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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Pragnê zwróciæ uwagê Pani Minister i pañstwa parlamentarzystów na pewien fakt, który zosta³ mi

przedstawiony przez marsza³ka województwa warmiñsko-mazurskiego. Wyst¹pi³ on do mnie w imieniu
so³tysów. Problem dotyczy ubezpieczeñ w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego.

Poœród zadañ wykonywanych przez so³tysów na zlecenie rad gminy znajduje siê pobór podatków: po-
datku od nieruchomoœci, podatku rolnego itp. Z tego tytu³u so³tysi otrzymuj¹ prowizjê od zebranych kwot
(inkaso), a zadanie swoje wykonuj¹ na podstawie zawartej z gmin¹ umowy o dzie³o lub umowy zlecenia.

Wed³ug art. 8 ust. 2a ustawy z 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, tekst je-
dnolity – DzU z 2007 r. Nr 11, poz. 74, zawarcie takich umów skutkuje obowi¹zkiem ubezpieczenia
so³tysów przez gminy na zasadach ogólnych Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Takie ubezpieczenie,
wed³ug KRUS, skutkuje utrat¹ prawa do ubezpieczenia w KRUS. Dzisiaj wytworzy³a siê taka oto sytua-
cja, ¿e rolnicy trac¹ prawo do ubezpieczenia w KRUS, w niektórych przypadkach z moc¹ nawet kilku lat
wstecz. Ponadto so³tysi zostali zobowi¹zani do sp³aty nale¿nych sk³adek ZUS wraz z odsetkami.

Tymczasem w zesz³ym roku S¹d Najwy¿szy w swoim orzeczeniu z dnia 17 lipca 2008 r., sygnatura
II UK 348/07, w sprawie skargi kasacyjnej zaznaczy³, ¿e pogl¹d, i¿ zawarcie umowy zlecenia powoduje,
¿e zleceniobiorca nie spe³nia ustawowego wymogu niepozostawania w stosunku pracy i w stosunku
s³u¿bowym (art. 5a ust. 1 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników) jest b³êdny. S¹d Najwy¿-
szy zaznaczy³, ¿e wykonywanie czynnoœci na podstawie umowy zlecenia nie jest to¿same z wykonywa-
niem pracy na podstawie stosunku pracy lub pozostawaniem w stosunku s³u¿bowym. Tym samym
nale¿y uznaæ, ¿e wykonywanie czynnoœci na podstawie umowy zlecenia nie stanowi podstawy do wy-
³¹czenia z ubezpieczenia spo³ecznego rolników.

Pomimo tego biura KRUS stwierdzaj¹ ustanie ubezpieczenia spo³ecznego rolników z tytu³u zawarcia
przez nich umowy zlecenia, uzasadniaj¹c, ¿e ka¿d¹ sprawê traktuj¹ indywidualnie i nie czuj¹ siê
zwi¹zani treœci¹ orzeczenia S¹du Najwy¿szego.

Przysparza to spraw s¹dom, bo ka¿dy w ten sposób potraktowany so³tys rolnik bêdzie dochodzi³ swo-
ich spraw w s¹dzie, a ponadto ca³a sytuacja tworzy niepotrzebne napiêcia spo³eczne.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o zainteresowanie siê problemem i ewentual-
nie jednoznaczne uregulowanie przepisów, które nie budzi³oby kontrowersji i nie wywo³ywa³o sporów,
lub wydanie wytycznych dla KRUS o postêpowaniu w takich sprawach.

Nie muszê nadmieniaæ, ¿e sytuacja wymaga pilnego dzia³ania. Jednoczeœnie chcia³bym prosiæ Pani¹
Minister o poinformowanie mnie o sposobie rozwi¹zania przedstawionego przeze mnie problemu.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Gorczyca




