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Wykaz skrótów

1. Akty prawne

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121
z późn. zm.)

k.c.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.)

Konstytucja RP

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502
z późn. zm.)

k.p.

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

k.p.a.

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)

k.p.c.

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobo-
wiązań (Dz. U. Nr 82 poz. 598 z późn. zm.)

k.z.

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 749 z późn. zm.)

o.p.

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

pr. aut.
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ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.)

p.u.s.p.

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo za-
mówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

p.z.p.

ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217
z późn. zm.)

u.d.l.

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

u.d.p.p.w.

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182 z późn. zm.)

u.o.d.o.

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

u.p.d.o.f.

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do-
chodowym od osób prawnych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.)

u.p.d.o.p.

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.
Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

u.p.t.u.

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)

u.p.z.

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U.
z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

u.s.d.g.

ustawa z dnia 13 października 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.)

u.s.u.s. (ustawa
systemowa)

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze

u.ś.o.z.
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środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego

u.ś.p.

w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.:
Dz. U. z 2014 r. poz. 159)

2. Czasopisma i publikatory

Biuletyn Informacyjny Sądu NajwyższegoBiul. SN

Gdańskie Studia PrawniczeGSP

Kwartalnik Prawa PodatkowegoK.P.Pod.

Monitor Prawa PracyM.P.Pr.

Monitor PrawniczyM. Praw.

Nowe PrawoNP

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj-
nego

ONSA

Orzecznictwo Sądów ApelacyjnychOSA

Orzecznictwo Sądu NajwyższegoOSN

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Admi-
nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
(1995–2003)

OSNAPiUS

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
(do 1995 r. jako OSN)

OSNC

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywil-
na, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

OSNCP

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

OSNP

Orzecznictwo Sądów PolskichOSP

Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbi-
trażowych

OSPiKA

Orzecznictwo Trybunału KonstytucyjnegoOTK
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Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego;
zbiór urzędowy, Seria A

OTK-A

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego –
Zbiór Urzędowy

OTK-ZU

Prawo Budżetowe Państwa i SamorząduPBPiS

Państwo i PrawoPiP

Praca i Zabezpieczenie SpołecznePiZS

Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku

POSAG

Przegląd Prawa HandlowegoPPH

Prokuratura i PrawoProk. i Pr.

Prawo SpółekPr. Spółek

Przegląd SądowyPS

Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodar-
czych

PUSiG

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i SocjologicznyRPEiS

Studia CywilistyczneSC

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagiellońskiegoZNUJ

3. Instytucje

Narodowy Fundusz ZdrowiaNFZ

Naczelny Sąd AdministracyjnyNSA

Sąd ApelacyjnySA

Sąd NajwyższySN

Trybunał KonstytucyjnyTK

wojewódzki sąd administracyjnyWSA

Zakład Ubezpieczeń SpołecznychZUS (Zakład)
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Słowo wstępne

Przedstawiona Czytelnikom publikacja zawiera materiały z konfe-
rencji interdyscyplinarnej, która odbyła się w lutym 2015 r. w Toruniu
i w której miałam przyjemność uczestniczyć. Już na wstępie muszę
wskazać, że wybór tematu spotkania oraz dobór prelegentów reprezen-
tujących zainteresowania z różnych dyscyplin prawa, a także uczestnic-
two praktyków sprzyjały powstaniu interesujących tez autorskich
i ciekawej dyskusji w trakcie obrad. Inne jest bowiem podejście do cy-
wilnych umów nazwanych przedstawicieli nauki prawa cywilnego,
a inne osób zajmujących się prawem pracy. Wiele także do tematu
wnosi wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu podatków, prawa fi-
nansowego i gospodarczego. Korelacja tych nauk z szeroko rozumianym
prawem socjalnym doprowadziła do niepowtarzalnych wniosków
i punktów odniesienia dla zatrudnienia niepracowniczego. Nie do
przecenienia dla powstania tych tez, często obrazoburczych, jest zawarte
w książce opracowanie dr hab. Renaty Babińskiej-Góreckiej na temat
ewolucji treści ryzyka socjalnego osób „zatrudnionych” na podstawie
umów cywilnoprawnych i jego ochrony w ubezpieczeniu społecznym,
w którym autorka wskazuje na rzeczywiste powody objęcia umów cy-
wilnoprawnych obowiązkiem opłacania składki. Zdaniem autorki
oczywistym powodem ekspansji były kwestie czysto ochronne, a nie
teoretycznoprawne – związane ze zmianą postrzegania ryzyka socjalnego
(ubezpieczeniowego) i jego ochrony. Zmiana w kwestii ochrony osób
wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nastąpiła
zatem, po pierwsze – z przyczyn ochronnych (prawnych), związanych
z koniecznością zagwarantowania pracownikom ochrony ubezpiecze-
niowej, oraz po drugie – z przyczyn humanitarno-społecznych, czyli
objęcia ochroną ubezpieczeniową wszystkich tych, dla których przysło-
wiowa praca własnych rąk stanowi podstawowe źródło utrzymania
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siebie i rodziny. Nie było tu miejsca na rozważania teoretyczne i np.
oderwanie obowiązku ubezpieczenia od nazwy umowy.

Nie można nie wspomnieć, że zagadnienie zatrudnienia niepracow-
niczego od dawna wzbudzało emocje. Problem ten był poruszany już
na VI Europejskim Kongresie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społeczne-
go1. Wcześniej, bo w końcówce lat 80. XX w., Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych przeprowadził i opublikował studia na temat przesłanek
reformy prawa pracy, w tym na temat umów cywilnoprawnych, których
przedmiotem jest wykonywanie pracy2. Jeszcze wcześniej, bo już
w 1947 r., S.M. Grzybowski pisał: „próżno szukać zrozumienia, dlaczego
normom prawa pracy podlega wysoko uposażony, a może posiadający
znaczny majątek osobisty, «urzędnik prywatny», a nie podlega im
z trudem zarabiający na życie krawiec”3. Parafrazując to stwierdzenie,
można zapytać, dlaczego prawem pracy objęty jest członek zarządu
spółki kapitałowej, a nie jest nim objęta osoba prowadząca bufet pra-
cowniczy w spółce?4. Odpowiedź może być trywialna; łatwiej gospodar-
czo i legislacyjnie reformować coś już ustalonego, znanego od wieków,
niż poszerzać ideę zgodnie z zasadami słuszności i logiki. Otóż cały
rozwój prawa pracy dotyczy stosunków wynikających z pracy fabrycznej.
To była główna troska rządzących. Pracownicy umysłowi później zostali
objęci prawem pracy. Ten rozwój powinien iść dalej. Ograniczenie
prawa pracy do pracy najemnej jest brakiem, stanowi zatrzymanie
rozwoju5. Współcześnie objęcie normami ochronnymi zatrudnionych
na podstawie prawa cywilnego postrzegane jest jako realizacja zasady
sprawiedliwości społecznej6.

1 Zob. A. Supiot, Zatrudnienie pracownicze i zatrudnienie niezależne (w:) Referaty
na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Międzynarodowe
Stowarzyszenie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999; P.L. Davies,
Zatrudnienie pracownicze i samozatrudnienie w świetle common law (w:) Referaty na VI
Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999.

2 Studia i materiały IPiSS, red. Z. Salwa, Warszawa 1990.
3 S.M. Grzybowski, Wstęp do nauki prawa pracy, Warszawa 1947, s. 100.
4 Negatywnie o zatrudnianiu członków zarządu na podstawie stosunku pracy zob.

ostatnio Z. Hajn, Zatrudnienie (się) we własnym zakładzie pracy w świetle ustrojowych
podstaw prawa pracy (w:) Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011, s. 191 i n.

5 S.M. Grzybowski, Wstęp do nauki…, s. 101.
6 J. Jończyk, Prawo pracy, Warszawa 1995, s. 293; Z. Hajn, Regulacja prawna zatrud-

nienia agentów (w:) Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000, s. 138.
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Niewątpliwe jest, że wyzwaniem w okresie kryzysu i bezrobocia
staje się ochrona pracujących i potrzeba rozszerzenia zakresu zaintere-
sowania prawa stosunkami zatrudnienia innymi niż prawnopracowni-
cze. Pojawiają się i będą się pojawiać nowe formy i sposoby zatrudnienia,
a ich zderzenie z definicją „pracy pod kierownictwem” zawartą w ko-
deksie pracy będzie coraz boleśniejsze, żeby nie powiedzieć absurdalne.
Era fordyzmu jest w zaniku. Wchodzimy w inne relacje ekonomicz-
no-prawne między wykonawcami pracy a zleceniodawcami. Powstaje
społeczeństwo postindustrialne, mało zintegrowane wokół tzw. zakładu
pracy i w związku z tym mało uzwiązkowione. To nie jest zresztą tylko
kwestia pojęciowa i definicyjna, ale kwestia całego systemu norm
prawnych związanych ze stosunkiem pracy (ochrona procesowa, zadania
Państwowej Inspekcji Pracy, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
wolność związkowa). Trzeba wreszcie odpowiedzieć sobie na pytanie,
kogo chcemy objąć ochroną i dlaczego.

Temu zagadnieniu poświęcona jest książka, która traktuje nieco
odmiennie owe wyzwania w zakresie różnorodności pracy i ciekawie
je ocenia z punktu widzenia ekonomicznego oraz ochrony zatrudnio-
nych. Zachęcam zatem do lektury.

Małgorzata Gersdorf
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Wprowadzenie

Dnia 20 lutego 2015 r. odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Ogólnopolska Konferen-
cja Naukowa Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych.
Została ona zorganizowana przez trzy katedry: Prawa Budżetowego
i Finansów Samorządu Terytorialnego, Prawa Pracy oraz Prawa Ubez-
pieczeniowego. Patronat nad konferencją objęło Wydawnictwo Wolters
Kluwer.

W wydarzeniu udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli dok-
tryny i praktyki, których zainteresowała problematyka dotycząca relacji
pomiędzy prawem cywilnym a prawem ubezpieczeń społecznych.

Obrady podzielono na trzy sesje problemowe, w czasie których
wygłoszono ponad 20 referatów. Ich autorami byli zarówno przedsta-
wiciele nauki, reprezentujący wiele znakomitych uniwersytetów, jak
i praktycy – sędziowie czy radcy prawni.

Niniejsza książka jest pokłosiem tej konferencji. Zaprezentowane
referaty na potrzeby publikacji podzielono na cztery części:

I. Umowy cywilnoprawne – obowiązek ubezpieczenia społecznego
i prawo do świadczeń.

II. Rodzaj umowy cywilnoprawnej a zasady podlegania ubezpiecze-
niom społecznym.

III. Kwalifikacja umowy cywilnoprawnej w orzeczeniach sądów
oraz organów rentowych lub podatkowych.

IV. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w sytuacji za-
trudnienia na podstawie kilku umów.

Część pierwsza zawiera opracowania podejmujące próbę
udzielenia odpowiedzi na pytanie o miejsce umów cywilnoprawnych
w systemie ubezpieczeń społecznych. Otwiera ją rozdział poświęcony
ewolucji treści ryzyka socjalnego osób zatrudnionych na podstawie
umów cywilnoprawnych i jego ochrony w ubezpieczeniu społecznym.
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W kolejnym rozdziale dokonano oceny ostatnich zmian w zakresie
oskładkowania umów o świadczenie usług. Następnie przedmiotem
analizy z perspektywy ubezpieczeń społecznych były kontrakty cywil-
noprawne pielęgniarek w szpitalach oraz praca wolontariuszy. Przed-
stawiono również zasady podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu
osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz
uprawnienia tych osób do zasiłku macierzyńskiego.

W części drugiej zostały zamieszczone opracowania ukazujące
dyferencjację zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym z uwagi
na rodzaj umowy cywilnoprawnej. W tej części zaprezentowano z per-
spektywy cywilnoprawnej podobieństwa i różnice pomiędzy umową
o dzieło a umową zlecenia, a także problemy dotyczące zakresu swobody
stron w kształtowaniu treści tych umów. Podjęto w szczególności próbę
udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy istnieje wymóg przeniesienia
praw autorskich, aby daną umowę zakwalifikować jako umowę
o dzieło. Przedmiotem analizy były również skutki finansowe dla
przedsiębiorcy zróżnicowanych reguł podlegania ubezpieczeniom
społecznym w przypadku umowy o dzieło oraz umowy o świadczenie
usług. W części drugiej znalazły się opracowania przedstawiające zakres
obowiązku ubezpieczenia społecznego w sytuacji, gdy praca jest
świadczona na podstawie umowy o pracę nakładczą czy też umów sta-
żowych.

W części trzeciej zgromadzono opracowania poświęcone
problematyce kwalifikowania umów cywilnoprawnych w postępowaniu
sądowym, administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym. Zakresem
analizy objęto uprawnienia sądów ubezpieczeń społecznych w zakresie
kwalifikacji rodzaju zatrudnienia oraz reguły kwalifikowania umowy
przez organ rentowy lub podatkowy w sytuacji, gdy został wydany
prawomocny wyrok sądu cywilnego w sprawie roszczeń wynikających
z umowy. Przedstawiono wątpliwości dotyczące przebiegu postępowania
o ustalenie istnienia stosunku ubezpieczenia społecznego i o należności
z tytułu składek oraz skutki takiego postępowania dla przedsiębiorcy.
Część czwarta zawiera również rozważania dotyczące decyzji ZUS
w przedmiocie kwalifikowania umów cywilnoprawnych, w tym znacze-
nia decyzji interpretacyjnych ZUS dla przedsiębiorców oraz skutków
podatkowoprawnych decyzji ZUS o ,,przekwalifikowaniu” umów
o dzieło.

Czwarta część przybliża zasady podlegania ubezpieczeniom
społecznym w razie świadczenia pracy w ramach kilku stosunków
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prawnych. Otwiera ją opracowanie prezentujące z perspektywy ubez-
pieczeń społecznych różne rodzaje multiplikacji podmiotów zatrudnia-
jących. Następnie ukazane zostały problemy związane z zatrudnieniem
na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z własnym praco-
dawcą oraz kontrahentem pracodawcy. Zakresem analizy objęto również
zagadnienia dotyczące zbiegu tytułów ubezpieczenia społecznego
w razie zatrudnienia na podstawie kilku umów cywilnoprawnych oraz
dodatkowego zatrudnienia sędziów na podstawie umów cywilnopraw-
nych.

Redaktorzy naukowi niniejszej książki zdają sobie sprawę, że pro-
blematyka umów cywilnoprawnych w ubezpieczeniach społecznych
jest niezwykle bogata, a jednocześnie wywołuje wiele sporów w praktyce,
najczęściej na linii płatnicy składek – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
w związku z czym za konieczne uznać należy kontynuowanie badań
w tym zakresie.

M. Szabłowska-Juckiewicz
M. Wałachowska

J. Wantoch-Rekowski
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Część I

Umowy cywilnoprawne –
obowiązek ubezpieczenia
społecznego i prawo
do świadczeń





Ewolucja treści ryzyka socjalnego osób

„zatrudnionych” na podstawie umów

cywilnoprawnych w ubezpieczeniu społecznym

1. Istota ryzyka socjalnego (ubezpieczeniowego) oraz
związek tego ryzyka z zatrudnieniem

W odniesieniu do dziedziny ubezpieczenia społecznego tradycyjnie
przyjmuje się, że ryzyko socjalne (ubezpieczeniowe) to zagrożenie
(niebezpieczeństwo) wystąpienia zdarzenia określanego jako utrata lub
ograniczenie zdolności do pracy7. Ocena możliwości wystąpienia tego
niekorzystnego zdarzenia stanowi podstawę kalkulacji składki oraz
formowania wspólnoty ubezpieczonych, przy czym – w myśl zasady
solidarności społecznej – poza oceną pozostawia się indywidualne ry-
zyko poszczególnych członków tej wspólnoty. Pełne i rzetelne oszaco-
wanie tego ryzyka możliwe jest z kolei w przypadku homogenicznej
wspólnoty, narażonej na dane ryzyko w podobnym stopniu i zakresie.
Ogólnie ryzyko socjalne (ubezpieczeniowe) stanowi o zagrożeniu wy-
stąpienia niezdolności do pracy. Samo określenie „niezdolność do
pracy” jest znaczeniowe pojemne. Wynika to przede wszystkim z faktu,
że doprecyzowujące je określenie „praca” jest pojęciem wieloznacznym.
Według słownika języka polskiego termin „praca” oznacza bowiem:

1) ogół świadomie wykonywanych czynności, podejmowanych dzia-
łań, których celem jest wytworzenie określonych dóbr materialnych
lub kulturalnych, zajęcie, zatrudnienie, wykonywany zawód, robota;

7 I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego,
Warszawa 2014, s. 106.
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2) zajęcie będące źródłem dochodu, zatrudnienie, posada, zarobkowa-
nie8.
Podobnie termin „zarobek” jest wieloznaczny i oznacza:

1) zapłatę za wykonaną pracę, możliwość zarobienia pieniędzy,
możliwość poprawy sytuacji materialnej;

2) kwotę pieniężną wypłaconą pracownikowi jako wynagrodzenie,
także zysk z jakiejś transakcji;

3) pracę wykonywaną w celu zarobienia pieniędzy.
Stosownie do powyższego w doktrynie przyjmuje się, że ochrona

na wypadek ziszczenia się ryzyka socjalnego (ubezpieczeniowego) od-
nosi się do zatrudnienia oraz każdej innej działalności zarobkowej
(dochodowej)9. Tak rozumiane ryzyko socjalne (ubezpieczeniowe)
odnosi się do możliwości osiągania dochodu dzięki własnej aktywności,
a także stanowi wyraz konstatacji zastanego stanu prawnego, tj. aktual-
nego zakresu podmiotowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Ponieważ jednak w ujęciu teoretycznym ryzyko socjalne wiąże się
z kategorią skutków zdarzenia losowego, które w ubezpieczeniach
społecznych przyjmują postać zdarzenia ubezpieczeniowego, to do
wyznaczników tego pojęcia należą z pewnością biologiczne lub społecz-
ne ograniczenia lub wyłączenia podejmowania aktywności zarobkowej,
do których zalicza się chorobę (naruszenie sprawności organizmu, ka-
lectwo, inwalidztwo), utratę sił związaną z wiekiem, urodzenie dziecka,
pełnienie ról rodzicielskich, konieczność sprawowania opieki nad
członkiem rodziny10 (opieka krótkoterminowa), uszczerbek na zdrowiu,
a także utratę żywiciela. Wpływ tych zdarzeń na zdolność do zarobko-
wania stanowi o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, a z perspek-
tywy ryzyka socjalnego – o zagrożeniu wystąpienia takiego zdarzenia.
Nie każda aktywność przynosząca dochód obarczona jest zatem ryzy-
kiem socjalnym. Istotnym elementem oceny występowania czynników
ryzyka socjalnego w przypadku konkretnego rodzaju aktywności zarob-
kowej jest jej charakter i cel. Z ryzykiem socjalnym mamy do czynienia
wtedy, gdy aktywność ta wykazuje cechy pewnej stałości oraz takiej
stałości działania wymaga, jest tym samym czasochłonna, angażując

8 Słownik współczesny języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996, s. 845.
9 Zob. w odniesieniu do ryzyka dożycia wieku emerytalnego J. Jończyk, Prawo za-

bezpieczenia społecznego, Kraków 2006, s. 13; U. Jackowiak, Kilka uwag o ryzyku starości
w prawie zabezpieczenia społecznego (w:) Ryzyko starości – problemy zabezpieczenia,
red. U. Jackowiak, L. Abramowicz, Kraków 2007, s. 14.

10 I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje..., 2014, s. 107 i n.
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sporą część czasu jednostki, a także pełni funkcję alimentacyjną, nie
zmierzając wyłącznie do pomnażania majątku.

Tak wyjaśniane pojęcie ryzyka socjalnego należy jednoznacznie
odróżnić od ryzyka ekonomicznego. Jeżeli dana aktywność zarobkowa
nie wymaga zaangażowania fizycznych i psychicznych sił organizmu
ludzkiego w stopniu, którego można oczekiwać od osób w wieku pro-
dukcyjnym, a także nie wymaga ciągłego powtarzania pewnych działań
w określonym rytmie, to nie powoduje ona ryzyka socjalnego, lecz
ewentualne ryzyko ekonomiczne dotyczące niepewności co do efektów
ekonomicznych podjętych działań (inwestycji itp.). Wobec tego nie
można się zgodzić z poglądem, że nie budzi zastrzeżeń rozszerzanie
zakresu podmiotowego ubezpieczeń społecznych polegające na objęciu
obowiązkiem ubezpieczenia członków zarządów spółek prawa handlo-
wego, których więź ze spółką ma charakter wyłącznie korporacyjny
i nie polega ani na pozostawaniu w stosunku pracy, ani na zarządzaniu
spółką w ramach cywilnoprawnego kontraktu menedżerskiego, przy
czym otrzymują oni wynagrodzenie lub uczestniczą w podziale zysku
spółki11. Rozwiązanie takie narusza bowiem zasady oraz dogmaty
ubezpieczeń społecznych12.

W świetle wcześniejszych ustaleń należy przyjąć, że ryzyko socjalne
dotyczy pracy wykonywanej w warunkach właściwych dla stosunku
pracy lub zbliżonych. Ogólnie rzecz ujmując, zawsze wtedy, gdy zacho-
dzi związek między wystąpieniem istotnych z punktu widzenia ubezpie-
czenia społecznego zdarzeń losowych a zdolnością czy możliwością
podjęcia lub kontynuowania danej aktywności zarobkowej. Wówczas
bowiem występują czynniki kształtujące ryzyko socjalne, choć ich natę-
żenie i zakres występowania mogą być różne.

Kierując się z kolei zastanym stanem prawnym w zakresie obowiąz-
ku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, zauważyć wypada, że re-
gulacja ta chroni sytuacje w pewnym zakresie oderwane od aspektu
świadczenia pracy, zarobkowania czy osiągania jakiegokolwiek dochodu.
Ustawodawca, uchwalając ustawę z dnia 13 października 1998 r. o sy-

11 M. Zieleniecki, Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego (w:) Ubezpieczenie
społeczne – dawniej i dziś. W 80-lecie uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym,
Wrocław 2013, s. 51.

12 Zob. R. Babińska-Górecka, K. Stopka, Stare dogmaty i nowe wyzwania w prawie
ubezpieczeń społecznych (w:) Stare dogmaty i nowe wyzwania w prawie i ekonomii,
red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2013.
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