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Dnia 14.11.2014 r. w Zamku Książ w Wałbrzychu, pod honorowym pa-

tronatem Głównego Inspektora Pracy I. Hickiewicz i Przewodniczącego 

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” P. Dudy, odbyła się konferencja nauko-

wa „Współczesne problemy zatrudnienia. Wykorzystanie umów śmieciowych 

dla »ukrycia« stosunku pracy”, zorganizowana przez Zarząd Regionu Dolny 

Śląsk NSZZ „Solidarność”, któremu przewodniczy K. Kimso. Konferencja była 

okazją do wymiany poglądów odnośnie do jakże trudnego i aktualnego pro-

blemu, jakim jest ukrywanie zatrudnienia w ramach stosunku pracy za pomo-

cą umów cywilnoprawnych zwanych śmieciowymi, w szczególności umów 

o dzieło i umów o świadczenie usług, na podstawie których zatrudnia się oso-

by świadczące pracę w warunkach typowych dla stosunku pracy na tak nie-

korzystnych warunkach, że można stwierdzić, iż świadczący pracę jest po pro-

stu wyzyskiwany. 

Organizator konferencji nie założył bynajmniej, że wszelkie umowy cywil-

noprawne zasługują na miano umów śmieciowych, a nawet nie przesądził, 

że takimi są te, które stawiają jedną ze stron w niekorzystnej sytuacji. Z całej 

grupy umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest świadczenie pra-

cy przez jedną ze stron na rzecz drugiej, wyróżnił natomiast tę część, która 

dotyczy umów stwarzających pozór zatrudniania w ramach stosunku cywil-

noprawnego, podczas gdy w rzeczywistości praca świadczona jest w warun-

kach określonych w art. 22 § 1 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: KP). Zarazem, w rozliczeniach ze świadczą-

cym pracę zatrudniający stosuje zapisy tejże umowy i normy prawa cywilnego, 

kształtując sytuację prawną zatrudnianego w sposób ewidentnie niekorzystny 

w porównaniu z tą, jaką ona jest w świetle przepisów prawa pracy: ustalając 

wynagrodzenie za pracę poniżej kwoty wynikającej z minimalnego wynagro-

dzenia, nie respektując norm czasu pracy zatrudnionego, jego prawa do wy-

poczynku, praw związkowych i socjalnych. Jest oczywiste, że funkcjonowanie 

tego rodzaju umów w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym jest zjawi-

skiem par excellence patologicznym. 

Wydaje się, że pojęcie „umowa śmieciowa” jest już powszechnie używa-

ne do wskazanej wcześniej grupy umów; doświadczenie życiowe uczy zaś, 

że – niestety – takich umów przybywa. Funkcjonują one w obrocie gospo-

darczym tak długo aż uprawniony organ nie zakwalifikuje ich we właści-

wy sposób, a niewątpliwie nie jest to łatwe zadanie. Zatrudniający nierzad-

ko tworzą dokumentację, czego początkiem jest spisanie rzeczonej umowy 



XII

Słowo wstępne o Konferencji

cywilnoprawnej. Ma ona na celu przekonanie m.in. organów państwowych 

o tym, że praca – zgodnie z wolą stron – jest świadczona w warunkach stosun-

ku cywilnoprawnego, a nie w ramach stosunku pracy. Zatrudnieni, niejedno-

krotnie przymuszeni ekonomicznie do zawarcia umowy, niewierzący w uzy-

skanie godnej pracy w najbliższym czasie, ani – tym bardziej – polepszenie 

swej sytuacji w następstwie dochodzenia praw przed sądami i innymi organa-

mi państwowymi, nie są zainteresowani pomocą w ujawnieniu prawdziwych 

warunków świadczenia pracy. Tymczasem, zatrudnienie na podstawie wska-

zanej wcześniej umowy fatalnie wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną za-

trudnianych. Pozbawia ich możliwości dobrze rozumianego rozwoju zawodo-

wego, świadczeń należnych im na podstawie przepisów prawa pracy, odbiera 

im lub zmniejsza wielkość świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego, 

a równocześnie jest bardzo niekorzystne dla gospodarki państwa i nieuczciwe 

względem tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników z poszano-

waniem obowiązujących przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

W wygłaszanych podczas konferencji referatach prelegenci starali się 

spojrzeć na problem zawierania i „wykonywania” cywilnoprawnych umów 

śmieciowych, ukrywających zatrudnienie w ramach stosunku pracy z róż-

nych płaszczyzn: naukowca, związkowca, inspektora pracy, sędziego sądu cy-

wilnego, sędziego sądu karnego. Umożliwiło to konfrontację stanowisk osób 

zajmujących się wskazanym zagadnieniem na gruncie różnego rodzaju do-

świadczeń życiowych i norm prawnych, a jednocześnie dało szansę wskazania 

naukowych i praktycznych problemów stosowania prawa już obowiązujące-

go w odniesieniu do zwalczania szkodliwego procederu. Uczestnicy dyskusji, 

w istocie zgodnie, wskazywali na istnienie narzędzi prawnych do zwalczania 

praktyk zawierania umów śmieciowych dla „ukrycia” stosunku pracy, które to 

narzędzia nie są jednak właściwie wykorzystywane przez organy państwowe 

i organizacje, których celem jest ochrona praw pracowniczych. 

Bez wątpienia wielką zasługą Organizatora konferencji było, że na sali kon-

ferencyjnej spotkali się zarówno przedstawiciele związków zawodowych oraz 

inspekcji pracy, jak i przedstawiciele nauki, sędziowie, prokuratorzy, radcy 

prawni, adwokaci czy pracodawcy. Byli obecni nie tylko, jako prelegenci i słu-

chacze, ale przede wszystkim, jako uczestnicy żywych dyskusji toczących się 

zarówno w czasie przerwy po pierwszych wystąpieniach, jak i w czasie prze-

znaczonym na tę dyskusję po wystąpieniach prelegentów, a nawet już po ofi-

cjalnym zamknięciu konferencji. Intensywna, rzeczowa, wielowątkowa wy-

miana poglądów i doświadczeń uczestników wydarzenia świadczy z jednej 

strony o potrzebie jego zorganizowania i trafnie dobranym temacie, z drugiej 

zaś gwarantuje, że owe dyskusje, spory, pomysły na skuteczną walkę z patolo-

gicznymi zjawiskami rynku pracy i obrotu gospodarczego nie zakończą się tu 

i teraz, nie ograniczą się do śladu w postaci publikacji, ale zostaną zastosowa-

ne w praktyce lub będą w inny sposób służyć stosowaniu prawa. 

Dlatego jesteśmy przekonani, że oddawana do rąk czytelników książka jest 

tylko jednym z owoców konferencji – nie pierwszym i nie ostatnim. Zawiera 
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ona, oprócz wypowiedzi Patronów konferencji i części spisanych głosów z dys-

kusji, zbiór pogłębionych o doświadczenie konferencji przemyśleń Autorów 

referatów – specjalistów w różnego rodzaju dziedzinach prawa, których łączy 

ten sam cel: zidentyfikowanie szkodliwego zjawiska i skuteczne przeciwdzia-

łanie zawieraniu umów cywilnoprawnych zwanych śmieciowymi, które słu-

żą „ukryciu” rzeczywistego in concreto stosunku prawnego, łączącego strony 

danej umowy – stosunku pracy. Warto zaakcentować, że w przedstawieniu 

własnych zapatrywań na wskazane kwestie mieli Oni wsparcie niekwestiono-

wanych autorytetów z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a za-

razem recenzentów opracowań: Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

prof. dr hab. U. Kaliny-Prasznic oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Gdańskiego dr. hab. J. Steliny profesora nadzwyczajnego, do któ-

rych – w imieniu wszystkich Autorów – z tego miejsca pozwalamy sobie skie-

rować najserdeczniejsze podziękowania. 
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