, która gwarantuje ochronę praw słusznie nabytych, interesów w toku oraz ekspektatyw.
Zasada ta, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o sygnaturze K 9/92 z dnia 7 września
1994 roku, zapewnia obywatelom warunki sprzyjające trafnemu przewidywaniu działań władz
państwowych. Gwarantuje przewidywalność działania państwa prawnego w sferze prawotwórczej, ale
też w sferze stosowania prawa – to właśnie tego ostatniego elementu wyraźnie brakuje w przypadku
działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opisywanych w raporcie.
W zachowaniu organów państwa nie sposób dostrzec również przestrzegania zasady zaufania
obywatela do państwa, zwanej również zasadą lojalności państwa wobec obywatela38. Warto
pamiętać, że zasada ta jest zbieżna w istotny sposób z zasadą przewidywalności prawa wypracowaną
na tle europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przez Europejski
Trybunał Praw Człowieka39. Zgodnie z tą zasadą „adresaci norm prawnych mają prawo oczekiwać,
że regulacja prawna nie zostanie zmieniona na ich niekorzyść w sposób arbitralny i zaskakujący40.”
Nagłe i niepodlegające dyskusji zakwestionowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych własnych
interpretacji, wielokrotnie powielanych w różnych, niezależnych od siebie sprawach, należy określić
co najmniej jako „arbitralne i zaskakujące”. Obowiązek stosowania się do zasady lojalnego
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zachowania państwa wobec obywatela odnosi się nie tylko do prawodawcy, ale również do każdego z
organów państwa. Nie mogą one wycofywać się ze złożonych obietnic, w tym przypadku z
przyrzeczenia publicznego jakim jest interpretacja indywidualna.
Kolejną zasadą, którą można wyprowadzić wprost z zasady zaufania obywatela do państwa, a więc
mającą charakter bardziej szczegółowy, jest zasada ochrony praw nabytych41. Zgodnie z jej treścią
chronione są prawa (uprawnienia) rzeczywiście nabyte na podstawie rozstrzygnięć indywidualnych
lub choćby aktów generalnych w sytuacji, gdy ktoś spełnił warunki nabycia danego uprawnienia42. W
sposób oczywisty można stwierdzić, że pracodawca stosując się do otrzymanej interpretacji
indywidualnej nabył prawo do niebycia obciążonym jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami
administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej
interpretacji. Tak stanowią art. 10 i 10a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca
nabył prawo do ochrony przed skutkami zastosowania się do interpretacji43.
Warto dodać, że organ administracji publicznej nie może zasłaniać się zasadą legalizmu próbując
uzasadnić swoje działanie, ponieważ, cytując Lecha Garlickiego, „działanie organów państwa na
podstawie prawa, będące przejawem zasady legalizmu, nie oznacza natomiast bezwzględnego
obowiązku eliminowania z obrotu wadliwych decyzji, na podstawie których strona nabyła prawo
lub jego ekspektatywę po upływie znacznego czasu od wydania tego aktu administracyjnego. Takie
aspekty i konsekwencje zasady praworządności są bowiem ograniczone przez potrzebę stabilizacji
stanów społeczno-gospodarczych ukształtowanych mocą aktu administracyjnego, a ponadto przez
zasadę zaufania obywatela do państwa, w tym zasadę pewności prawa, które wynikają z art. 2
Konstytucji (zob. wyrok TK z 12 maja 2015 r., P 46/13, pkt 10.5)” 44.
Sięgając poza polski porządek prawny należy również zauważyć, że interpretacje prawa, tak
indywidualne jak i ogólne, są powszechnie uznawane w krajach Unii Europejskiej jako chronione
przez zasady konstytucyjne. Należą do nich zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań (ang. the
principle of legitimate expectation, franc. le principe de confiance légitime), zasada pewności prawa
(the principle of legal certainty), bezpieczeństwa prawnego (la sécurité juridiques), przywoływanej
często w dyskusji nad konsekwencjami skorzystania z interpretacji w literaturze belgijskiej i
francuskiej, czy też zasada uzasadnionego zaufania (le principe de la croyance légitime)45.
Wychodząc poza zasady wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mając w pamięci, że
interpretacje indywidualne mają charakter decyzji administracyjnych, należy również zwrócić uwagę
na liczne naruszenia zasad prawa administracyjnego.
Sytuacja, w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych z jednej strony wydaje interpretację, która
utwierdza przedsiębiorcę w tym, że jego zachowanie jest zgodne z prawem ubezpieczeń społecznych, a
z drugiej kwestionuje taką praktykę jako naruszającą przepisy, z całą pewnością godzi w zasadę
prawdy obiektywnej oraz zasadę uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywatela
wyrażone w art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mając na względnie interes społeczny powinien rozważyć odmowę
wydania interpretacji w sytuacji, gdy nie został ustalony kompletny stan faktyczny danej sprawy, a
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więc między innymi okoliczność czy mamy do czynienia z jednym, czy z dwoma stosunkami
zobowiązaniowymi. Mając świadomość, że brakujące ustalenia faktyczne mogą mieć istotne znaczenie
dla interesu przedsiębiorcy i interesu społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie powinien
wydawać interpretacji opierających się na arbitralnie poczynionych założeniach co do więzi prawnej
łączącej zleceniodawcę i zleceniobiorcę, które z resztą nie były wyraźnie zaznaczane w decyzjach.
Co ciekawe, proponowany wyżej sposób działania został przyjęty w przypadku wniosków o wydanie
interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w sprawach, które dotyczą wprowadzania przez
pracodawców programów motywacyjnych, które pozwalają w sposób sztuczny obniżyć opodatkowanie
dochodu pracowników. Ministerstwo Finansów opublikowało informację zapowiadającą określony
sposób postępowania organów publicznych w sytuacjach, gdy do Dyrektora Krajowej Informacji
Skarbowej trafi wniosek o wydanie interpretacji, w którym przedstawiony będzie stan faktyczny
przejawiający cechy sztuczności, a więc potencjalnie kwalifikujący się jako możliwy do
zakwestionowania w oparciu o przepisy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W przypadku
tego typu wniosku szef Krajowej Administracji Skarbowej ma wydawać opinię, która dla organu
interpretacyjnego będzie stanowiła podstawę do odmowy wydania interpretacji indywidualnej46.
Oznacza to, że na gruncie prawa podatkowego przewiduje się obecnie sytuację, w której w razie
zidentyfikowania przez organy administracji publicznej wniosków o wydanie interpretacji
indywidualnej, które cechują się dużym podobieństwem i powtarzalnością, organy te będą odmawiały
wydawania interpretacji indywidualnej.
Kierując się zasadą informowania stron wyrażoną w art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako organ administracji
publicznej wydając decyzję interpretacyjną powinien również w sposób należyty i wyczerpujący
poinformować przedsiębiorców o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na
ich prawa i obowiązki. Jak zostało to wskazane wyżej, tylko w przypadku niektórych późniejszych
interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miękki sposób sygnalizował, że praktyki będące
przedmiotem sprawy mogą być kwestionowane na gruncie prawa cywilnego. Tego typu
niejednoznaczne informacje zamieszczane jedynie w losowo wybranych interpretacjach mogą z resztą
zostać uznane za sprzeczne z zasadą równości wobec prawa wyrażonej w art. 32 Konstytucji. Trudno
znaleźć uzasadnienie, dla którego jedni przedsiębiorcy byli ostrzegani przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych przed ewentualnymi konsekwencjami swojego zachowania (niezależnie w jaki sposób), a
inni w zbliżonych sprawach podobnej informacji nie uzyskiwali.
Na koniec warto dodać, że zachowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przytaczanych sprawach
mogło podważać zaufanie przedsiębiorców do instytucji publicznych i pewności prawa, a więc z całą
pewnością nie realizowało zasady pogłębiania zaufania obywateli wyrażonej w art. 8 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dostęp online dnia 3 sierpnia 2017 r. pod adresem: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/pracownik/760745,Programy-motywacyjne-dlapracownikow-to-unikanie-opodatkowania-PIT.html.
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4 Nieskuteczne działania państwa
4.1 Zmiany ustawy systemowej
Przez kilkanaście ostatnich lat ustawodawca sukcesywnie ograniczał możliwości stosowania
rozwiązań polegających na zatrudnianiu pracowników na podstawie kilku umów, nowelizując ustawę
systemową i tym samym domykając system ubezpieczeń społecznych. Niestety, jak wynika z danych
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pomimo kolejnych fragmentarycznych nowelizacji, popularność
umów cywilnoprawnych cały czas rosła – w latach 2008-2016 ich liczba podwoiła się, z 518 tys. do
1,038 mln (patrz wykres 5) i nadal rośnie. Pozwala to stwierdzić, że to nie tylko wadliwie
skonstruowane przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych była powodem rosnącej dominacji
cywilnoprawnych form zatrudnienia, ale przyczyniły się do tego również inne kwestie, jak chociażby
narastająca presja konkurencyjna na stosowanie umów cywilnoprawnych w zamówieniach
publicznych.
Opisywane zjawisko doczekało się również swojej naukowej definicji. W literaturze przywołuje się je
niekiedy jako multiplikowanie podstaw zatrudnienia i tłumaczy, że mechanizm ten polega na
rozdrobnieniu stosunku zatrudnienia, które prowadzi do wydzielania poszczególnych fragmentów
stosunku do odrębnych stosunków prawnych łączących danego pracownika z tym samym
(multiplikacja wertykalna) lub z innym podmiotem zatrudniającym (multiplikacja horyzontalna)47.
Multiplikacja podstaw zatrudnienia wykorzystuje przepisy dotyczące zbiegu różnych tytułów
ubezpieczenia i skutkuje obniżeniem zobowiązań publicznych ciążących na pracodawcy.

4.2 Niska jakość przepisów prawa ubezpieczeń społecznych
Pierwszym przykładem multiplikacji podstaw zatrudnienia było cieszące się popularnością w latach
90. XX zjawisko polegające na defragmentacji stosunku pracy. Przejawiało się ono sytuacjami, w
których pracownik świadczył na rzecz pracodawcy pracę na podstawie zarówno umowy o pracę, jak i
umowy cywilnoprawnej, chociaż natura wykonywanych zadań pozwalała, aby relacje były ograniczone
wyłącznie do stosunku pracy.
Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie szybko wypracował zasadę, zgodnie z którą umowę
cywilnoprawną należy w podobnych przypadkach sztucznej defragmentacji traktować jako
uzupełnienie umowy o pracę. Takie podejście było również wspierane domniemaniem istnienia
jednego stosunku pracy48. Wymienione zasady były jednak mało użyteczne na gruncie
obowiązującego wówczas prawa ubezpieczeń społecznych i konieczna była interwencja legislacyjna.
W lutym 1995 r. weszła w życie nowelizacja, zgodnie z którą dochód z tytułu umowy zawartej ze
zleceniodawcą, który jest jednocześnie pracodawcą zleceniobiorcy traktuje się na potrzeby
ubezpieczeń społecznych jak wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy49.

A. Kurzych. Multiplikacja podmiotów zatrudniających a stosunki ubezpieczenia społecznego [w: M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski (red).
Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych]. Wolters Kluwer, 2015, s. 333.
48
W tym miejscu należy wymienić przede wszystkim uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1994 r. o sygnaturze I PZP 13/94 oraz wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 13 marca 1997 r. o sygnaturze I PKN 43/97.
49
Ustawa z dnia 18 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki
uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. Nr 133, poz. 686), która zmieniła ustawę z dnia 19 grudnia 1975 r.
o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy
zlecenia poprzez wprowadzenie do niej art. 2 ust. 3.
47

33

Co ciekawe, rozwiązania tego nie przeniesiono początkowo do ustawy systemowej, która weszła w
życie 1 stycznia 1999 r. Art. 9 ust. 1 tej ustawy stanowił, że umowa zlecenie w zbiegu z umową o pracę
jest indyferentna prawnie, a umowa o dzieło w ogóle nie wywołuje żadnych konsekwencji
ubezpieczeniowych.
Ustawodawca podjął próbę naprawienia swojego błędu w 1999 r., kiedy przygotował nowelizację50,
która wprowadziła do ustawy systemowej art. 8 ust. 2a, a wraz z nim konstrukcję uznania za
pracownika. Sytuacja zleceniobiorcy lub wykonawcy dzieła, który zawarł umowę cywilnoprawną ze
swoim pracodawcą została zrównana z sytuacją pracownika.
Co więcej, w toku prac nad nowelizacją zdecydowano się dodać fragment, który rozciąga zakres
zastosowania przepisu również na osoby, które zawarły umowę zlecenie z podmiotem trzecim, ale
faktycznie świadczą na jej podstawie pracę na rzecz swojego pracodawcy. Zmiana polegająca na
dodaniu do pierwotnego brzmienia art. 8 ust. 2a słów „…lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje
pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.” jest określana jako lex Manicki
od nazwiska posła, który zgłosił wspomnianą poprawkę51. W ten sposób chciano wykluczyć
stosowanie tzw. trójkąta umów, a więc konstrukcji polegającej na tym, że pracownik podpisuje
umowę zlecenia z podmiotem trzecim, który z kolei zawiera umowę podwykonawstwa z pierwotnym
pracodawcą pracownika, a w efekcie dochodzi do multiplikacji horyzontalnej podstaw zatrudnienia.52
Nowelizacja ta okazała się nieskuteczna. Ostatecznie przyjęto wykładnię, która zmierzała do
interpretowania „działania na rzecz” jako działania w interesie, a więc działania dla podmiotu, który
ostatecznie osiąga korzyść z efektów pracy pracownika-zleceniobiorcy. Sąd Najwyższy przyjmował, że
sam fakt zawarcia umowy zlecenia z pracownikiem spółki A przez spółkę B powiązaną kapitałowo z
podmiotem A, nie powoduje powstania stosunku obligacyjnego, jeśli przedmiot umowy zlecenia jest
faktycznie wykonywany w ramach umowy o pracę53. Takie podejście odwołuje się do pierwotnych
koncepcji stosowanych przez Sąd Najwyższy jeszcze w latach 90. XX wieku, które sprowadzały się do
uznawania umów zleceń za faktyczne uzupełnienie stosunku pracy54.

4.3 Punktowe reformy artykułu 9 ust. 2 ustawy systemowej
W kolejnych latach ciężar dyskusji przesunął się na grunt art. 9 ust. 2 ustawy systemowej. Zgodnie z
tym przepisem, w razie zbiegu między innymi takich tytułów ubezpieczenia jak praca nakładcza,
umowy cywilnoprawne, pozarolnicza działalność gospodarcza, status posła lub senatora (art. 6 ust. 1
pkt 2, 4-6, 10), obowiązkowemu ubezpieczeniu podlega tylko ten tytuł, który powstał najwcześniej55.
W efekcie bardzo popularna stała się praktyka łączenia faktu prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej oraz zatrudnienia na podstawie umów zleceń, a także praktyka łączenia pozarolniczej
działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy nakładczej.

Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1256 z
późn. zm.).
51
I. Jędrasik-Jankowska. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Wolters Kluwer, 2016.
52
Dostęp online dnia 30 czerwca 2017 r. pod adresem: http://arkana-lex.eu/porady/kiedy-przedsiebiorca-placi-skladki-za-pracownika-ktory-zawieraumowe-zlecenia-z-inna-firma.html.
53
W tym miejscu wymienia się chociażby wyroki Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2013 r. o sygnaturze II PK 50/13 oraz z dnia 1 kwietnia 2014 r. o
sygnaturze I PK 241/13.
54
A. Kurzych, dz. cyt., s. 340.
55
Osoba, w przypadku której dochodzi do opisanego zbiegu może jednak dobrowolnie zdecydować o objęciu ubezpieczeniami społecznymi także z
pozostałych tytułów albo może zmienić tytuł swojego ubezpieczenia.
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych wielokrotnie kwestionował takie rozwiązania w toku postępowań
kontrolnych, sprawy te wielokrotnie były również przedmiotem rozstrzygnięć sądów. Według
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do końca 2011 roku ZUS wydał ponad 15 tysięcy decyzji
kwestionujących poprawność wyliczenia składek na ubezpieczenia społeczne w związku
z wykonywaniem pracy nakładczej, w przypadku połowy decyzji wniesiono odwołania. Spośród 3,5
tysięcy rozstrzygnięć sądowych zapadłych na tamten moment w przypadku 98% wydano wyroki,
które potwierdzały prawidłowość decyzji ZUS.
Dopiero od dnia 1 listopada 2005 roku, kiedy w życie weszła ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 169, poz. 1412), w ustawie systemowej obowiązuje art. 9 ust. 2a,
który wyklucza możliwość wykorzystywania art. 9 ust. 2 ustawy systemowej przez osoby prowadzące
pozarolniczą działalność gospodarczą, które są jednocześnie zleceniobiorcami lub pracują na
podstawie innej umowy cywilnoprawnej. Od tego dnia osoby prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą i jednocześnie wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej podlegały
obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej, o ile podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania wspomnianej
umowy cywilnoprawnej była niższa niż obowiązujące te osoby najniższe podstawy wymiaru składek
dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
Podobna nowelizacja miała miejsce 1 marca 2009 r. Wówczas weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia
2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach
z funduszu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 8, poz. 38), która uzupełniła art. 9 ustawy systemowej
o treść nową treść ust. 2b. W ten sposób w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą
działalność gospodarczą i jednocześnie wykonujących pracę nakładczą wprowadzono analogiczne
rozwiązanie, co cztery lata wcześniej, w stosunku do zbiegu pozarolniczych działalności gospodarczej i
umów cywilnoprawnych.
Oskładkowanie dwóch wyżej wymienionych sposobów zatrudniania pracowników było poddawane
kontrolom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zarówno przed wejściem w życie art. 9 ust. 2a i 2b
ustawy systemowej, jak i już po tym fakcie. Podstawy, na których ZUS opierał swoje kontrole dla
części obserwatorów i polityków wydawały się być przejawem działania prawa wstecz. Można było
bowiem odnieść wrażenie, że art. 9 ust. 2a i 2b ustawy systemowej są stosowane do stanów
faktycznych zaistniałych odpowiednio przed 2005 i 2009 rokiem.
W efekcie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości skierowano
w latach 2010-2012 co najmniej kilka interpelacji, w których zwracano się o wyjaśnienia56. Wszystkie
odpowiedzi uzyskane przez posłów miały zbliżoną treść i tłumaczyły, że Zakład Ubezpieczeń
Społecznych kwestionował praktykę zatrudniania pracowników na podstawie kilku umów działając w
oparciu o art. 68 ustawy systemowej, a nie stosując art. 9 ust. 2a i 2b ustawy systemowej wstecz, a
orzecznictwo Sądu Najwyższego potwierdza prawidłowość tego typu działań. W jednej z tego typu
wypowiedzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior zwrócił
uwagę, że w Sejmie trwają prace nad kompleksowym rozwiązaniem problemu multiplikacji podstaw
zatrudnienia w poprzednich latach, które ma przyjąć postać ustawy abolicyjnej dla osób
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009

Między innymi odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2010 r. na interpelację nr 13708, odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. na interpelację nr 91 oraz odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2012 r. na
interpelację nr 1475, odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 2012 r. na interpelację nr 4447.
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r. W tym miejscu przywołano oczywiście późniejszą abolicję wprowadzoną przez ustawę z dnia
9 listopada 2012 roku o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez
osoby prowadzące pozarolniczą działalność57.

4.4 Wpływ nieścisłości na popularność umów zleceń
Pierwszym przykładem multiplikacji podstaw zatrudnienia było cieszące się popularnością w latach
90. XX zjawisko polegające na defragmentacji stosunku pracy. Przejawiało się ono sytuacjami, w
których pracownik świadczył na rzecz pracodawcy pracę na podstawie zarówno umowy o pracę, jak i
umowy cywilnoprawnej, chociaż natura wykonywanych zadań pozwalała, aby relacje były ograniczone
wyłącznie do stosunku pracy.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy systemowej w brzmieniu pierwotnym i aktualnym do dziś, również w
przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczenia z dwóch umów cywilnoprawnych, obowiązkowe
ubezpieczenie dotyczy wyłącznie tej umowy, która została zawarta wcześniej. W praktyce w skrajnych
przypadkach pozwalało to na takie sformułowanie stosunków pomiędzy zleceniodawcą i
zleceniobiorcą, że składki na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy płacone były od najniższej
podstawy i wynosiły kilka złotych, a zasadnicza część wynagrodzenia była wypłacana w ramach
drugiej, późniejszej umowy58.
Z badań wynika, że w latach 2008-2016 wśród respondentów, którzy wykorzystywali opisaną
praktykę, średnio 84% wypłacało pracownikom mniejszą część wynagrodzenia na podstawie umowy
oskładkowanej. Jednocześnie, 32% respondentów wypłacało swoim pracownikom mniej niż 10%
całkowitego wynagrodzenia w ramach umowy, która była oskładkowana.
Praktyka ta była przedmiotem wielu interpretacji indywidualnych, w których to ZUS wskazywał, że
art. 9 ust. 2 ustawy systemowej wyraźnie przesądza, że w przypadku kilku umów cywilnoprawnych
oskładkowaniu podlega wyłącznie pierwsza z nich, każda kolejna może z kolei być objęta składkami
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłącznie na wniosek pracownika59. Oznacza to, że
interpretacje te potwierdzały możliwość oskładkowania wyłącznie jednej umowy, nawet jeżeli jej
wartość jest wyraźnie niższa niż wartość pozostałych umów – było to zgodne z poglądami
prezentowanymi przez pracodawców.
W tej kwestii wypowiadały się również sądy. Przykładowo, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca
2014 r.60, choć bezpośrednio dotyczył zbiegu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz umowy
zlecenia, kluczowe jest w nim stwierdzenie sądu, że do rozpatrywanego stanu faktycznego można
odpowiednio zastosować uwagi poczynione w orzeczeniach dotyczących zbiegu działalności
gospodarczej oraz pracy nakładczej. Ten wniosek podkreśla, że wszystkie przejawy wykorzystania art.
9 ust. 2 ustawy systemowej w razie zatrudnienia tego samego pracownika na podstawie kilku umów
stanowią w ocenie Sądu Najwyższego kolejne odsłony tego samego zjawiska. Takie stanowisko zostało
potwierdzone w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 maja 2012 r.61, gdzie rozstrzygano
dopuszczalność zatrudnienia pracownika na podstawie kilku umów zleceń.
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Dz.U. 2012 poz. 1551.
A. Kurzych, dz. cyt., s. 341.
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Tak np. w piśmie ZUS z dnia 15 września 2009 r. o sygnaturze 060000/400/18/PO/2009.
60
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2014 r. o sygnaturze II UK 374/13.
61
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 maja 2012 r. o sygnaturze III AUa 908/11.
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We wszystkich wyrokach sądów, w zależności od stanu faktycznego, stwierdzano, że praktyka
zawierania z tym samym pracownikiem kilku umów cywilnoprawnych stanowi obejście prawa
dotyczącego ubezpieczeń społecznych (art. 58 §1 Kodeksu cywilnego), że jest sprzeczna z zasadami
współżycia społecznego (art. 58 §2 Kodeksu cywilnego), albo że jedna z zawartych umów była
czynnością pozorną (art. 83 Kodeksu cywilnego). Linia orzecznicza sądów, zarówno w przypadku
zbiegu działalności gospodarczej oraz pracy nakładczej, jak i zbiegu kilku umów cywilnoprawnych,
odwołuje się do przepisów prawa cywilnego.
Problem ten został częściowo rozwiązany w ramach nowelizacji z dnia 23 października 2014 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw62, która weszła
w życie 1 stycznia 2016 r. - od strony legislacyjnej nastąpiło wówczas uszczelnienie systemu poprzez
rozciągnięcie obowiązujących już art. 9 ust. 2a i ust. 2b również na przypadki zbiegu kilku umów
zleceń.
Nowela ta dodała do ustawy systemowej art. 9 ust. 2c, który przewiduje, że w przypadkach, w których
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu wybranej umowy
cywilnoprawnej jest niższa niż wynagrodzenie minimalne, obowiązkowemu oskładkowaniu podlegają
również inne tytuły (w tym każda kolejna umowa cywilnoprawna), aż do momentu, gdy łączna
podstawa wymiaru składek przekroczy próg wynagrodzenia minimalnego.
Była to jedyna nowelizacja, która przyniosła rzeczywisty i widocznych w danych rynkowych skutek. W
jej wyniku znacząco wzrosła wartość rzeczywiście odprowadzanych od umów zleceń składek na
ubezpieczenie społeczne, co pokazuje poniższy wykres. Warto w tym miejscu także dodać, iż nawet
ustawodawca nie przewidywał tak znaczących efektów wprowadzanych przez siebie zmian. W Ocenie
Skutków Regulacji do zmian wprowadzających do ustawy systemowej Art. 9 ust. 2c maksymalne
skutki wprowadzanych zmian szacowane na 350 mln złotych dodatkowych wpływów do FUS. Jak
pokazuje poniższy wykres rzeczywista kwota składek emerytalno-rentowych od umów zleceń wzrosła
w roku 2016 o 910 mln złotych.
W doktrynie wskazuje się, że nowelizacja ustawy systemowej polegająca na wprowadzeniu art. 9 ust.
2c może doprowadzić do ograniczenia praktyki duplikowania umów cywilnoprawnych, ale
jednocześnie oznacza wzrost kosztów pracy i obniżenie wynagrodzenia brutto zleceniobiorców. W
związku z tym istnieje ryzyko, że ograniczenie wykorzystania umów cywilnoprawnych doprowadzi do
wzrostu popularności zatrudnienia bezumownego63.
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Dz.U. 2014 poz. 1831.
W. Witoszko. Rozszerzenie obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu umów cywilnoprawnych. Ubezpieczenia społeczne. Teoria i Praktyka. Nr
4, 2015, s. 9.
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W wyniku wprowadzenia w roku 2016 obowiązkowego objęcia umów zleceń
ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym do momentu osiągnięcia poziomu
wynagrodzenia minimalnego, istotnie poprawiła się relacja pomiędzy wartością
odprowadzanych w rzeczywistości składek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe, a ich teoretyczną wartością, gdyby podstawa dla ubezpieczenia
emerytalno-rentowego była równa płacy minimalnej.

Wykres 9. Teoretyczna wartość składek odprowadzanych od umów zleceń na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
gdyby ich podstawa była równa płacy minimalnej, oraz rzeczywista wartość odprowadzanych składek w latach
2008-2017 [mld PLN].
*- szacunki na podstawie danych za pierwsze pół roku 2017
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych ZUS.

4.5 Zmiany prawa zamówień publicznych
Jeśli chodzi o prawo zamówień publicznych, o pewnej próbie normalizacji sytuacji można mówić
dopiero od 2014 r., kiedy to dokonano zmiany ustawy prawo zamówień publicznych64. Przywołana
nowelizacja umożliwiła m.in. stosowanie w przetargach tzw. klauzul społecznych, wymagających od
wykonawców zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę. Stosowanie tych klauzul było
jednak pozostawione woli zamawiającego. Dodatkowo wprowadzono zmianę, która wykluczyła
możliwość ograniczenia przesłanek rozstrzygających o wyniku przetargu do kryterium ceny, a przede
wszystkim nałożono na zamawiających obowiązek uwzględniania w umowach klauzul
waloryzacyjnych65.

W życie weszła wtedy ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2014 poz. 1232).
Ustawa ta została doprecyzowana w zakresie renegocjacji już zawartych umów przez Ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz.
64
65
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We fragmencie uzasadnienia, który dotyczył wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych zaznacza się, że:
„W dzisiejszej praktyce zamawiających właściwie nieobecne jest włączanie do wzorów umów tzw.
klauzul waloryzacyjnych. Przygotowana przez zamawiających treść wzorów (projektów) umów,
nie pozwala na uwzględnienie w ostatecznych rozliczeniach nawet znacznych, niezależnych od
wykonawców, zmian kosztów wykonania zamówienia, zwłaszcza dotyczących zmian wysokości
obciążeń publicznoprawnych. W efekcie, przy niewysokich marżach, pozornie niewielka zmiana np.
podatku od towarów i usług (VAT) powoduje utratę marży, a w konsekwencji prowadzi do
pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Powyższe prowadzi do znacznego ograniczania
przez przedsiębiorców kosztów wykonania zamówienia. Wyżej wskazane sytuacje odnoszą się
przede wszystkim do umów wieloletnich, w trakcie trwania których wykonawcy są zaskakiwani
zmianami ciężarów publicznoprawnych oraz kosztami określanymi przez przepisy prawa.
Ponadto, skutki dotyczące zmian wynagrodzenia odczuwają także pracownicy, przy czym
jednocześnie zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np.
przez zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które
zazwyczaj są materiałami niższej jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić dzięki
wprowadzeniu zasady obowiązku wprowadzania do umów zapisów dotyczących odpowiedniej
zmiany wysokości wynagrodzenia w ściśle określonych przypadkach66.”
Wprowadzone w 2014 roku klauzule społeczne, zgodnie z intencją prawodawcy, miały na celu
poprawienie warunków bytowych pracowników – już nie cena miała decydować o podmiotach
zwyciężających w przetargach.
Jak wskazują pierwsze raporty opublikowane już w 2015 roku, klauzule wymuszające zatrudnienie na
umowie o pracę okazały się mało popularne. W ramach badania przeprowadzonego przez
CentrumCSR.pl zbadano aż 660 umów. Okres badania obejmował czas od początku lipca do końca
grudnia 2014 r. Odkryto, że zaledwie 1,8% przeanalizowanych zamówień zawierało klauzule
społeczne. Tylko 7 zamówień zawierało wymóg zatrudnienia wykonawców zamówienia na umowę o
pracę67. Zgodnie z wypowiedzią Michała Kulczyckiego, przewodniczącego Związku Zawodowego
NSZZ Solidarność Pracowników Ochrony, Cateringu i Sprzątania, wprowadzenie do faktycznego
użytku klauzul społecznych we wszystkich przetargach mogłoby w sposób nagły polepszyć sytuację aż
40% całego rynku branży ochroniarskiej – to właśnie na tyle jest szacowny udział w tej branży
zamówień publicznych68.
Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, w latach 2013-2016 zaledwie 0,9% umów zawartych
przez skontrolowane jednostki administracji rządowej uwzględniały klauzule społeczne, umowy te
odpowiadały za 17% wartości wszystkich zamówień. Klauzula dotycząca zatrudniania na podstawie
umowy o pracę była stosowana w 18% przypadków. W przypadku jednostek samorządu
terytorialnego, klauzule społeczne były stosowane w przypadku 2,3% umów, które odpowiadały w
sumie za 2,5% wartości zawartych kontraktów. Klauzula zatrudniania na podstawie umowy o prace
stanowiła z kolei 32% wszystkich stosowanych klauzul69. O tym, że skala nadużyć w obszarze
zamówień publicznych w sektorze publicznym wciąż jest duża świadczy lista podmiotów, którym

1153). Ustawa z 25 czerwca 2015 r. wprowadziła również możliwość rozwiązania za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia umowy, która pomimo
wezwania do negocjacji nie została objęta waloryzacją.
66
Uzasadnienie do Projektu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2014 poz. 1232). Dostęp online
dnia 1 września 2018 r. pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1653.
67
Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce. Raport z I etapu monitoringu. 2015, s.15-16
68
Tamże, s. 18
69
Dostęp online dnia 4 sierpnia 2017 r. pod adresem: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stosowaniu-klauzul-spolecznych-w-nbsp-zamowieniachpublicznych.html.
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NSZZ „Solidarność” wręczyła symboliczne „żółte kartki” za nieprzestrzeganie przepisów prawa – w
2017 roku dopisano do niej ponad trzydzieści podmiotów, w tym przykładowo Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Miasto Gdańsk, Sąd Rejonowy w Zgierzu, Łódzki Zakład Usług Komunalnych70.
Ważne zmiany dla rynku zamówień publicznych przyniosła tzw. duża nowelizacja prawa zamówień
publicznych z 2016 r., która przede wszystkim implementowała do polskiego porządku prawnego tzw.
unijną dyrektywę klasyczną i dyrektywę sektorową71. Nowela ta wprowadziła do polskiego prawa
również kilka zmian niezwiązanych bezpośrednio z implementacją unijnych dyrektyw.
Po pierwsze, w art. 29 wprowadzono obowiązek stosowania przez zamawiającego wymogu
zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę wówczas, gdy czynności wykonywane przez
pracowników wykonawcy lub podwykonawcy stanowią świadczenie pracy na gruncie prawa pracy.
W uzasadnieniu do tej nowelizacji czytamy, że „Obowiązek nałożony na zamawiających ma
wyeliminować sytuację, w których zamówienie powinno być wykonywane przez pracowników,
w przypadku których charakter wykonywanych czynność wskazuje, że powinni być zatrudnieni na
umowę o pracę. Ma to na celu poprawę sytuacji de facto pracowników na rynku i promowanie
zatrudnienia na umowę o pracę, a także eliminację zachowań zmierzających do obchodzenia
przepisów prawa pracy72.”
Ponadto, przywołana nowelizacja prawa zamówień publicznych w art. 91 wprowadziła obowiązek
ograniczenia wagi kryterium ceny do 60% w zamówieniach organizowanych przez podmioty
publiczne. Wyłączeni z tego obowiązku są ci zamawiający, którzy w opisie przedmiotu zamówienia
określą standardy jakościowe, które będą dotyczyły wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia, a ponadto wykażą, że w opisie przedmiotu zamówienia uwzględniony został koszt cyklu
jego życia.
Niestety pomimo tych pozytywnych zmian, sytuacja niektórych branż, w tym branży ochroniarskiej,
wciąż jest niekorzystna. Przedsiębiorcy działający w tym sektorze, zgodnie z postanowieniami
dyrektywy klasycznej i dyrektywy sektorowej, świadczą tzw. usługi społeczne, a większość zamówień
udzielanych w obrębie usług uznanych za społeczne zgodnie z art. 138o ustawy prawo zamówień
publicznych podlega osobnemu trybowi, w którym niestety nie obowiązuje wiele przepisów prawa
zamówień publicznych, w tym przykładowo art. 91 ust. 2a, który ogranicza wagę kryterium ceny do
60%73. Oznacza to, że wiele pozytywnych zmian, które wprowadzono w obrębie prawa zamówień
publicznych w ostatnich latach na skutek wprowadzenia kategorii usług społecznych może mieć nikły
wpływ na poprawę sytuacji przedsiębiorców i pracowników działających w sektorze ochroniarskim.
Problemy związane z usługami społecznymi są dodatkowo pogłębione przez niejasne procedury
odwoławcze.

Dostęp online dnia 12 lipca 2017 r. pod adresem: http://www.solidarnosc.org.pl/component/k2/item/12401-zolte-kartki.
Odpowiednio: 1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca
dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm.) oraz 2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych,
uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 243, z późn. zm.).
72
Uzasadnienie do Projektu ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
2016 poz. 1020). Dostęp online dnia 1 września 2017 r. pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=366.
73
Przepis art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, który przewiduje konieczność brania pod uwagę podstawy
zatrudnienia pracowników wykonawcy, zgodnie z art. 138m ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych obowiązuje jedynie
odpowiednio.
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4.6 Podsumowanie
Niefortunne sformułowanie przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz problemy wynikające z
tego faktu były znane organom państwa od lat. Reformy proponowane przez ustawodawcę, mające na
celu poprawę sytuacji, były niestety spóźnione, punktowe i w ostatecznym rozrachunku nieskuteczne.
Nie były bowiem ukierunkowane na źródła problemów, a jedynie doraźnie zapobiegały bieżącym
zjawiskom obserwowanym na rynku. Jedyną zmianą, która wpłynęła na sytuacje na rynku w
zauważalny sposób było wprowadzenie art. 9 ust. 2c do ustawy systemowej, co miało miejsce dopiero
w 2016 roku.
Podobnie ocenić należy reformy, jakie przeprowadzano w latach 2008-2016 w obszarze prawa
zamówień publicznych. Zmiany, których celem było ograniczenie dominacji kryterium ceny oraz
zapewnienie waloryzacji umów, nie były w pełni przemyślane, a przez to ich rezultaty w praktyce
okazały się niewystarczające.
Sam fakt, że państwo podejmowało działania, których zamiarem było unormowanie sytuacji na rynku
pracy, dowodzą faktu, że decydenci byli świadomi narastających problemów. Brak zdecydowanych
reform likwidujących źródła nieprawidłowości przełożył się jednak na brak możliwości zahamowania
rosnącej liczby umów zleceń oraz umów oskładkowanych wyłącznie składką zdrowotną.
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5 Możliwe scenariusze – propozycje
rozwiązania problemu, ich wady i zalety
Problemy opisane w poprzednich rozdziałach mają charakter wielowymiarowy. Wynikają z kilku
niezależnych przyczyn i dotykają zarówno obszaru prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa
zamówień publicznych, a nawet prawa cywilnego. Obecnie największe zagrożenie dla pracowników i
przedsiębiorców wynika z problemu narosłego wokół zagadnienia oskładkowania kilku umów
cywilnoprawnych zawartych z tym samym pracownikiem.
Z punktu widzenia pracowników działania, jakie w tej kwestii zostaną podjęte przez państwo są
niezwykle istotne. Będą one decydowały o wartości ich przyszłych świadczeń emerytalnych.
Dla przedsiębiorców z kolei, decyzje zapadłe w odniesieniu do tego zagadnienia będą często
decydowały o ich przetrwaniu lub zniknięciu z rynku. Sytuacja, w której przedsiębiorcy w wyniku
kontroli i niekorzystnych rozstrzygnięć sądów zostaną narażeni na zapłatę ogromnych kwot, rzekomo
zaległych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, może w istotny sposób wpłynąć na
funkcjonowanie rynków, na których działają, a także całej gospodarki.

5.1 Scenariusz zakładający brak rozwiązań systemowych
Brak rozwiązań o charakterze systemowym, które byłyby przygotowane z myślą o dotarciu do źródeł
problemów opisanych we wcześniejszych rozdziałach będzie miał poważne negatywne konsekwencje
gospodarcze i społeczne.
Z punktu widzenia osób zatrudnionych w przeszłości na słabo opłacanych umowach zleceniach oraz
umowach oskładkowanych tylko składką zdrowotną, brak kompleksowej reakcji ze strony państwa
będzie oznaczał przede wszystkim ogromne problemy na starość. Składki odprowadzane od
wynagrodzeń takich osób przez lata 2008-2016 mogą nie wystarczyć do zapewnienia chociażby prawa
do emerytury minimalnej. Będzie to oznaczało skazanie tysięcy byłych pracowników sektorów
pracochłonnych na tzw. emerytury groszowe i pomoc socjalną państwa.
Rozwiązaniem systemowym nie są tu na pewno kontrole w celu odzyskania rzekomych zaległości od
pracodawców. Obejmą one bowiem jedynie wycinek rynku, a spośród podmiotów poddanych kontroli
tylko niewielka część będzie w stanie zrealizować roszczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Oznacza to, że nie uda się poprawić perspektyw emerytalnych byłych zleceniobiorców pracujących w
branżach pracochłonnych.
Duża część przedsiębiorców poddanych kontrolom, nie będzie w stanie uregulować tych rzekomych
należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co prawdopodobnie będzie oznaczało fale
problemów finansowych. Będzie to skutkowało również utratą ciągłości działalności gospodarczej i
przynajmniej tymczasową utratą pracy przez wiele osób. Warto w tym miejscu jeszcze raz
przypomnieć, iż 30% ankietowanych przedsiębiorców z branż pracochłonnych twierdzi, że
konieczność zapłaty rzekomo zaległych składek może doprowadzić ich do bankructwa lub zmusić do
poważnej redukcji zatrudnienia, a dalsze 50% spodziewa się poważnych problemów finansowych i
zwolnień pracowników. Należy pamiętać, iż przedsiębiorcy działający w branżach pracochłonnych, w
związku z utrzymującymi się przez lata trudnymi warunkami udziału w przetargach publicznych, nie
znajdują się dziś w najlepszej kondycji finansowej
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Co ważne, sam fakt znalezienia się przez przedsiębiorcę w grupie podmiotów, co do których istnieje
ryzyko, że zostaną objęci kontrolą, już będzie pociągał za sobą negatywne konsekwencje dla jego
sytuacji. Jego sytuacja prawna i ekonomiczna będzie niepewna. Będzie to przejawiało się w
utrudnionym dostępie do finansowania, gorszej pozycji negocjacyjnej w kontaktach z kontrahentami i
zahamowaniem inwestycji.
Scenariusz zakładający próbę konsekwentnego egzekwowania nieopłaconych składek może dla
państwa oznaczać uzyskanie pewnych dodatkowych wpływów, ich rozmiar będzie jednak
prawdopodobnie stanowił jedynie niewielką część z 19 miliardów PLN, które szacunkowo mogą
stanowić przedmiot sporu.
Również sam proces dochodzenia roszczeń będzie dla państwa niezwykle kosztowny – należy tu
przecież uwzględnić zarówno koszty związane z zaangażowaniem w kontrole, koszty procesów
sądowych i egzekucji. Garść spraw, które potencjalnie zakończą się sukcesem państwa, będzie
wymagała wieloletniego zaangażowania wielu urzędników w proces zbierania dowodów,
postępowania sądowe i egzekwowanie należności.
Podsumowując, rozwiązanie najprostsze, które sprowadza się do konsekwentnej walki
z przedsiębiorcami o nieopłacone składki, nie przyniesie w długim okresie korzyści żadnej
z zainteresowanych stron – pracownicy nie odzyskają nieopłaconych składek, a część z nich straci
aktualne źródło utrzymania na skutek bankructw. Polscy przedsiębiorcy dotknięci kontrolami będą
zmuszeni zakończyć działalność i ogłosić upadłość, a państwo poniesie ogromne koszty realizacji tego
scenariusza.
Rozwiązanie problemów opisanych w poprzednich rozdziałach może mieć jednak również inny
charakter. Można wyobrazić sobie scenariusze, w przypadku których rachunek kosztów i korzyści
będzie wypadał znacznie lepiej niż w przypadku konsekwentnego egzekwowania rzekomo zaległych
składek. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku kompleksowe podejście do istniejącego
problemu, wzajemne zrozumienie sytuacji wszystkich zaangażowanych stron i umiejętność
dostrzeżenia również długookresowych konsekwencji podejmowanych działań.
Konieczne jest przyjęcie środków, których skutki byłyby natychmiastowe oraz takich, które rozwiążą
problem w perspektywie długookresowej. Z jednej strony potrzebna jest więc abolicja, która objęłaby
wszystkich przedsiębiorców wykorzystujących w przeszłości instytucję zbiegu podstaw oskładkowania
do obniżenia kosztów pracy. Z drugiej strony nie da się uniknąć kompleksowej reformy prawa, która
wykluczałaby możliwość zaistnienia podobnych problemów w przyszłości, a więc ukierunkowanej na
rozwiązanie przyczyn obecnych problemów.

5.2 Abolicja – rozwiązania istniejących problemów
Optymalne rozwiązanie istniejących już problemów powinno być z jednej strony sprawiedliwe
społecznie, czyli gwarantować pracownikom godziwe świadczenia emerytalne, a z drugiej strony
odznaczać się neutralnością lub co najmniej minimalizacją kosztów dla finansów publicznych. Należy
w tym miejscu wziąć również pod uwagę europejskie przepisy dotyczące pomocy publicznej
i ewentualne obiekcje, jakie w tym kontekście mogłaby zgłaszać Komisja Europejska. Oznacza to, że
propozycja ukierunkowana na rozwiązanie zaistniałych już problemów powinna mieć charakter
powszechny, tak aby była ona odporna na zarzut, iż jest to niedozwolona pomoc publiczna.
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Warto zauważyć, że niejasności powstałe na gruncie przepisów prawa o systemie ubezpieczeń
społecznych były już raz przyczyną stosowania przez państwo zdecydowanych rozwiązań - mowa tu o
ustawie abolicyjnej z 2012 roku74. Ówczesna abolicja obejmowała wszystkich, którzy w okresie od
1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z
tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności (przedsiębiorcy, artyści, przedstawiciele wolnych
zawodów i wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i
partnerskich), ale składek tych nie wpłacili, a także ich spadkobierców oraz inne osoby trzecie, które
zostały obciążone z tego tytułu długiem. Głównym uzasadnieniem tej ustawy abolicyjnej były
nieścisłości i niejasności powstałe na tle ustawy systemowej, a przede wszystkim brak jednolitej
interpretacji przepisów prawa.
Także i tym razem należy rozważyć możliwość jednorazowego
nieprawidłowości zaistniałych na gruncie dotychczasowych przepisów.

anulowania

wszystkich

Propozycja rozwiązania zaistniałych problemów powinna zmierzać do zaniechania ścigania od
przedsiębiorców zaległości i kar za nieopłacone w przeszłości składki emerytalne, tak by nie dopuścić
do powstania opisanych wcześniej negatywnych zjawisk gospodarczych.
Powinna ona także zakładać dopisanie do prowadzonych przez ZUS kont emerytalnych
ubezpieczonych , którzy niegdyś byli zatrudniani na podstawie kilku umów cywilnoprawnych,
składek, jakie byłyby odprowadzone przez pracodawców w ich imieniu gdyby wynagrodzenie im
przysługujące było równe płacy minimalnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby te mogłyby zaliczyć te
lata pracy do stażu, który pozwoli im na uzyskanie minimalnego świadczenia emerytalnego, a w
przypadku uzyskania przez nie środków zapewniających emeryturę powyżej minimum mogłyby
korzystać z emerytury w pełnej należnej im wysokości.
Takie rozwiązanie pozwoli zachować ciągłość funkcjonowania polskim przedsiębiorcom, nie rodzi
niepewności na rynku i uspokaja nastroje. Oznacza zapewnienie stabilnego działania firmom
zatrudniającym kilkaset tysięcy osób. Co ważne są to przede wszystkim firmy małe i średnie należące
do polskich przedsiębiorców, które stanowią szczególny przedmiot troski rządzących od samego
początku transformacji gospodarczej. Będzie więc ono spójne z długookresowymi celami polityki
gospodarczej państwa.
Z drugiej strony, rozwiązanie to nie generuje żadnych bezpośrednich kosztów dla finansów
publicznych. Nie implikuje ono bowiem żadnych dodatkowych rzeczywistych przepływów
finansowych pomiędzy budżetem państwa, a Funduszem Ubezpieczeń Społecznych. Dopisane środki
będą stanowić część tzw. ukrytego długu publicznego, który nie jest elementem bezpośrednio
wpływającym na sytuację finansów publicznych. Jego stopniowe ujawnianie będzie następowało
dopiero w momencie przejścia objętych nim pracowników na emeryturę.
W celu zapewnienia środków, które pokryłyby przyszły wzrost wartości świadczeń wypłacanych przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na skutek dopisania do kont emerytalnych byłych zleceniobiorców
składek niewniesionych w przeszłości, należy rozważyć zwiększenie podstawy oskładkowania
pracowników na przyszłość. Rozwiązanie zakładające przykładowo oskładkowanie umów
cywilnoprawnych do poziomu równego podwójnej płacy minimalnej mogłoby zapewnić w przyszłości
wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który rekompensowałby zwiększone

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 roku o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą
działalność (Dz.U. 2012 poz. 1551).
74

44

wypłaty. Wadą takiego rozwiązania byłoby znaczne podrożenie kosztów pracy dla osób wykonujących
drobne prace na podstawie umowy zlecenia w celu uzupełnienia podstawowych dochodów.
Trzeba dodatkowo zauważyć, że większość z pracowników, którym dopisano by brakujące składki na
ich kontach emerytalnych niezależnie od przyjętego rozwiązania i tak stałaby się w przyszłości
klientami systemu zabezpieczenia społecznego. Część z nich zostałaby objęta dopłatami do emerytur
minimalnych, pozostali, otrzymujący tzw. emerytury groszowe byliby zdani na wsparcie w postaci
innych świadczeń o charakterze socjalnym. Wyrównanie składek do poziomu odpowiedniego dla
płacy minimalnej skutkowałby w związku z tym wzrostem obciążenia państwa w stopniu
zdecydowanie niższym niż wynikający z prostego zsumowania wartości dodatkowych świadczeń
emerytalnych uzyskanych przez objęte proponowanym rozwiązaniem osoby. Stałoby się tak nawet bez
uwzględniania proponowanych wyżej rozwiązań zapewniających dodatkowe wpływy do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych zarówno teraz, jak i w przyszłości.
Ostatnią korzyścią związaną z proponowanym rozwiązaniem są znaczne oszczędności kosztów i
wysiłku ponoszonego przez organy kontrolne ZUS oraz sądy. Organy kontrolne nie poniosą kosztów
kontroli i egzekwowania należności, a sądy nie będą dodatkowo obciążane setkami sporów, które
potencjalnie zaistniałyby, gdyby ZUS próbował konsekwentnie dochodzić od przedsiębiorców za
składki niezapłacone w przeszłości.
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6 Podsumowanie
Nawet najbardziej liberalne teorie dotyczące roli i miejsca państwa w gospodarce zakładają, że
tworzenie przejrzystych przepisów prawa oraz sprawnych instytucji jest obowiązkiem, który obciąża
organy publiczne. Państwo ma tworzyć ramy funkcjonowania przedsiębiorców, stanowić prawo, które
będzie jasno określało jakie praktyki są dopuszczalne, a jakie nie. Co więcej, w interesie państwa jest
sprzyjać rozwojowi rodzimej przedsiębiorczości nie tylko poprzez stanowienie przyjaznych i
przejrzystych regulacji, ale także poprzez postawę organów administracji publicznej.
Dzisiejsze problemy przedsiębiorców związane z kwestionowaniem przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych praktyk stosowanych przed laty, dotyczących sposobu oskładkowania umów
cywilnoprawnych, są wynikiem głównie wadliwie skonstruowanych przepisów prawa, rozbieżnej
interpretacji przepisów prawa oraz nadmiernego zróżnicowania obciążeń finansowych różnych form
zatrudnienia. Problemy wynikają ze sposobu, w jaki ukształtowane zostały dopuszczalne ramy
działania przedsiębiorców.
W całej historii kluczową rolę odegrała postawa instytucji publicznych wynikająca z wprowadzania w
życie idei taniego państwa. Zgodnie z tą myślą, przepisy prawa zamówień publicznych stosowane były
do 2016 roku w sposób, który stawiał przedsiębiorców przed koniecznością poszukiwania wszelkich
dostępnych prawem sposobów ograniczenia kosztów operacyjnych działalności. Kluczową rolę
odgrywała tu praktyka stosowania ceny jako dominującego kryterium wyboru usług oraz outsourcing
kosztów pracy. Dyktat najniższej ceny w zamówieniach publicznych oraz zakaz waloryzacji umów
wymuszały na firmach stosowanie umów cywilnoprawnych dla których narzut na płacę mógł być
nawet sześciokrotnie niższy niż dla umów o pracę. Nie dość, że to państwo odpowiadało za kształt
przepisów prawa zamówień publicznych, finalnym beneficjentem tych rozwiązań było również
państwo, które kupowało usługi po atrakcyjnych, bardzo niskich cenach. Szacunki wskazują, że tylko
na rynku usług pracochłonnych, w latach 2008-2016, oszczędności w wydatkach publicznych
wynikające ze stosowania kryterium najniższej ceny i braku waloryzacji umów wynosiły od 20 do 30
miliardów złotych. Przejawy negatywnej postawy zamawiających oraz rynkowe konsekwencje
zaistniałej sytuacji były sygnalizowane decydentom zarówno przez przedsiębiorców i ich organizacje,
związki zawodowe, jak i przez dziennikarzy.
Co więcej, do zaistnienia obecnych problemów na rynku pracy przyczyniła się również niespójna i
niekonsekwentna polityka organów państwa. Reformy mające na celu uszczelnienie systemu były
jedynie fragmentaryczne, a w konsekwencji przez lata nieskuteczne. Problem niejasności co do
sposobu oskładkowania umów zleceń został częściowo ograniczony w ramach nowelizacji
wprowadzonej ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw75, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., było to jednak
rozwiązanie częściowe i doraźne, które nie dotyka źródeł istniejących wątpliwości.
Pomimo nowelizacji z 2016 roku, problemem pozostają kontrole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
wszczynane na podstawie przepisów ustawy systemowej, w ramach których kwestionowane jest
postępowanie przedsiębiorców, polegające na wykorzystywaniu art. 9 ust. 2 ustawy systemowej do
obniżania kosztów pracy związanych z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne76.
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Dz.U. 2014 poz. 1831.
Dostęp online dnia 6 lipca 2017 r. pod adresem http://www.rp.pl/ZUS/305289963-ZUS-sciaga-horrendalne-skladki-z-dawnychzlecen.html?template=restricted#ap-1.
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Oznacza to, że praktyki, o których poprawności przedsiębiorcy byli przez lata utwierdzani poprzez
interpretacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ten sam organ administracji publicznej zaczął
kwestionować jako niezgodne z prawem. Przedsiębiorcy, wobec braku interpretacji ogólnej,
uzyskiwali pozytywne interpretacje indywidualne w zakresie braku konieczności odprowadzania
składek z tytułu drugiej i każdej kolejnej umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem. Byli więc
utwierdzani w przekonaniu, że postępują zgodnie z prawem, a następnie poddawani kontrolom, które
przeczyły tym zapewnieniom. Jest to sprzeczne nie tylko z zasadami konstytucyjnymi, ale również z
zasadami prawa administracyjnego.
Podsumowując, istniejące problemy na rynku pracy oraz zagrożenia dla setek przedsiębiorców
działających w branżach pracochłonnych są wypadkową kilku zbiegających się czynników. Należy
wymienić przede wszystkim ideę taniego państwa, która determinowała postawę organów
administracji do przetargów publicznych i rzutowała na kształt reform wdrażanych na rynku pracy.
Konieczne jest również podkreślenie wzajemnego oddziaływania trzech ustaw – ustawy systemowej,
ustawy o wynagrodzeniu minimalnym oraz prawa zamówień publicznych. W zderzeniu z ideą taniego
państwa, ustawy te z jednej strony kreowały silną presję na obniżanie kosztów pracy, a z drugiej
strony zakreślały obszar możliwych do zastosowania rozwiązań. W tym kontekście niebagatelne
znaczenie ma zróżnicowanie kosztów pracy pomiędzy różnymi formami zatrudnienia.
Przedsiębiorcy nie mieli wpływu ani na mechanizmy rynkowe, ani na kształt legislacji – działali
zgodnie ze swoim najlepszym interesem w granicach dopuszczalnych przez prawo, a dziś są za to
karani przez państwo. Jak wynika z szacunków, skala potencjalnych zobowiązań przedsiębiorców
wobec Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, narosłych od roku 2008, wynosi obecnie około
19 miliardów złotych. Jest to wartość porównywalna z całkowitą roczną wartością rynku usług
pracochłonnych.
Szanse na wyegzekwowanie tych kwot są jednak niewielkie. Konsekwentne ich dochodzenie, dla
większości z kontrolowanych firm oznaczałoby co najmniej poważne problemy finansowe. Dalszymi
konsekwencjami mogą być również utrata zaufania banków do firm z sektora usług, co będzie
skutkowało ograniczeniem finansowania firm. W długim okresie, w miejsce polskich firm z sektora
usług pracochłonnych, które po egzekucji rzekomych należności będą zmuszone ogłosić upadłość,
pojawią się prawdopodobnie silne podmioty zagraniczne - skorzystają one z możliwości
zagospodarowania luki podażowej powstałej na rynku. Warto podkreślić, że działania, które
doprowadzą do zastąpienia rodzimego kapitału, przedsiębiorstwami obcymi są całkowicie sprzeczne z
założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Z perspektywy zleceniobiorców
zatrudnionych w branżach pracochłonnych, rozwiązanie to będzie często oznaczało konieczność
zmiany miejsca pracy i przynajmniej przejściową utratę środków do życia. Dla osób pracujących w
branży w przeszłości, konsekwentne egzekwowanie rzekomo zaległych składek od przedsiębiorców nie
doprowadzi do wzrostu świadczeń emerytalnych. Jak wspomniano wyżej, organom administracji
publicznej uda się bowiem odzyskać jedynie część z nieopłaconych składek.
Rozwiązanie problemów zarysowanych w raporcie powinno w sprawiedliwy i niepodważalny sposób
uregulować dotychczasowe relacje pomiędzy przedsiębiorcami, a organami państwa. Rozwiązanie to
powinno również wykluczać możliwość pogłębienia nieprawidłowości związanych z umowami
cywilnoprawnymi w przyszłości, a przede wszystkim powinno chronić interesy polskich
przedsiębiorców, polską gospodarkę i polskich pracowników. Rozwiązanie to z jednej strony powinno
więc polegać na odstąpieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od egzekwowania nieopłaconych w
przeszłości składek, przy jednoczesnym uzupełnieniu kont emerytalnych pracowników prowadzonych
w ZUS o kwoty które byłyby odprowadzane od ich wynagrodzeń gdyby ich wartość równała się płacy
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minimalnej. Z drugiej strony, propozycja powinna obejmować również zmiany o charakterze
systemowym, które zmniejszałyby zróżnicowanie kosztów pracy pomiędzy różnymi formami
zatrudnienia – warto rozważyć w tym miejscu całkowitą likwidację instytucji zbiegów, wprowadzenie
jednolitej daniny w miejsce dzisiejszego podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne albo ustalenie minimalnego progu oskładkowania umów zawartych przez danego
pracodawcę.
Z perspektywy przedsiębiorców oznaczałoby to zachowanie ciągłości biznesowej prowadzonej
działalności gospodarczej i likwidację istniejącej niepewności. Koszty, jakie będą oni zmuszeni
ponieść w związku z proponowanymi na przyszłość zmianami systemowymi będą rozłożone w czasie i
przewidywalne, a to przesądza o ich przewadze nad perspektywą konieczności jednorazowej zapłaty
składek narosłych przez kilka lat. Dla pracowników tylko takie rozwiązanie pozwala w przyszłości
uzyskać godziwe świadczenia emerytalne. Z punktu widzenia państwa, abolicja i następujące po niej
zmiany systemowe, będą oznaczały utrzymanie rodzimej przedsiębiorczości i odbudowę zaufania do
państwa. Proponowane rozwiązanie nie będzie także pociągało za sobą negatywnych efektów dla
finansów publicznych.
Przedsiębiorcy z nadzieją przywitali nową Konstytucję dla Biznesu. Bez wątpienia to krok w dobrym
kierunku. W kontekście tych dobrych przemian pracodawcy z nadzieją oczekują od państwa
rozwiązania palącego problemu, który przez ostatnie lata narastał na rynku pracy - leży to w interesie
nas wszystkich.
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przez osoby trzecie ani żadne decyzje podjęte lub nie na podstawie niniejszego Raportu.

49

