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SŁOWO WSTĘPNE

W Zamku Książ w Wałbrzychu, pod honorowym patronatem Głów‐
nego Inspektora Pracy, odbyła się 6 grudnia 2016 r., zorganizowana
przez NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, konferencja „Przeciw‐
działanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia”. Celem konferen‐
cji było przedstawienie, na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
możliwości przeciwdziałania zatrudnieniu nierejestrowanemu, za‐
trudnieniu częściowo nierejestrowanemu oraz zastępowaniu umów
o pracę umowami cywilnoprawnymi w warunkach wykonywania pra‐
cy pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego
wyznaczonym.

Zatrudnienie nierejestrowane, częściowo nierejestrowane, a także po‐
zorne ogranicza lub pozbawia wykonawców pracy uprawnień oraz
ochrony przewidzianej przepisami prawa pracy, powodując także ogra‐
niczenie danin publicznych składkowych i podatkowych. Nieujawnia‐
nie całości lub części stosunku pracy dotyczy nie tylko zatrudnionych
przy prostych pracach, lecz także osób zatrudnionych na stanowiskach
specjalistycznych i kierowniczych. Wskazana praktyka występuje
w wielu branżach i zawodach, w produkcji oraz usługach.

Ukrywanie zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez pozorne
umowy cywilnoprawne oraz nierejestrowane zatrudnienie stanowi
nierzadko wynik porozumienia zamawiającego pracę z wykonawcą
pracy. Stwarza to ogromne trudności w ustalaniu rzeczywistych wa‐
runków zatrudnienia oraz ich właściwych kwalifikacji prawnych. Z te‐
go względu organizator konferencji NSZZ „Solidarność” Region Dolny
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Śląsk zaprosił, jako referentów, specjalistów z doświadczeniem w za‐
kresie stosowania przepisów prawnych mających na celu przeciwdzia‐
łanie niedopuszczalnym formom zatrudniania.

Zarówno w wygłaszanych podczas konferencji referatach, jak i w opra‐
cowaniach zawartych w oddawanej do rąk Czytelników publikacji au‐
torzy ujęli problem podstaw prawnych oraz sposobów przeciwdziała‐
nia niedopuszczalnym formom zatrudnienia z perspektywy pracow‐
nika nauki, radcy prawnego działającego na rzecz związku zawodowe‐
go, inspektora pracy, radcy prawnego Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, sędziego i syndyka. Z takich różnych punktów widzenia
wskazywano na specyficzne problemy stosowania obowiązujących
przepisów prawa, podając przykłady niedopuszczalnych form zatrud‐
niania, jak również oceniano możliwości skutecznego przeciwdziałania
niepożądanym praktykom. Oceny tej dokonywali w odniesieniu do
kontroli przestrzegania przepisów: prawa pracy, prawa ubezpieczeń
społecznych, prawa wykroczeń, prawa postępowania cywilnego i pra‐
wa upadłościowego. Szerokie spojrzenie na analizowane problemy po‐
winno mieć – naszym zdaniem – istotne znaczenie także dla procesów
legislacyjnych w sferze szeroko rozumianego prawa zatrudnienia, jakże
już teraz dynamicznych. Godzi się podkreślić, że na udoskonalenie
opracowań przed ich publikacją wpłynęły wnikliwe uwagi krytyczne
dr. hab. Krzysztofa Walczaka, któremu bardzo dziękujemy za trud
podjęcia recenzji.

Jesteśmy przekonani, że oddawana do rąk Czytelników książka będzie
wartościowym głosem w dyskusji o metodach i kierunkach przeciw‐
działania niedopuszczalnym formom zatrudniania z zastosowaniem
różnych dziedzin prawa.

Sebastian Kowalski
Zdzisław Kubot
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PRZECIWDZIAŁANIE
NIEDOPUSZCZALNEMU ZATRUDNIENIU

CYWILNOPRAWNEMU
ORAZ SAMOZATRUDNIENIU

1. Uwagi wstępne

Przeciwdziałanie niedopuszczalnemu zatrudnieniu cywilnoprawne‐
mu1 oraz samozatrudnieniu2 to współcześnie jeden z podstawowych
problemów z zakresu stosowania prawa cywilnego, prawa pracy, prawa
ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Wprawdzie sto‐
sownie do art. 3531 k.c. strony mogą dokonać wyboru rodzaju łączącego
je stosunku prawnego, jednak nie oznacza to dowolności, bowiem po‐
wołany przepis wymaga, aby treść umowy nie sprzeciwiała się naturze
danego stosunku prawnego, jego społeczno-gospodarczemu przezna‐
czeniu oraz ustawie3. Obowiązujące przepisy prawa, jak też natura
(właściwości stosunku zatrudnienia lub samozatrudnienia) mogą
znacznie ograniczać swobodę stron umowy.

1 W  piśmiennictwie  prawniczym  używane  jest  też  określenie  „niepracownicze
zatrudnienie” typu cywilnoprawnego. Tak W. Sanetra, Prawo pracy, Białystok 1994,
s. 54–56; por. J. Jończyk, Prawo pracy, Warszawa 1995, s. 293–296.

2 O pojęciu samozatrudnienia por. m.in. A. Tomanek, Status osoby samozatrud‐
nionej  w  świetle  znowelizowanych  przepisów  o  minimalnym  wynagrodzeniu,
PiZS 2017/1, s. 13–20; Z. Kubot [w:] Prawo pracy. Zarys wykładu, red. H. Szurgacz,
Z. Kubot, T. Kuczyński, A. Tomanek, wyd. 5, Warszawa 2017, s. 95–96.

3 Wyrok SN z 29.01.2014 r., II UK 257/13, LEX nr 1438803.
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Stosunki zatrudnienia cywilnoprawnego4 oraz samozatrudnienia sto‐
sownie do ich właściwości (cech) podlegają powiązanym kwalifikacjom
według prawa prywatnego (prawa cywilnego, prawa pracy), prawa
ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego5. Przeciwdziałanie
niedopuszczalnemu samozatrudnieniu ma znaczenie nie tylko dla
ochrony pracy, lecz także dla finansowania zabezpieczenia społecznego
za pomocą daniny publicznej składkowej oraz podatkowej6.

2. Pojęcie niedopuszczalnego zatrudnienia
oraz samozatrudnienia

Niedopuszczalne zatrudnienie cywilnoprawne oraz samozatrudnienie
to zatrudnienie oraz samozatrudnienie naruszające obowiązujące prze‐
pisy prawa. Niedopuszczalne zatrudnienie oraz samozatrudnienie mo‐
że polegać na naruszeniu przepisów prawa pracy, prawa cywilnego,
prawa ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, a w określonych
sytuacjach – prawa karnego.

Niedopuszczalne zatrudnienie cywilnoprawne oraz samozatrudnienie
może obejmować całą sytuację prawną wykonawcy pracy lub część jego
sytuacji. Niedopuszczalne zatrudnienie i samozatrudnienie może po‐
legać na niezgodności z prawem umowy stanowiącej jedyną podstawę
zatrudnienia lub samozatrudnienia. Niedopuszczalne samozatrudnie‐
nie może obejmować dwie umowy cywilnoprawne. Będzie tak wów‐
czas, gdy umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej przez
osobę fizyczną działalności gospodarczej będą wykonywane w warun‐

4 Dopuszczalne  jest  także  wykonywanie  tych  samych  obowiązków  w  ramach
zatrudnienia pracowniczego lub cywilnoprawnego, jeżeli nie sprzeciwiają się temu inne
okoliczności (art. 3531 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Tak SN w wyroku z 18.07.2012 r.,
I UK 90/12, LEX nr 1232232, jak również SN w wyroku z 22.04.2015 r., II PK 153/14,
Mon. Pr. Pr. 2015/9, s. 482–486.

5 Szerzej Z. Kubot, Autonomia i zależność kwalifikacji kontraktów menedżerskich
według  prawa cywilnego,  prawa ubezpieczeń społecznych oraz  prawa podatkowego,
PiZS 2017/11, s. 16–21.

6 Por. J.  Jończyk, Rekonstrukcja zabezpieczenia społecznego. Podstawowe pojęcia
prawne, PiZS 2014/1, s. 2–3.
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kach określonych w art. 22 § 1 k.p. W praktyce dwie umowy cywilno‐
prawne mogą zostać zawarte zamiast stosowanej poprzednio w zakresie
tej samej pracy jednej umowy o pracę. Wysuwany tu może być zarzut
sztucznego podziału jednego stanowiska pracy na przedmiot dwóch
umów cywilnoprawnych, przy wykonywaniu pracy pod kierownic‐
twem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.

Niedopuszczalne zatrudnienie cywilnoprawne lub samozatrudnienie
odnosić się będzie do części sytuacji prawnej wykonawcy pracy, jeżeli
obok umowy o pracę zostanie zawarta niezgodnie z prawem dodatkowa
umowa cywilnoprawna (umowa o zatrudnienie cywilnoprawne albo
umowa o samozatrudnienie).

Niedopuszczalne zatrudnienie lub samozatrudnienie może obejmować
zatrudnienie oraz samozatrudnienie rejestrowane, częściowo rejestro‐
wane, jak też nierejestrowane7. Niedopuszczalne samozatrudnienie re‐
jestrowane to samozatrudnienie polegające na zawieraniu umów cy‐
wilnoprawnych w ramach prowadzonej przez osobę fizyczną działal‐
ności gospodarczej przy wykonywaniu pracy w warunkach określo‐
nych w art. 22 § 1 k.p., czyli wykonywaniu pracy pod kierownictwem
pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym8. Samo‐
zatrudnienie pozorne nazywane jest „patologicznym samozatrudnie‐
niem”. Jest to zjawisko zmuszania pracowników przy wykorzystaniu
przewagi ekonomicznej pracodawcy oraz sytuacji na rynku pracy do
wyrażenia zgody na zastąpienie stosunku pracy umową cywilnoprawną
w ramach prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodar‐
czej9.

7 O pojęciu pracy nierejestrowanej E. Hofmańska, Kilka refleksji na temat definicji
„nielegalnego zatrudnienia”  [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej
gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej
Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010, s. 90–93.

8 Zdaniem K. Rączki, dyskutując o samozatrudnieniu, rozdzielać wyraźnie należy
samozatrudnienie właściwe od pozornego; K. Rączka, Samozatrudnienie – przyczyny
zjawiska i jego skutki w sferze zatrudnienia [w:] Konferencje naukowe: „Samozatrud‐
nienie – uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych”, 30.06.2004 r.,
„Mobbing” 26.10.2004 r., Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2005, s. 18.

9 J.  Śniadek,  Związki  zawodowe  a  problem  samozatrudnienia  [w:]  Konferencje
naukowe..., s. 9.
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Zdzisław Kubot – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; pracow-
nik Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego; autor licznych publikacji 
z zakresu prawa pracy, prawa ochrony zdrowia oraz prawa handlowego.
Sebastian Kowalski – doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu 
w III Wydziale Karnym; adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego; autor monografi i o karnoprawnej ochronie praw pra-
cownika i licznych publikacji z zakresu prawa karnego.

Publikacja przedstawia prawne oraz praktyczne zagadnienia przeciwdziałania niedopusz-
czalnym formom zatrudnienia, w szczególności zatrudnienia pozornego, zatrudnienia 
nierejestrowanego i zatrudnienia częściowo nierejestrowanego.
Niedopuszczalne formy zatrudnienia zostały omówione z perspektywy pracowników 
nauki, radcy prawnego NSZZ „Solidarność” Rejon Dolny Śląsk, inspektora pracy, rad-
cy prawnego ZUS, sędziów oraz syndyka.
Analiza niedopuszczalnych form zatrudnienia została ukazana przez kwalifi kacje prawne 
zawieranych w praktyce umów, przeprowadzone według przepisów prawa prywatnego 
(prawa cywilnego, prawa pracy), prawa ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, 
prawa wykroczeń oraz prawa karnego. Autorzy publikacji rozważyli kwestię autono-
mii oraz zależności kwalifi kacji prawnych umów o zatrudnienie w aspekcie przepisów 
z różnych dziedzin prawa. W aspekcie prawa procesowego wskazano między innymi 
na zakres związania sądu cywilnego wyrokiem sądu karnego (art. 11 k.p.c.), w którym 
określono kwalifi kację prawną zatrudnienia. 
Monografi a przeznaczona jest dla podmiotów zatrudniających osoby fi zyczne do prac 
kierowniczych, specjalistycznych oraz wykonawczych, na podstawie różnorodnych umów 
cywilnoprawnych, w tym podwójnych umów cywilnoprawnych lub umów cywilnopraw-
nych zawartych obok umowy o pracę. Publikacja zawiera opracowania ułatwiające pra-
widłowe kwalifi kacje umów o zatrudnienie przez sędziów, adwokatów, radców prawnych, 
syndyków, inspektorów pracy i inspektorów kontroli ZUS, a także kadrę kierowniczą ZUS 
oraz administracji skarbowej.
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