
 

  117 

 

ISSN 2300-9853  DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.041  

KOMUNIKAT 

Ogólnopolska konferencja 

naukowa „Umowy cywilnoprawne 

w ubezpieczeniach społecznych” 

Toruń, 20 lutego 2015 r. 

Kontynuując problematykę badań naukowych w zakresie systemu finan-

sowego ubezpieczeń społecznych w Polsce, Katedra Prawa Budżetowego 

i Finansów Samorządu Terytorialnego WPiA UMK wraz z Katedrą Prawa 

Ubezpieczeniowego oraz Katedrą Prawa Pracy serdecznie zapraszają do 

udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod nazwą „Umowy  

cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych”. Odbędzie się ona na 

toruńskim Wydziale Prawa i Administracji 20 lutego 2015 r. Zaproszenie 

kierujemy w szczególności do pracowników naukowo-dydaktycznych, 

doktorantów, adwokatów, radców prawnych, specjalistów z zakresu kadr 

i księgowości, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji praco-

dawców, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką 

nakreśloną w tytule konferencji. Intencją organizatorów jest, aby plano-

wana konferencja stała się forum wymiany myśli i przyczynkiem do pod-

jęcia szerszej debaty, integrującej wiele środowisk. 
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Umowa zlecenia oraz umowa o dzieło coraz częściej stanowią pod-

stawę wykonywania określonych zadań na rzecz pracodawcy. Wprowa-

dzony niedawno obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia 

społeczne od tego rodzaju umów skutkował pojawieniem się istotnych 

problemów praktycznych i rozbieżności interpretacyjnych. 

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, w programie obrad prze-

widziano omówienie wielu kontrowersyjnych zagadnień, powstających na 

styku stosunków regulowanych normami prawa cywilnego z obowiąz-

kiem świadczenia publicznoprawnego, polegającego na konieczności 

opłacania składek. Przykładowo można tu wskazać kwestie takie jak: 

zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów cywilno-

prawnych zawieranych z własnym pracodawcą oraz granice autonomii 

woli stron w kształtowaniu treści tych umów; charakter prawny kontrak-

tów pielęgniarek pracujących w szpitalach; wątpliwości powstające na 

gruncie decyzji interpretacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do-

tyczących określenia rodzaju umowy (umowa o dzieło czy umowa 

o świadczenie usług?); składki na ubezpieczenia społeczne w umowach 

stażowych; podatkowe aspekty „przekwalifikowania” przez ZUS umów 

o dzieło; skutki finansowe dotykające przedsiębiorcę w przypadku wybo-

ru umowy określonego typu; zasady podlegania ubezpieczeniu chorobo-

wemu z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział 

w konferencji. W przypadku adwokatów i radców prawnych daje on moż-

liwość ubiegania się o przyznanie punktów szkoleniowych, zgodnie 

z postanowieniami uchwał organów samorządu zawodowego. Przewidy-

wany czas obrad obejmie co najmniej 5 godzin szkoleniowych. 

Patronat medialny nad konferencją objął TaxPress, wydawca czaso-

pism takich jak „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządo-

wych” oraz „Prawo Pomocy Publicznej”. Pełne teksty wygłoszonych refe-

ratów oraz prace, które z uwagi na ograniczone ramy czasowe nie będą 

mogły zostać przedstawione na forum, ukażą się w monografii wydanej 

przez prestiżowe wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer. 
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Szczegółowe informacje organizacyjne, zasady uczestnictwa, a także 

formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej WPiA UMK 

dostępnej pod adresem http://www.law.umk.pl/#1116. 
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Sekretarz naukowy konferencji 
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