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Kwalifikacje umów cywilnoprawnych, 
zwanych umowami śmieciowymi, 

jako umów pozornych

Zdzisław Kubot

Uwagi wstępne

Umowy cywilnoprawne, zwane umowami śmieciowymi, wywołują 

powszechne zainteresowanie oraz mnóstwo wypowiedzi. Nierzadko 

przedstawiane są obietnice i pomysły dotyczące ich likwidacji. Jedną 

z takich koncepcji, czy tylko obietnic, jest zastąpienie umów śmiecio-

wych jednolitym kontraktem o pracę. Realizacja takiej obietnicy nie 

jest możliwa. Różnorodnych umów cywilnoprawnych stanowiących 

podstawę wykonywania pracy, a także odmiennych rodzajów umów 

o pracę nie można sprowadzić do jednolitego kontraktu1. 

W praktyce stosowane są różne umowy cywilnoprawne, stanowią-

ce podstawę wykonywania pracy. Ogromne znaczenie mają umowy 

nienazwane, a wśród tych takie, które „w ogóle nie mają odniesienia 

ustawowego, albo odniesienie to jest bardzo wątłe (odległe)”2. Swo-

boda zawierania umów polega m.in. na dowolności wyboru ich rodza-

ju, w tym także typu empirycznego nieprzewidzianego w ustawie3. 

Kontrahentów umów cywilnoprawnych o zatrudnienie oraz o sa-

mozatrudnienie nie można pozbawić swobody wyboru typu umowy, 

w tym – nieprzewidzianego ustawą, a także dowolności kształtowania 

1 Należy zaznaczyć, że do tej pory nie wprowadzono nawet jednolitej umowy 

o pracę, jako podstawy wykonywania pracy w ramach stosunku pracy. Por. B. Godlew-

ska-Bujok, O co chodzi w jednolitej umowie o pracę?, PiZS 2015, Nr 6, s. 17–20.
2 W. J. Katner, Pojęcie umowy nienazwanej, [w:] Prawo zobowiązań – umowy niena-

zwane. System Prawa Prywatnego, t. 9, (red.) W. J. Katner, Warszawa 2005, s. 14.
3 Por. M. Sośniak, Zasada swobody umów w prawie obligacyjnym z perspektywy 

schyłku XX wieku, Studia Iuridica Silesiana 1985, Nr 10, s. 13 i n.
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treści umowy stosownie do inwencji i potrzeb stron. Z szeregu prze-

pisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, 

poz. 483 ze zm. i ze sprost.) wynika, że „system prawa zobowiązań 

musi opierać się na fundamencie generalnej kompetencji do kształto-

wania stosunków zobowiązaniowych”4. Ingerencja ustawodawcy, ma-

jąca na celu ochronę wykonawców pracy w kontraktach cywilnopraw-

nych, może dotyczyć istotnych, wybranych elementów zatrudnienia 

oraz samozatrudnienia (np. urlopu wypoczynkowego). Uniwersalne 

i trwałe znaczenie ma przeciwdziałanie pozornym umowom cywilno-

prawnym, zwłaszcza tzw. umowom śmieciowym. Umowy takie umoż-

liwiają bowiem eksploatowanie wykonawców pracy bez należnych im 

uprawnień oraz ochrony określonych w przepisach prawa pracy.

Umowy śmieciowe w aspekcie ucieczki 
od prawa pracy

Przedmiotem niniejszego opracowania są umowy śmieciowe, rozu-

miane jako umowy cywilnoprawne o możliwie niskim wynagrodzeniu 

za pracę5, będące pozornymi, a więc ukrywającymi umowę o pracę. 

Umowy te są tu analizowane w aspekcie ucieczki od prawa pracy6.

Zjawisko to wyraża się w zawieraniu umów o dzieło, zlecenia lub 

innych umów o świadczenie usług w sytuacjach, w których powin-

ny mieć zastosowanie umowy o pracę7. Ucieczka od prawa pracy jest 

wykorzystywana do ustalania wynagrodzenia na poziomie niższym 

niż minimalne wynagrodzenie w stosunku pracy, a także pozbawiania 

wykonawców innych uprawnień i ochrony przewidzianych w prawie 

pracy. Ucieczka ta jest szeroko stosowaną praktyką, szczególnie nieko-

rzystną właśnie dla wykonawców pracy.

Ucieczka od prawa pracy prowadzi do niedopuszczalnego zastępo-

wania umów o pracę umowami prawa cywilnego. Należy temu prze-

ciwdziałać przez stosowne regulacje prawne oraz działania inspekto-

rów pracy, inspektorów kontroli ZUS, jak również sądów.

4 P. Machnikowski, Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna, War-

szawa 2005, s. 8.
5 Za takie w umowach cywilnoprawnych, zwanych śmieciowymi, najczęściej uważa 

się wynagrodzenie niższe niż minimalne w stosunku pracy.
6 Por. J. Jończyk, Prawo pracy, Warszawa 1995, s. 254–257.
7 W. Sanetra, Prawo pracy, Białystok 1994, s. 35–36.
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Umowy cywilnoprawne: rzeczywiste i pozorne

W ramach umów cywilnoprawnych, zwanych śmieciowymi, na-

leży wyróżnić umowy rzeczywiste oraz pozorne. Te pierwsze są do-

puszczalną formą zatrudnienia wolnorynkowego, w którym przewaga 

podmiotu zatrudniającego powoduje niekorzystne kształtowanie wa-

runków pracy dla wykonawców, zwłaszcza wynagrodzenia oraz czasu 

pracy. Z tego względu uzasadnione są ustawowe ingerencje dotyczące 

pewnych form ochrony wykonawców, zwłaszcza w postaci prawa do 

urlopu czy minimalnych stawek wynagrodzenia godzinowego. 

Umowy śmieciowe, będące pozornymi umowami cywilnopraw-

nymi, naruszają obowiązujące przepisy. W dyskusjach o zatrudnieniu 

cywilnoprawnym oraz samozatrudnieniu trzeba odróżniać dwie ww. 

formy umów. Wskazywano na to już wielokrotnie w piśmiennictwie 

prawniczym, zaznaczając m.in. potrzebę wyraźnego rozdzielenia sa-

mozatrudnienia rzeczywistego (właściwego) od pozornego, „tak aby 

zjawisko prima facie nie kojarzyło się pejoratywnie. Pierwsze należy 

popierać, drugie zaś zwalczać”8. W zakresie podstaw wykonywania 

pracy odróżnienie rzeczywistych umów cywilnoprawnych od pozor-

nych ma doniosłe znaczenie prawne i praktyczne. Na nim należy sku-

pić uwagę w rozważaniach poświęconych warunkom pracy kształto-

wanym w ramach umów cywilnoprawnych, w tym śmieciowych.

Zakaz zastępowania umowy o pracę pozorną 
umową cywilnoprawną

Zakaz zastępowania umowy o pracę pozorną umową cywilno-

prawną został wyraźnie sformułowany w art. 22 § 11 KP. Według tego 

przepisu nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową 

cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, 

określonych w §1. Zakaz wyrażony w art. 22 § 11 KP ma przeciwdzia-

łać zawieraniu i ukrywaniu rzeczywistych umów o pracę, a przez to 

obchodzeniu przepisów ochronnych prawa pracy, jak też przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym pracowników.

8 K. Rączka, Samozatrudnienie przyczyny zjawiska i jego skutki w sferze zatrudnie-

nia, [w:] Konferencje naukowe: Samozatrudnienie – uwarunkowanie i konsekwencje 

w sferze praw pracowniczych, 30.6.2004 r., Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, War-

szawa 2005, s. 18.

Zdzisław Kubot
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Ustawowy zakaz zastępowania umowy o pracę pozorną umową cy-

wilnoprawną nie może być uchylony wolą stron. Zgodnie z art. 22 

§ 11 KP zatrudnienie w warunkach określonych w §1 jest zatrudnie-

niem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej 

umowy. Strony przez nadanie zawartej przez siebie umowy nazwy 

„umowa zlecenia”, „umowa o świadczenie usług” czy „umowa o dzie-

ło” nie mogą uchylić zarzutu pozorności umowy cywilnoprawnej, je-

żeli dana praca wykonywana jest pod kierownictwem pracodawcy 

oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez niego. Wykonywanie pra-

cy w takich warunkach nie może następować na podstawie umowy 

cywilnoprawnej.

Artykuł 22 § 11 KP ma wymiar nie tylko prywatnoprawny, ale także 

publiczny. Ten ostatni związany jest z obowiązującym systemem praw-

nym, w którym stosunki pracy kształtowane są w sposób szczególny 

w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, systemu podatkowego, 

a także systemu świadczeń na różnego rodzaju fundusze9.

Kwalifikacje potoczne umów cywilnoprawnych 
jako umów pozornych

Kwalifikacje umów cywilnoprawnych, w tym tych zwanych śmie-

ciowymi, jako umów pozornych, mają często tylko potoczny charak-

ter. Są to kryteria, formułowane w mowie potocznej, bez prawniczych 

pojęć określających właściwości zatrudnienia pracowniczego oraz za-

trudnienia cywilnoprawnego. Zakres pozornych umów cywilnopraw-

nych ukrywających rzeczywiste umowy o pracę, będący wynikiem po-

tocznych kwalifikacji, może różnić się od zakresu pozornych umów 

cywilnoprawnych ustalonego przy użyciu prawniczych pojęć takich 

jak: kierownictwo pracodawcy, wyznaczenie miejsca i czasu przez 

pracodawcę.

Potoczne kwalifikacje umów cywilnoprawnych, jako umów pozor-

nych, nie mają prawnego znaczenia. Przyczyniają się jednak do zain-

teresowania władz publicznych zjawiskiem umów, które są umowa-

mi śmieciowymi, jak też zwracają uwagę na niekorzystną sytuację 

szerokich grup wykonawców pracy, w szczególności na pozorność 

umowy. Potoczne kwalifikacje umów cywilnoprawnych, jako umów 

9 J. Iwulski, Udział inspektora pracy w postępowaniu o ustalenie istnienia stosunku 

pracy, PiZS 1998, Nr 9.
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pozornych, mogą mieć znaczenie dla ochrony niektórych kategorii 

wykonawców pracy, kwalifikacje takie mogą bowiem ukazywać nie-

właściwość zatrudnienia cywilnoprawnego takich wykonawców jako 

zatrudnienia pozornego.

Kwalifikacje umów cywilnoprawnych jako umów 
pozornych przez związki zawodowe

Definicja ustawowa związku zawodowego, jako dobrowolnej or-

ganizacji zrzeszającej ludzi pracy, powołanej do obrony ich praw i in-

teresów zawodowych a także socjalnych (art. 1 ustawy z 23.5.1991 r. 

o związkach zawodowych, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 167 ze zm.) wskazu-

je na obowiązek obrony tych wartości nie tylko w stosunku do pra-

cowników, ale także osób wykonujących pracę na podstawie umów 

o świadczenie usług oraz umów o dzieło. Niskie wynagrodzenie za 

pracę, niepewność zatrudnienia i samozatrudnienia powinny stano-

wić przedmiot różnych działań związków zawodowych podejmowa-

nych na rzecz poprawy warunków płacowych oraz ochrony przed ar-

bitralnym, dowolnym rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych.

Ochronna funkcja związków zawodowych, przejawiająca się 

w obronie praw i interesów ludzi pracy, obejmuje obowiązek prze-

ciwstawiania się zawieraniu umów pozornych ukrywających umowę 

o pracę. Związki zawodowe mają zatem ustawowy obowiązek prze-

ciwdziałania ucieczce od prawa pracy, jako niedopuszczalnego stoso-

wania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę.

Związki zawodowe mogą przeprowadzać kwalifikację umów cywil-

noprawnych, jako ukrywających zatrudnienie pracownicze, wskazując 

na sposoby ukrywania stosunku pracy, przy używaniu pojęć potocz-

nych, jak też pojęć prawnych oraz prawniczych.

Kwalifikacje umów cywilnoprawnych, jako pozornych, przepro-

wadzone przez związki zawodowe, ich organy na różnych szczeblach 

struktur organizacyjnych, mogą mieć istotne praktyczne i prawne 

znaczenie dla ukazywania zasięgu oraz form pozornego zatrudnienia 

cywilnoprawnego.

Z punktu widzenia związków zawodowych uznaje się za dopusz-

czalne samozatrudnienie tam, gdzie jest ono rzeczywiście potrzebne 

i dobre, czyli głównie w rzemiośle oraz usługach, a zwalcza patolo-

giczne samozatrudnienie jako zjawisko zmuszania pracowników przy 

Zdzisław Kubot
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wykorzystaniu przewagi ekonomicznej pracodawcy oraz sytuacji na 

rynku pracy – ogromnego bezrobocia – do wyrażenia zgody na zastą-

pienie stosunku pracy umową cywilnoprawną zawieraną w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej. Praca taka ma z reguły postać 

tzw. samozatrudnienia zależnego, świadczonego na rzecz dotychcza-

sowego pracodawcy. Celem tego procederu jest wyłącznie obniże-

nie pozapłacowych kosztów pracy, co jest nielegalne w świetle pra-

wa pracy10.

Kwalifikacje prawne umów cywilnoprawnych 
jako umów pozornych

Kwalifikacje prawne umów cywilnoprawnych, jako umów pozor-

nych, to te dokonywane w ramach wykładni doktrynalnej oraz opera-

tywnej. Wykładnia operatywna przeprowadzana jest przez:

1) inspektorów pracy;

2) inspektorów kontroli ZUS;

3) sądy pracy rozpatrujące powództwa o ustalenie stosunku pracy;

4) sądy pracy i ubezpieczeń społecznych rozpatrujące odwołania płat-

nika składek o decyzji organu rentowego;

5) prokuratorów prowadzących postępowanie w sprawach o prze-

stępstwa przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową; 

6) sądy karne orzekające w sprawach o przestępstwa przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową (art. 218–221 

ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny; Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.; 

dalej: KK)11. 

Omawiane kwalifikacje mają różne znaczenie prawne. Zróżnicowa-

ne podstawy i charakter prawny mają te z nich, które są dokonywane 

przez inspektora pracy.

Na podstawie art. 281 pkt 1 KP inspektor ten może uznać, że 

umowa cywilnoprawna została zawarta w warunkach określonych 

10 J. Śniadek, Związki zawodowe a problem samozatrudnienia, [w:] Konferencje 

naukowe: Samozatrudnienie – uwarunkowania i konsekwencje w sferze praw pracow-

niczych, 30.6.2004 r., Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2005, s. 9–10.
11 „Warunkiem ponoszenia odpowiedzialności za przestępstwa stypizowane 

w art. 218 i 220 KK jest ustalenie przez sąd karny, że pokrzywdzony był pracownikiem 

w rozumieniu art. 2 KP”. Szerzej: S. Kowalski, Ochrona praw pracownika w kodeksie 

karnym. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Toruń 2014, s. 105–106, 166 oraz podane 

tam orzecznictwo i piśmiennictwo prawnicze.
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w art. 22 § 1 KP i wystawić mandat albo wystąpić do sądu o ukaranie 

za wykroczenie przeciw prawom pracownika. Na podstawie art. 631 

ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 101 ze zm.; dalej: KPC) taki organ może wystąpić z po-

wództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy12. Wymienione wyżej 

instrumenty prawne „są autonomiczne, niezależne jeden od drugiego. 

Tworzą je dwa odrębne stany prawne, dla których wspólna jest tylko 

jednakowo określona sytuacja faktyczna, polegająca na zawarciu umo-

wy cywilnoprawnej w warunkach składających się na stosunek pra-

cy”13. Inspektor pracy wszczynając na podstawie art. 281 pkt 1 KP po-

stępowanie o wykroczenie przeciwko prawom pracownika nie musi 

dochodzić ustalenia istnienia stosunku pracy. Oznacza to, że samo-

dzielnie ocenia on, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z umową 

o pracę czy umową cywilnoprawną14.

Inspektor pracy może dokonać kwalifikacji umowy cywilnopraw-

nej jako umowy pozornej w pozwie o ustalenie istnienia stosunku 

pracy.

Kwalifikacje prawne umów cywilnoprawnych, jako umów po-

zornych, dokonane przez omawiany organ nie zmieniają charakteru 

prawnego tych umów w obrocie prawnym.

Zaliczenie umowy cywilnoprawnej do umowy pozornej ukrywają-

cej umowę o pracę może zostać przeprowadzone w ramach ustaleń 

protokołu kontroli inspektora ZUS. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 usta-

wy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. 

Nr 11, poz. 74; dalej: SysUbSpołU) protokół kontroli powinien zawie-

rać opis dokonanych ustaleń z podaniem podstaw prawnych. Płatnik 

składek ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu 

złożyć pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie 

środki dowodowe. Inspektor kontroli ZUS ma obowiązek rozpatrzyć 

zgłoszone zastrzeżenia i w razie potrzeby podjąć dodatkowe czyn-

ności kontrolne. Protokół ten stanowi podstawę do wydania decyzji 

12 Szerzej o roli inspektora pracy w zwalczaniu pozornych umów o pracę: S. Ko-

walski, Uprawnienia inspektorów pracy do zwalczania nielegalnie zawartych umów 

cywilnoprawnych, Służba Pracownicza 2014, Nr 10, s. 1–4.
13 H. Lewandowski, Z. Góral, Przeciwdziałanie stosowaniu umów cywilnoprawnych 

do zatrudnienia pracowniczego, PiZS 1996, Nr 12, s. 32.
14 Inspektor pracy nie pozostaje ze stronami domniemanej umowy o pracę w żad-

nym stosunku prawnym. Nie ma zatem tzw. legitymacji materialnej do wytoczenia 

powództwa. Ma legitymację procesową, której źródłem jest art. 631 KPC. (J. Iwulski, 

Udział..., s. 26).

Zdzisław Kubot
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w zakresie i trybie określonym w art. 83 SysUbSpołU. Od decyzji ZUS 

przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według za-

sad określonych w przepisach KPC. Odwołanie wnosi się na piśmie 

do jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do proto-

kołu sporządzonego przez tę jednostkę (art. 83 ust. 2 i 5 SysUbSpołU). 

Ustalenia pokontrolne zawarte w protokole kontroli stanowią podsta-

wę wydania decyzji administracyjnej przez ZUS (organ rentowy) do-

tyczącej ustalenia wymiaru składek i ich poboru.

Kwalifikacje umów o świadczenie usług jako 
umów pozornych

Kwalifikacje umów cywilnoprawnych jako pozornych dotyczą 

w praktyce umów o świadczenie usług albo umów o dzieło. Powin-

ny one zatem stanowić przedmiot odrębnych analiz. Umowy o świad-

czenie usług są umowami starannego działania, w ramach których 

sytuacja wykonawcy może być zróżnicowana. Niektóre kategorie wy-

konawców świadczą usługi bez jakiegokolwiek kierownictwa. Roz-

graniczenie takich umów od umów o pracę jest łatwe do przepro-

wadzenia. Trudności z rozgraniczeniem umów cywilnoprawnych 

o świadczenie usług od umów o pracę dotyczą tych, w ramach któ-

rych świadczenie usług odbywa się pod kierownictwem zlecającego 

oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez niego. Ta kategoria umów 

cywilnoprawnych wymaga przeprowadzenia analiz wskazujących na 

różnice między kierownictwem pracodawcy a kierownictwem zleca-

jącego, oraz różnice między wyznaczeniem czasu i miejsca przez pra-

codawcę, a wyznaczeniem czasu i miejsca przez zlecającego.

Kwalifikacje umów o dzieło jako umów pozornych

Umową cywilnoprawną ukrywającą umowę o pracę może być 

umowa o dzieło. „Podstawowym kryterium różniącym umowę o dzie-

ło od umowy o pracę jest przedmiot świadczenia. W umowie o dzieło 

przedmiotem jest gotowy rezultat pracy, materialny lub niematerial-

ny wynik działania, a nie działanie jako takie”15. Według art. 627 usta-

wy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; 

15 H. Lewandowski, Z. Góral, Przeciwdziałanie…, s. 25.
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dalej: KC) przez umowę o dzieło przyjmujący zobowiązuje się do wy-

konania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodze-

nia. W treści umowy o dzieło istnieje konieczność opisania efektu. 

Umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia tym, że zawsze musi być 

uwieńczona konkretnym i sprawdzalnym rezultatem16. Nie stanowi 

przedmiotu umowy o dzieło paletyzacja bloczków polegająca na ich 

ułożeniu, a następnie foliowaniu i opakowywaniu17. W piśmiennic-

twie przyjmuje się też, że w odróżnieniu od umowy zlecenia i umowy 

o pracę wykonanie dzieła polega nie tylko na prowadzeniu działalno-

ści, ale także na doprowadzeniu jej do oznaczonego rezultatu, który 

powinien być z góry dokładnie i wg obiektywnie sprawdzalnych cech 

określony oraz subiektywnie pewny18.

„Rozdzielność umowy o pracę od umowy o dzieło jest wyraźna 

z punktu widzenia pozycji wykonawcy pracy wobec drugiej strony. 

Pracownik wykonuje pracę pod kierownictwem pracodawcy, która 

polega na bieżącym wyznaczaniu sposobu jej wykonywania, a takża 

wyznaczaniu czasu oraz miejsca pracy. Zamawiający dzieło może sta-

wiać wymagania i udzielać wskazówek, ale sprowadzają się one do 

określenia ogólnych parametrów jakim ma odpowiadać dzieło (wy-

twór), i ewentualnie – ustalenie ogólnej orientacji postępowania, nie 

pozbawiając wykonawcy wyboru środków prowadzących do celu. Wy-

konawca dzieła z reguły dysponuje też samodzielnością co do miejsca 

i czasu przygotowania wytworu, byleby tylko dostarczyć go w umó-

wionym terminie”19.

Umową pozorną może być umowa o dzieło, na podstawie której 

pracownik po normalnych godzinach pracy stawia się do dyspozycji 

pracodawcy i wykonuje zlecone zadania20. Pozorność umowy o dzie-

ło może zatem dotyczyć w praktyce umowy o dzieło jako dodatko-

wej do umowy o pracę. Umowa o dzieło może wydłużać wymiar cza-

su pracy ponad obowiązujące normy, przy wynagrodzeniu niższym 

niż ustalone w umowie o pracę oraz dodatki za pracę w godzinach 

nadliczbowych. Takie nisko płatne umowy realizowane ponad obo-

wiązujące pracownika normy czasu pracy mogą być kwalifikowane 

16 A. Brzozowski, [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450–1088, Warszawa 

2013, s. 328.
17 Tak: SN w wyr. z 13.6.2012 r., II UK 308/11, Legalis; podobnie SN w wyr. 

z 18.4.2012 r., II UK 187/11, OSNP 2013, Nr 9–10, poz. 115.
18 Z. Radwański, Prawo zobowiązań, Warszawa 1986, s. 390.
19 Z uzas. wyr. SN z 23.7.1998 r., I PKN 245/98, OSNAPiUS 1999, Nr 6, poz. 99.
20 H. Lewandowski, Z. Góral, op.cit., s. 26.

Zdzisław Kubot
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do umów śmieciowych. Kwalifikacja umów o dzieło jako umów po-

zornych powinna opierać się na ustaleniu, czy wykonawca wytworzył 

określony rezultat, czy też wykonywał określone czynności bez kon-

kretnego efektu.

Rozbieżność kwalifikacji umów cywilnoprawnych 
jako umów pozornych

Kwalifikacje umów cywilnoprawnych, jako umów pozornych, do-

konywane przez różne podmioty mogą okazać się kwalifikacjami roz-

bieżnymi. Decyzja podjęta w danej sprawie przez inspektora pracy 

może okazać się odmienna od analizy przeprowadzonej przez sąd. 

Rozbieżności interpretacyjne pojawiają się w sytuacji dochodzenia 

zmiany kwalifikacji umowy cywilnoprawnej przez wykonawcę pra-

cy na podstawie powództwa o ustalenie stosunku pracy. Kwalifikacja 

wykonawcy pracy jest tu rozbieżna z kwalifikacją pozwanego kontra-

henta umowy. Przyczyną rozbieżności w uznawaniu umów cywilno-

prawnych za pozorne może być to, że z jednej strony analizy dokonuje 

się wg oświadczeń woli stron, a z drugiej – na podstawie faktycznych 

warunków wykonywania pracy21. 

Innym powodem odmienności kwalifikacji może być również róż-

na ocena okoliczności konkretnego przypadku. Jak wiadomo, uznanie 

danej umowy za umowę o pracę lub za umowę prawa cywilnego zale-

ży od konkretnego przypadku22.

Rozbieżność w kwalifikacji umowy cywilnoprawnej może wiązać 

się z występowaniem w zakresie wykonywania pracy wyznaczników 

prawnych charakterystycznych dla stosunku pracy.

21 T. Duraj wskazywał na liberalną linię orzecznictwa sądów pracy, które – poza 

wyr. z 24.7.2001 r., I PK 560/00 – przypisują oświadczeniom woli stron nadmierną wagę 

w porównaniu do faktycznych warunków wykonywanych usług. Zdaniem Autora taka 

liberalna linia orzecznictwa sądów pracy jest zasadniczym powodem negatywnej oceny 

art. 22 § 12 KP (czyli przepisu zakazującego zastępowanie umowy o pracę umową cy-

wilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy w określonych w art. 22 

§ 1 KP); T. Duraj, Praca na własny rachunek a prawo pracy, PiZS 2009, Nr 11, s. 30.
22 Uzas. wyr. SN z 24.4.2015 r., II PK 153/14, MoPr 2015, Nr 9.
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Przyczyny rozbieżnej kwalifikacji umów 
cywilnoprawnych jako umów pozornych

Jedną z istotnych przyczyn omawianych rozbieżności może być od-

mienne rozumienie pojęć „kierownictwo pracodawcy w zakresie wy-

konywanej pracy”, „wyznaczanie miejsca i czasu przez pracodawcę” 

oraz „kierownictwo zlecającego”. Istotne jest także, czy w kwalifikacji 

umów cywilnoprawnych w ogóle uwzględnia się znaczenie pojęcia 

„kierownictwo pracodawcy”.

Rozbieżne kwalifikacje prawne umów cywilnoprawnych, jako 

umów pozornych, mogą być powodowane różnymi kwalifikacjami 

czynności kierowniczych podejmowanych w praktyce wobec wyko-

nawcy pracy przez zlecającego. Wykonawca umowy cywilnoprawnej 

może uznawać kierowane do niego wypowiedzi, jako polecenia prze-

łożonego, a zamawiający pracę i kierujący wykonawca pracy – jako 

wskazówki. W ujęciu pierwszego umowa cywilnoprawna, jako pod-

stawa pracy, będzie umową pozorną, a w ujęciu drugiego – umową 

rzeczywistą.

Wskazane wyżej przyczyny rozbieżności oznaczają niepewność 

dokonywanych kwalifikacji prawnych. W konsekwencji ogranicza 

to skuteczne kwestionowanie umów cywilnoprawnych, jako umów 

pozornych.

 Kwalifikacja umów cywilnoprawnych 
wg kryteriów kierownictwa pracodawcy 

oraz kierownictwa zlecającego

Kwalifikacje umów cywilnoprawnych wg kryterium kierownictwa 

pracodawcy oraz kierownictwa zlecającego mają zasadnicze znacze-

nie dla uznania takich umów za pozorne. Nie można dokonywać ich 

w oparciu o ogólne kryterium kierownictwa23. Obowiązujące prze-

pisy prawne używają wyrażeń „wykonywanie pracy pod kierownic-

twem pracodawcy” (art. 22 § 1 KP) oraz „wykonywanie czynności pod 

kierownictwem zlecającego” (art. 5b pkt 2 ustawy z 26.7.1991 r. o po-

datku dochodowym od osób fizycznych; t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 

23 Szerzej: Z. Kubot, Zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną, Wrocław 

2003, s. 93.

Zdzisław Kubot
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ze zm.; dalej: PDOFizU). Kierownictwo zlecającego jest dopuszczalne 

w zatrudnieniu cywilnoprawnym24 oraz w samozatrudnieniu25, po-

winno być zatem brane pod uwagę w razie zarzutu pozorności umo-

wy cywilnoprawnej26. Praca pod kierownictwem może być różnie 

rozumiana. Nie należy wszelkich form kierowania pracą świadczoną 

na podstawie umowy sprowadzać do pracy pod kierownictwem pra-

codawcy w rozumieniu art. 22 § 1 KP. Wiele form kierowania może 

wchodzić w zakres stosunków cywilnoprawnych nie naruszając ich 

istoty. Mogą to być w szczególności takie czynności jak: planowanie, 

koordynowanie, kontrola, nadzór, zalecenia, sugestie, rady27.

Współczesne stosunki cywilnoprawne, w ramach których wykony-

wana jest praca, cechuje ogromne zróżnicowanie pozycji stron. Poza 

umowami o świadczenie usług realizowanych bez jakiegokolwiek kie-

rownictwa podmiotu zamawiającego pracę, w wielu stosunkach cy-

wilnoprawnych występują formy kierowania w zakresie świadczenia 

pracy, które stanowią formę kierownictwa w rozumieniu nauki orga-

nizacji i zarządzania, ale nie obejmują poleceń przełożonych, nie mogą 

być zatem kwalifikowane jako stosunki prawne powstałe na podsta-

wie pozornych umów cywilnoprawnych.

Należy zaznaczyć, że w niektórych umowach cywilnoprawnych wy-

jątkowo dopuszczalne są nawet polecenia osób reprezentujących za-

mawiającego pracę. Przykładem mogą tu być kontrakty cywilnopraw-

ne zawierane z ratownikami medycznymi28, a także z zawodnikami 

profesjonalnymi29.

Umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług nie można kwalifi-

kować jako umowy pozornej z tego względu, że zlecający dokonuje 

wobec wykonawcy usług czynności takich jak: wskazówki, fachowe 

wskazówki, zalecenia, wytyczne czy rekomendacje. Umowa cywilno-

24 Z. Kubot, Kierownictwo zlecającego jako pojęcie prawne, [w:] (red.) Z. Góral, 

Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Le-

wandowskiego, Warszawa 2009, s. 121–126.
25 Z. Kubot, Kierownictwo zlecającego w zakresie zatrudnienia cywilnoprawnego 

oraz samozatrudnienia, [w:] Przyszłość prawa pracy. W pięćdziesięciolecie pracy nauko-

wej Profesora Michała Seweryńskiego, Łódź 2015, s. 441.
26 Por. wyr. SN z 22.4.2015 r., II PK 153/14, MoPr 2015, Nr 9.
27 Por. Z. Kubot, Kontrakty menedżerskie średniej kadry kierowniczej, Wrocław 

1999, s. 88–99.
28 Szerzej: Z. Kubot, Polecenia jako forma kierowania pracą ratowników medycz-

nych, artykuł przygotowywany do druku, PiZS 2016.
29 Szerzej: Z. Kubot, Statusy zatrudnienia sportowców profesjonalnych, [w:] Zatrud-

nienie niepracownicze. SPP, Tom VII, (red.) K.W. Baran, s. 344.
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prawna o świadczenie usług będzie umową pozorną tylko wówczas, 

gdy ustali się, że zlecający czynności wydaje wykonawcy pracy polece-

nia służbowe. Stanowią one właściwość, która świadczy o kierownic-

twie pracodawcy, a nie o kierownictwie zlecającego. 

Kwalifikacje czynności kierowania pracą

Uznanie umów cywilnoprawnych za pozorne albo rzeczywiste za-

leży od kwalifikacji czynności kierowania pracą. Mogą to być czyn-

ności o różnym charakterze prawnym. Obowiązki wykonawcy pracy 

mogą być konkretyzowane nie tylko poleceniami, ale także wskazów-

kami, zaleceniami, czy nawet tylko propozycjami lub radami. W prak-

tyce może być sporne, czy obowiązki wykonawcy konkretyzowane są 

poleceniami, czyli dyrektywami wiążącymi, znamionującymi kierow-

nictwo pracodawcy, czy tylko wskazówkami lub zaleceniami, dopusz-

czalnymi w ramach kierownictwa zlecającego.

Wyznaczanie czasu jako kryterium kwalifikacji 
umów o świadczenie usług jako umów pozornych

Kwalifikacja umowy o świadczenie usług jako umowy pozornej 

może zostać dokonana przez ustalenie, że zlecający wyznacza wyko-

nawcy czas wykonywania pracy sporządzając harmonogramy pracy, 

określające dni oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Harmo-

nogramy kwalifikowane tu będą jako polecenia przełożonych.

Wskazane wyżej podejście do kategoryzowania umów o świadcze-

nie usług może prowadzić do kwalifikacji nieprawidłowych przez bez-

podstawne uznanie danej umowy cywilnoprawnej jako umowy po-

zornej. Jest tak z tego względu, że poza wyznaczaniem czasu przez 

pracodawcę, o czym stanowi art. 22 § 1 KP, w art. 5b ust. 1 pkt 2 

 PDOFizU mowa jest o wyznaczaniu czasu przez zlecającego. Czas wy-

konawcy może być zatem wyznaczany przez kontrahenta umowy 

nie tylko w stosunku pracy, ale także w stosunku cywilnoprawnym 

o świadczenie usług.

Na czym polega wyznaczanie czasu pracy w stosunku pracy? Czy 

na określaniu dni pracy oraz godzin jej rozpoczęcia i zakończenia (czy-

li na określaniu wyłącznie rozkładu czasu pracy), czy także na okre-

Zdzisław Kubot



14

Kwalifikacje umów cywilnoprawnych, zwanych umowami…

śleniu tego, kiedy (w jakim czasie) pracownik ma wykonać zlecone 

czynności (zadania)? Istota czasu pracy wyrażona w definicji legal-

nej (art. 128 KP) – pozostawanie w dyspozycji pracodawcy – ozna-

cza, że wyznaczanie czasu pracy może polegać nie tylko na określaniu 

jego rozkładu, ale także na bieżącym wyznaczaniu pracownikowi, kie-

dy (w jakim czasie) ma wykonać zlecone czynności (zadania). Wyzna-

czanie czasu pracy w stosunku pracy różni się od wyznaczania czasu 

w zatrudnieniu cywilnoprawnym oraz w samozatrudnieniu. W tych 

ostatnich nie powinno w zasadzie występować zlecanie na bieżąco 

czynności (zadań) z określeniem czasu ich wykonania (kiedy mają zo-

stać wykonane). 

 Bliźniacze pojęcia prawne a pozorność umów 
cywilnoprawnych

W kwalifikacji umów cywilnoprawnych jako umów pozornych wy-

stępują bliźniacze pojęcia prawne. Chodzi tu o określenia pojawiają-

ce się z jednej strony w art. 22 § 1 KP, a z drugiej w art. 5b ust. 2 pkt 2 

PDOFizU. Są nimi: 

1) „kierownictwo pracodawcy” – „kierownictwo zlecającego”;

2) „wyznaczenie czasu przez pracodawcę” – „wyznaczenie czasu przez 

zlecającego”;

3) „wyznaczenie miejsca przez pracodawcę” – „wyznaczenie miejsca 

przez zlecającego”30.

Bliźniaczy charakter pojęć „kierownictwo pracodawcy” – „kierow-

nictwo zlecającego” utrudnia, ale nie uniemożliwia ustalenie, czy umo-

wa cywilnoprawna ma charakter pozorny. Wymienione określenia róż-

nią się bowiem wyraźnie tym, że kierownictwo pracodawcy obejmuje 

polecenia przełożonego, a kierownictwo zlecającego – nie. W ustala-

niu pozorności umowy cywilnoprawnej należy zatem badać, czy wy-

konywanie pracy jest konkretyzowane przez polecenia przełożonego. 

Należy również ustalić, czy pracownikowi wydawane są stanowcze dy-

rektywy konkretyzujące sposób wykonywania pracy, a zwłaszcza, czy 

30 Szerzej: Z. Kubot, Kierownictwo pracodawcy, [w:] Kształtowanie warunków 

pracy przez pracodawcę. Możliwości i granice, (red.) H. Szurgacz, Warszawa 2011, 

s. 117–124.
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w danym stosunku prawnym takie dyrektywy są lub mogą być wyda-

wane na bieżąco, stosownie do potrzeb zamawiającego pracę31.

Pozorność zatrudnienia cywilnoprawnego można też wykazać na 

podstawie kryterium wyznaczania czasu pracy przez pracodawcę. Wy-

znaczanie czasu pracy przez zlecającego może obejmować określanie 

godzin rozpoczynania oraz kończenia pracy, a więc ustalanie rozkła-

du czasu pracy. Zlecający, tak jak pracodawca, może posługiwać się 

harmonogramami pracy. Przykładowo mogą one być stosowane wo-

bec pracowników zatrudnionych na portierni, jak też w stosunku do 

osoby wykonującej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Har-

monogramy pracy znajdują zastosowanie w organizacji pracy lekarzy 

pracowników, jak też lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych 

na podstawie umów cywilnoprawnych32. Wyznaczanie czasu przez 

pracodawcę obejmuje nie tylko określenie godzin rozpoczęcia i skoń-

czenia pracy, ale także bieżące wskazywanie czasu wykonania zleco-

nych zadań lub konkretnych czynności.

Wykładnia oświadczeń woli stron

Ustalenie pozorności umowy cywilnoprawnej wymaga wykładni 

oświadczeń woli stron tej umowy. Jaka była rzeczywista wola stron? 

Czy wola stron została wyrażona w brzmieniu umowy, w jej nazwie 

i treści? Czy też wolę stron należy ustalić na podstawie faktycznego 

wykonywania umowy? Jaką wolę stron należy uznać za rzeczywistą 

w razie sprzeczności między brzmieniem umowy a faktycznym jej 

wykorzystaniem? 

Czy sąd rozpatrujący sprawę o ustalenie istnienia stosunku pracy 

ma brać pod uwagę tylko to, jak same strony rozumiały oświadcze-

nie woli, na podstawie ich własnych oświadczeń składanych w trak-

cie procesu? „Nie będą to oczywiście ich oświadczenia woli, lecz 

jedynie informacje o tym, jakie je same zinterpretowały, a w konse-

kwencji i zrozumiały”33. Czy w sytuacji, gdy sąd ustali na tej podsta-

wie, że strony zrozumiały oświadczenie woli (lub jego fragment) tak 

samo, oznacza, iż nie może prowadzić już na tę okoliczność dowodów 

31 Wyr. SN z 9.2.1999 r., I PKN 562/98, OSPiKA 2000, Nr 6, poz. 223.
32 Z. Kubot, Harmonogramy pracy lekarzy (regulacje, przykłady, spory), Wrocław 

2015.
33 Z. Radwański, Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresa-

tom, Wrocław 1992, s. 83.
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