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SŁOWO WSTĘPNE
Szczelina (pisana bialymi literami) na wypadek, gdyby naglowek sie
zanadto rozpychal

W 2015 r. mija ćwierćwiecze od wprowadzenia w Polsce zrębów
gospodarki rynkowej. Jej upowszechnienie radykalnie wpłynęło na funkcjonowanie szeroko pojmowanych stosunków pracy. W następstwie wieloletnich reform w warunkach posttransformacyjnych praca jest świadczona przez zatrudnionych na silnie zdyferencjalizowanych podstawach.
Tradycyjne pracownicze zatrudnienie pod wpływem rozmaitych czynników ekonomicznych, społecznych i technologicznych ulega powolnej, acz
permanentnie postępującej erozji. Tego rodzaju zjawisko społeczne stawia przed nauką prawa pracy problemy związane z zatrudnieniem niepracowniczym. W tym miejscu warto zaakcentować, że legalna definicja
prawa pracy jest dość powszechnie przez doktrynę uznawana za nieodpowiadającą pełnemu zakresowi przedmiotowemu prawa pracy. Z dawien dawna wskazywano w niej na wielowymiarowość stosunków wyznaczających status osób świadczących pracę. Już na przełomie lat 70. i 80.
ubiegłego stulecia zaczęto formułować poglądy znacząco rozszerzające
obszar nauki prawa pracy poza relacje łączące pracownika i pracodawcę.
De lege lata zyskały one zakorzenienie normatywne w akcie najwyższej
rangi. Artykuł 24 Konstytucji RP, statuując ochronę pracy, nie różnicując
jej podstaw na pracowniczą i niepracowniczą, tym samym obejmuje
swym zakresem każdy rodzaj zatrudnienia. W efekcie legitymizuje rozszerzenie przedmiotowe zakresu nauki prawa pracy. W tym kontekście
normatywnym możliwe jest nawet przyjęcie koncepcji prawa zatrudnienia, obejmującego normy regulujące świadczenie pracy, zarówno o charakterze prawnopracowniczym, jak i niepracowniczym. Za przyjęciem
tego rodzaju opcji przemawia fakt, że inne niż prawo pracy dyscypliny
nauki prawa traktują problematykę zatrudnienia w ramach niepracowniczych stosunków zatrudnienia marginesowo. Uprawnione wydaje się
nawet stwierdzenie, że jest to swoista terra incognito. Ilustracją tej sytuacji
może być nauka prawa administracyjnego, która nader rzadko podejmuje
problematykę zatrudnienia funkcjonariuszy służb paramilitarnych.
W moim przekonaniu wynika to z faktu, że w ramach stosunków służbo-
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wych występują silne pierwiastki pracownicze, bezpośrednio bądź pośrednio nawiązujące do instytucji indywidualnego prawa pracy. W konsekwencji tego rodzaju podejście do problematyki niepracowniczych stosunków zatrudnienia ze strony innych nauk prawnych generuje niebezpieczeństwo zaistnienia w tej materii swoistej luki dogmatycznej, która
uległaby niewątpliwie pogłębieniu, gdyby doktryna prawa pracy zaniechała badania owych relacji. Nie oznacza to jednak monopolu nauki prawa pracy na tym obszarze. Należy mieć przy tym na uwadze fakt, że sytuacja, w której rozmaite dyscypliny prawnicze obejmują swym zakresem
badawczym jedną kategorię niepracowniczego zatrudnienia, może prowadzić do zjawiska swoistej konkurencji lub, co gorsza, dyferencjacji pojęciowo-metodologicznej. Dlatego też, dostrzegając w tym wymiarze rozmaite zagrożenia, reprezentuję stanowisko, że kwestia dogmatycznej
przynależności gałęziowej konkretnej kategorii niepracowniczych stosunków zatrudnienia powinna zostać rozstrzygnięta nie poprzez spory
kompetencyjne, ale przez korelację badań dogmatycznych i aparatury
pojęciowej w wymiarze międzygałęziowym. Syntetyczna analiza tego rodzaju stosunków umożliwia też wskazanie wielopłaszczyznowych zależności zachodzących w szeroko pojmowanych stosunkach pracy.
Obszar badawczy nauki prawa pracy może być z punktu widzenia
przedmiotowego dwojako pojmowany. W węższym znaczeniu jego
przedmiotem są wyłącznie stosunki związane z zatrudnieniem pracowniczym. Z kolei w szerszym ujęciu jego zakresem, zgodnie z dyrektywą
art. 24 Konstytucji RP, mogą zostać objęte także niepracownicze stosunki
zatrudnienia. Tego rodzaju konwencja została przyjęta w niniejszym tomie. Pozwoli ona nauce prawa pracy na głębszą refleksję ogólnoteoretyczną na temat pluralizacji podstaw zatrudnienia w warunkach posttransformacyjnej gospodarki rynkowej, umożliwiając konstruowanie uniwersalnych modeli ich funkcjonowania. Prawo zatrudnienia powinno
stanowić integralną jego część, tym samym wcielając w życie postulowaną
jeszcze w latach 40. XX w.1 ideę „uzupełnienia” prawa pracy.
Wewnętrzna systematyka tomu VII Systemu prawa pracy została
oparta na klasycznych kryteriach podmiotowo-przedmiotowych delimitacji niepracowniczych stosunków zatrudnienia. Mam przy tym świadomość, że systematyka ta może budzić kontrowersje. Dokonując podziału
materii badawczej, kierowałem się przede wszystkim nie zasadami logiki
formalnej, a charakterem i specyfiką konkretnego rodzaju zatrudnienia
i dyrektywą kompatybilności wywodów dogmatycznych.
W nauce prawa, co dobitnie dowiodła jej wielowiekowa historia
i tradycja, niczego nie rozpoczyna się od początku i nigdy nie wypowiada
1

Por. S. Grzybowski, Wstęp do nauki prawa pracy, Kraków 1947, s. 101.
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się ostatniego słowa. Wyraźne są więc w tej książce ślady intelektualnego
dziedzictwa minionych pokoleń wybitnych przedstawicieli prawa pracy.
W prezentowanym dziele, zgodnie z dyrektywą erudycyjności, powołano
elementarne i oryginalne opracowania stanowiące fundamenty doktryny
prawa, pomijając te, które w ocenie autorów mają charakter odtwórczy
lub opisowy. Dlatego prezentowane opracowanie nie może być traktowane jako przewodnik bibliograficzny.
Tom VII Systemu prawa pracy jest pracą zbiorową, ale nie wspólną.
Zgodnie z ideą autonomiczności badań naukowych wyrażone w nim zapatrywania autorów są wyrazem ich indywidualnych poglądów. W sposób samodzielny decydowali oni o przedstawieniu problemów merytorycznych. Autorom, którzy podjęli trud opracowania poszczególnych
aspektów zatrudnienia niepracowniczego, składam także tą drogą serdeczne podziękowania.
W założeniach dzieło to nie jest opracowane wyłącznie na potrzeby
nauki prawa, lecz kierowane jest także do przedstawicieli szeroko pojmowanej praktyki. Żywię przekonanie, że przedstawione w nim analizy
okażą się użyteczne w prowadzeniu racjonalnego dyskursu prawniczego
w wielu środowiskach funkcjonujących w szeroko pojmowanych stosunkach pracy.
Kraków, 10 maja 2015 r.

Krzysztof W. Baran
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ROZDZIAŁ 1
I SYSTEMATYKA ZATRUDNIENIA
NIEPRACOWNICZEGO
Krzysztof W. Baran

Szczelina (pisana bialymi literami) na wypadek, gdyby naglowek sie
zanadto rozpychal

Immanentną cechą stosunków pracy w cywilizacji industrialnej jest
pluralizm podstaw świadczenia pracy. Obok zatrudnienia o charakterze
prawnopracowniczym masowy wymiar ma także zatrudnienie w ramach
innych podstaw. Dla tego opracowania centralne znaczenie ma więc zdekodowanie pojęcia zatrudnienia niepracowniczego, w szczególności
oznaczenia jego zakresu podmiotowego i przedmiotowego. Jest to o tyle
skomplikowane zadanie, że dotychczas nie zostało ono kompleksowo1
zdefiniowane na płaszczyźnie normatywnej. W tej sytuacji punktem wyjścia będą ustalenia poczynione w doktrynie prawa pracy, która to dyscyplina, jako jedyna, zajmuje się tą problematyką w ujęciu ogólnoteoretycznym.
Zatrudnienie niepracownicze jest pojmowane w nauce prawa
w zróżnicowany sposób2. Opierając się na zasadach idealistycznej teorii
nauki, można wyróżnić dwa podstawowe zakresy znaczeniowe. W ujęciu
węższym przez pojęcie zatrudnienia niepracowniczego pojmuje się
świadczenie pracy na podstawach cywilnoprawnych3 lub/i samozatrudnienia4. W ramach tej formuły merytorycznej istnieje też nieco szersze
ujęcie przedmiotowe, w którym wskazuje się, że wspólną cechą zatrudnienia jest zobowiązanie do świadczenia pracy za wynagrodzeniem, przy
czym występuje ono na innych warunkach niż pracownicze5. Z kolei
Por. definicję zatrudnienia w art. 2 ust. 1 pkt 43 u.p.z.
Literatura prawa pracy nader często posługuje się pojęciem „nietypowe stosunki
zatrudnienia”. W tym miejscu należy zaakcentować, że pojęcie to nie jest w wymiarze
podmiotowym tożsame z pojęciem „niepracownicze stosunki zatrudnienia”. W ramy tego
pierwszego wchodzą bowiem również relacje prawnopracownicze, jak choćby telepraca
czy zatrudnienie pracowników tymczasowych. W relacji logicznej między tymi pojęciami
zachodzi stosunek krzyżowania.
3 Por. A. Musiała, Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa 2011, s. 78 i n.
4 Z. Hajn, Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne (w:) Elastyczne formy
zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, pod red. E. Kryńskiej, Warszawa
2003, s. 76.
5
Por. J. Jończyk, Prawo pracy, Warszawa 1992, s. 102; Z. Kubot, Szczególne formy
zatrudnienia i samozatrudnienia (w:) Szczególne formy zatrudnienia, pod red. Z. Kubota, Wroc1
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w szerokim ujęciu zatrudnienie niepracownicze jest pojmowane jako
przeciwieństwo zatrudnienia pracowniczego6. Tego rodzaju koncepcja za
swą podstawę ma logiczne uzasadnienie. Kierując się bowiem zasadami
logiki formalnej, można przyjąć, że między pojęciami zatrudnienie pracownicze a zatrudnienie niepracownicze zachodzi relacja wykluczania
w postaci sprzeczności. Jeżeli natomiast pojęcie zatrudnienia będziemy
pojmowali jako wszelką – także incydentalną – pracę, to uprawnione wydaje się stwierdzenie, że mamy tu do czynienia z logiczną relacją przeciwieństwa.
Negatywna definicja zatrudnienia niepracowniczego nie wydaje się
w pełni trafna ze względu na swój, w istocie nieograniczony, zakres
przedmiotowy. Dlatego też za merytorycznie uzasadnioną uważam definicję heterogeniczną, zgodnie z którą zatrudnienie niepracownicze obejmuje wszelkie nieincydentalne świadczenia pracy7, z wyjątkiem klasycznie pojmowanego8 zatrudnienia o charakterze prawnopracowniczym9.
Definicja ta obejmuje więc także swym zakresem periodyczne i nieskooperowane świadczenie pracy o charakterze niezarobkowym. Jej zaletą
jest to, że pozwala na kompleksową analizę rozmaitych form zatrudnienia
występujących w cywilizacji przemysłowej.
Centralne znaczenie w wymiarze ogólnoteoretycznym ma systematyka zatrudnienia niepracowniczego. W klasycznym ujęciu w doktrynie prawa10 wyróżniono cztery rodzaje niepracowniczych stosunków zatrudnienia o charakterze:
– cywilnoprawnym11,
– administracyjnoprawnym12,
– penalnoprawnym,
– ustrojowoprawnym.
ław 2000, s. 13. Por. też A. Kijowski, J. Jankowiak, Instytucja prawna zatrudnienia zarządcy
zakładu pracy w perspektywie kodyfikacji prawa pracy, RPEiS 2006, z. 1, s. 19 i n.
6 Por. B.M. Ćwiertniak (w:) Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. K.W. Barana, Warszawa 2013, s. 139 i n.
7
Dotyczy to także zatrudnienia nierejestrowanego.
8 Mam tu na myśli powszechnie aprobowane kryteria selekcyjne stosunku pracy,
tj.: dobrowolność, osobistość świadczenia pracy, podporządkowanie pracownika oraz ryzyko pracodawcy.
9 Por. T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, t. 1, Warszawa–Kraków 1986, s. 5 i n.
10 Por. W. Sanetra, Uwagi w kwestii zakresu podmiotowego kodeksu pracy (w:) Prawo
pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, pod
red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nowackiego, B. Wagner, Warszawa 2002, s. 315.
11 Por. J. Stelina (w:) Zarys systemu prawa pracy, t. 1. Część ogólna prawa pracy, pod
red. K.W. Barana, Warszawa 2010, s. 88–89.
12
Por. T. Kuczyński, Właściwość sądu administracyjnego w sprawach ze stosunków służbowych, Wrocław 2000, s. 50 i n.
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Kierując się dyrektywą kompleksowości analizy dogmatycznej,
uważam, że wymagają one uzupełnienia13 o stosunki:
– gospodarczoprawne,
– handlowoprawne,
– społecznoprawne,
– naukowoprawne,
– sportowoprawne.
Obok kryterium przynależności gałęziowej podstawą ich wyróżnienia jest też cel i specyfikacja świadczonej pracy. Opracowując tę systematykę, miałem na uwadze przedstawienie możliwie najszerszego
spektrum niepracowniczych stosunków zatrudnienia. Mam przy tym
świadomość, że w niektórych przypadkach brak obiektywnych, a zatem
normatywnie ścisłych kryteriów delimitacyjnych, które w sposób niebudzący wątpliwości pozwalałaby na jednoznaczne zakwalifikowanie
świadczonej pracy.
Trudności delimitacyjne nie zwalniają jednak przedstawicieli doktryny prawa od podejmowania prób w tej materii. Zanim jednak przedstawię własne propozycje, konieczna jest skrótowa charakterystyka poszczególnych podstaw zatrudnienia. Ze względu na wysoki poziom ogólności tej części opracowania zostanie ona podjęta na podstawie idealizacyjnej teorii nauki14. Najogólniej rzecz ujmując, polega ona na tym, że
w sposób uproszczony przedstawia charakteryzowany przedmiot, abstrahując od tych jego cech, które ze względu na jego cechy badawcze zostały uznane za nieistotne na konkretnym poziomie rozważań. Skutkiem
stosowania tego rodzaju metody analizowane kategorie niepracowniczych stosunków zatrudnienia mają deskryptywno-generalizujący charakter, ze względu na przyjęty wyidealizowany kontekst normatywny.
Rozważania rozpocznę od zatrudnienia cywilnoprawnego15. Jego
wspólną cechą w gospodarcze wolnorynkowej jest autonomia stron stosunku prawnego. Pozostaje ona skorelowana z – przynajmniej formalną –
równością stron. Cechy te w szerokim zakresie występują nie tylko w klasycznych umowach kodeksowych, ale również kontraktowych, mena-

13 K.W. Baran, O systematyce i delimitacji niepracowniczych stosunków zatrudnienia (w:)
Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga Jubileuszowa Profesora Huberta Szurgacza,
pod red. Z. Kubota, T. Kuczyńskiego, Wrocław 2011, s. 29.
14 Por. L. Nowak, Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki, Warszawa 1977, s. 62 i n.
15 Por. J. Stelina (w:) Zarys systemu prawa pracy, t. 1..., s. 88–89; M. Gersdorf, Umowa
o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, Warszawa 1993, passim; A. Musiała, Zatrudnienie...,
s. 78 i n.
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