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ZnacZenie funkcji ochronnej prawa pracy i rola  
Państwowej InsPekcjI Pracy w zakresIe jej realIzacjI 

(streszczenie)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie ustalania istnienia stosunku pracy przez 
Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji zawarcia przez strony umowy cywilnoprawnej z naruszeniem 
przepisów, tj. na warunkach umowy o pracę. Jest to zagadnienie warte uwagi zwłaszcza w kontek-
ście realizacji przez państwo i Inspekcję Pracy funkcji ochronnej wobec słabszej strony, jaką jest 
osoba zatrudniona. W artykule przedstawiono także różnice pomiędzy umowami prawa cywilnego 
a umowami prawa pracy i wykazano znaczenie tych drugich w związku z zapewnieniem stabilności 
zatrudnienia i pewności pracy. Wskazano także trudności związane z rozróżnianiem tychże umów 
i rolę jaką w tym zakresie odgrywa Inspekcja Pracy oraz sąd. W opracowaniu zasygnalizowano 
także, że postępowania w sprawie ustalenia istnienia stosunku pracy są skomplikowane oraz pod-
niesiono kwestie, które wymagają poprawy w celu zapewnienia lepszej jakości działania Inspekcji 
Pracy. Na obecnie obowiązujących zasadach inspektorzy nie zawsze są w stanie działać w sposób 
odpowiedni i jakość postępowań nie spełnia oczekiwań osób zainteresowanych, czyli pracobiorców. 

Słowa kluczowe: stosunek pracy; umowy prawa pracy; umowy cywilnoprawne; Inspekcja Pracy; 
ochrona

1. wstęp

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) została powołana jako organ ochrony praw 
pracownika. Od blisko stu lat istnienia Inspekcji Pracy w Polsce niejednokrotnie 
zmieniały się rządy, struktury i sposób jej podporządkowania, jednak niezmien-
nie najważniejszą misją tego organu pozostaje nadzorowanie należytego stoso-
wania przepisów o ochronie pracy. Przez ten czas zmieniał się również zakres 
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uprawnień inspektorów, co jest naturalną konsekwencją zmian geopolitycznych 
i gospodarczych, jakie nastąpiły od powstania Inspekcji w 1919 r. Obecnie moż-
na zaobserwować tendencję do ciągłego zwiększania tegoż zakresu, co wydaje 
się być zjawiskiem dość niepokojącym. Chodzi bowiem o to, czy zwiększając 
uprawnienia, zadania, prawodawca nie doprowadza do tego, że inspektorzy nie 
są w stanie wszystkich z nich wykonywać właściwie bądź też nie wykonują nie-
których zadań wcale. Jest to zjawisko niebezpieczne, zwłaszcza jeśli weźmiemy 
pod uwagę realizację funkcji ochronnej prawa pracy i całego prawa jako takiego. 
Należy się zastanowić, czy poszerzając zakres uprawnień inspektorów, prawo-
dawca wzmacnia realizację tejże funkcji, czy też nie powoduje w ten sposób, że 
realizacja funkcji ochronnej spada. 

2. znaczenie funkcji ochronnej i rola Państwowej Inspekcji Pracy  
w zakresie jej realizacji

Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej – taki zapis odnajdu-
jemy w Konstytucji RP1. Dalej ustawa zasadnicza stanowi, że Państwo sprawuje 
nadzór nad warunkami wykonywania pracy. W Konstytucji nie ma wprost mowy 
o organach, za pośrednictwem których Państwo miałoby wykonywać te zadania, 
jednak to właśnie ten zapis stanowi główną podstawę dla działalności organów 
państwowego nadzoru nad pracą, w tym PIP2. Przedmiotem owego nadzoru są 
warunki wykonywania pracy, zatem pojęcie dość szerokie. Mowa tu bowiem 
o warunkach wykonywania pracy bez względu na rodzaj zatrudnienia. Zatem 
w zakresie pojęcia nadzór PIP zawierać się będzie również świadczenie pracy 
na podstawie umów cywilnoprawnych, co jest nie bez znaczenia w ostatnich la-
tach, kiedy to obserwujemy niebezpieczne zjawisko zastępowania umów o pracę 
umowami prawa cywilnego. 

PIP stoi na straży praw pracownika, a więc strony słabszej. Jako organ nad-
zoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy i warunków jej wykonywania, 
pełni rolę organu chroniącego prawa pracownika. Co istotne – kontroli Inspekcji 
podlegają wyłącznie podmioty zatrudniające3. Szeroki system środków kontroli 
i nadzoru służy sprawowaniu pieczy nad zgodnością z prawem zachowań pra-

1 Por. art. 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., 
nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

2 D. Makowski, Pozycja prawna Państwowej Inspekcji Pracy, Państwo i Prawo 2010/3, s. 46–47.
3 Por. art. 13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 640, j.t.).
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codawców. Istnieje bowiem przypuszczenie, iż jako strona silniejsza stosunku 
pracy mogą oni nadużywać swojej pozycji i władczych kompetencji wobec pra-
cowników. Sytuacje takie należy wykluczać, gdyż stosunek pracy ma charakter 
dwustronnie obowiązujący i nie może być tak, że jedna ze stron wykorzystuje 
swoją przewagę kosztem drugiej strony. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy 
występują w korelacji, a wiele z nich ma charakter ekwiwalentny (np. prawo do 
wynagrodzenia w zamian za pracę i obowiązek wypłaty wynagrodzenia), a kon-
trola realizacji obowiązków spoczywających na pracodawcach ma za zadanie 
ochronę pracowniczych uprawnień wynikających z kodeksu pracy i innych ustaw. 

Warunki społeczno-gospodarcze, w jakich PIP przychodziło realizować swe 
zadania przez wszystkie lata istnienia, zmieniały się dość dynamicznie. Mowa 
tu w szczególności o okresie po transformacji ustrojowej w 1989 r., kiedy to 
ustanowiono zasady gospodarki rynkowej, a na rynku pojawiła się konkurencja. 
Wielu pracodawców stanęło przed dylematem, czy zawierać z pracownikami 
umowy o pracę, czy jednak zastępować je umowami cywilnoprawnymi. Wybór 
rodzaju umowy jest niezwykle istotny, gdyż od niego zależą relacje między 
stronami, ich wzajemne prawa i obowiązki oraz, co najważniejsze, objęcie 
ochroną gwarantowaną przepisami prawa pracy. Polski prawodawca nie narzuca 
wyboru określonej podstawy zatrudnienia, nie odnajdujemy w naszym porządku 
prawnym żadnych regulacji, które świadczyłyby o tym, że zawsze bezwzględnie 
winno się zawierać umowy o pracę. Dopuszczalne jest zarówno zatrudnienie 
pracownicze, jak i niepracownicze, a wybór formy zatrudnienia zależy od woli 
stron. Podkreślić przy tym należy, iż oba sposoby zatrudniania mają także ele-
menty wspólne, np. świadczenie pracy w warunkach trwałego, ekonomicznego 
uzależnienia4, a różnice między umowami coraz bardziej się zacierają, zwłaszcza 
w sytuacji wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia przy umowach 
zlecenia i obowiązkowym odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne 
przy tychże umowach, które to cechy od lat przypisane były umowom prawa 
pracy. Rodzi się więc tutaj zagrożenie, że w wyniku zacierania różnic między 
umowami prawa pracy a prawa cywilnego, wkrótce może dojść do sytuacji, że 
umowy te będą niemożliwe do rozróżnienia, a o ich właściwym zaklasyfikowaniu 
decydować będą niuanse. 

Biorąc jednak pod uwagę jedną z naczelnych funkcji prawa pracy, tj. ochronną, 
dla której to realizacji wszak została powołana PIP, stosowanie umów prawa cywil-
nego należałoby ograniczać, gdyż pracobiorca nie może korzystać z udogodnień 

4 Z. Hajn, Regulacja prawnej pozycji pracodawcy i pracownika a funkcje prawa pracy, PiZS 
2000/10, s. 3.
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przewidzianych dla pracownika. Mowa tu oczywiście o wyeliminowaniu z obrotu 
tzw. pozornych umów cywilnoprawnych, które w rzeczywistości są umowami 
o pracę, gdyż wypełniają wszystkie przesłanki definicji stosunku pracy. Nie można 
zapominać, że prawo pracy wyodrębniło się z prawa cywilnego jako osobna gałąź 
prawa celem niwelowania nierówności ekonomicznych między pracownikami 
i pracodawcami i zabezpieczania interesów pracowniczych5. Pracownik, z zasady 
strona słabsza, powinien podlegać szczególnej ochronie i to nie ulega wątpliwo-
ści, gdyż pozycja pracownika w stosunku do pracodawcy nie uległa poprawie 
od początków wyodrębnienia prawa pracy. O nierówności tej świadczyć może 
element pracowniczego podporządkowania, przejawiającego się uprawnieniem 
do wydawania poleceń służbowych, wymierzania kar i przyznawania nagród ce-
chujących się uznaniowością przełożonego. W prawie pracy mamy do czynienia 
z zasadą równości stron, a prawodawca, dokonując podziału stron stosunku pracy 
na pracowników i pracodawców, brał pod uwagę tylko kryterium ekonomiczne 
i pracowniczą zależność od pracodawcy jako strony silniejszej. Formalne prefe-
rowanie czy też uprzywilejowywanie pracownika ma na celu wyrównanie szans 
w relacjach między stronami, a funkcja ochronna służy realizacji konstytucyjnej 
zasady równości wobec prawa6. Istnienie funkcji ochronnej jest jak najbardziej 
zasadne, a jej celem jest zapewnienie faktycznej równości stron, w żadnym wy-
padku nie chodzi tu o podnoszenie uprawnień pracowniczych7. 

W dzisiejszych czasach realizacja jakże ważnej funkcji ochronnej prawa 
pracy nabiera innego znaczenia, ale też zyskuje na ważności. Chodzi tu bowiem 
o zmiany gospodarcze, które miały i wciąż mają miejsce. Wprowadzenie społecz-
nej gospodarki rynkowej w miejsce centralnie planowanej zrodziło konieczność 
stworzenia nowych regulacji związanych z zapewnieniem zatrudnionym bezpie-
czeństwa i ochrony. Nie można funkcji ochronnej analizować w oderwaniu od 
kontekstu społeczno-gospodarczego8. Wszak globalizacja wpływa na obniżanie 
standardów zatrudnienia, co jest zjawiskiem niebezpiecznym. Zaryzykować 
można stwierdzenie, że za przykład takiego obniżenia standardów uznać można 
zastosowanie umowy cywilnoprawnej w warunkach, gdy w rzeczywistości mamy 
do czynienia ze stosunkiem pracy. Bo czy nie jest obniżeniem standardów pracy 
odebranie osobie wykonującej pracę uprawnień pracowniczych? 

5 T. Zieliński, Prawo pracy: zarys systemu, PWN, Warszawa 1986, s. 39.
6 A. Świątkowski, Zasady prawa pracy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, 

s. 42–43.
7 W. Szubert, Funkcje prawa pracy, Państwo i Prawo 1971/3–4, s. 570.
8 M. Skąpski, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kantor Wydawniczy 

Zamykacze, Kraków 2006, s. 31–32.
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3. o problemie związanym z zastępowaniem formy zatrudnienia  
pracowniczego zatrudnieniem cywilnoprawnym

Pracodawcy coraz częściej próbują ominąć realizację wszystkich zobowiązań 
nakładanych na nich przez przepisy prawa pracy. Chyba najprostszą możli-
wością, choć nielegalną i stanowiącą wykroczenie9, jest zastosowanie umowy 
cywilnoprawnej w warunkach, w których winna być zawarta umowa o pracę, 
czyli odpowiadających definicji stosunku pracy10. Pracownicze zatrudnienie 
w powszechnej opinii ma większe znaczenie niż zatrudnienie cywilnoprawne, 
gdyż oferuje przede wszystkim większą stabilizację11. Znaczenie stabilizacji 
wzrasta w sytuacji znacznego deficytu pracy i swobodnego wybierania przez 
podmioty zatrudniające reżimu prawnego zatrudnienia. Stąd też pojawia się 
wniosek, że sytuacja przedstawiona w art. 281 pkt 1 k.p. nosi znaczny stopień 
społecznej szkodliwości, która to jest nieodłącznym elementem każdego wykro-
czenia. Pracodawca, narzucając cywilnoprawną formę umowy, odbiera bowiem 
pracobiorcy uprawnienia i ochronę przewidziane przepisami kodeksu pracy, a dla 
siebie zyskuje możliwość uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wy-
borem zatrudnienia pracowniczego. Co istotne, analizy zasadności zastosowania 
umowy cywilnoprawnej nie można dokonywać w oderwaniu od konkretnego 
przypadku. Społeczna szkodliwość czynu jest bowiem niższa, gdy umowę taką 
zawiera się z osobą, dla której jest ona bardziej korzystna niż umowa o pracę 
(np. z emerytem czy studentem)12. 

W tym miejscu należy przyjrzeć się jeszcze jednemu istotnemu zagadnieniu, 
jakim jest zatrudnienie nielegalne. Choć obecnie za przejaw nielegalnego zatrud-
nienia uznaje się „zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na 
piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków”13, to 
zaryzykować można stwierdzenie, iż sytuacja zawarcia umowy prawa cywilnego 
na warunkach uzasadniających zawarcie umowy o pracę również może stanowić 
przejaw nielegalnego zatrudnienia. Zagadnienie to jest przedmiotem bogatego 
orzecznictwa Sądu Najwyższego, który niejednokrotnie wskazywał, że o zakwa-
lifikowaniu konkretnej umowy do kategorii czy to prawa pracy, czy to cywilnego, 

 9 Por. art. 281 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666, j.t.).
10 Por. jak wyżej, art. 22 ust. 1 k.p.
11 Por. art. 30 ust. 4 i art. 52 i nast. k.p.
12 P. Prusinowski, Umowne podstawy zatrudnienia, Z. Góral (red.), LEX a Wolters Kluwer 

business, Warszawa 2012, s. 174–176.
13 Por. art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-

tucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645, j.t.).
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decyduje nie nazwa umowy, a występowanie cech charakterystycznych dla prawa 
pracy. Czyli najważniejszy w ocenie sądu jest sposób wykonywania pracy, a nie 
to, jak została nazwana umowa. Jako najważniejsze cechy odróżniające wymienia 
się przede wszystkim: pracownicze podporządkowanie, obowiązek świadczenia 
pracy osobiście oraz obciążenie podmiotu zatrudniającego ryzykiem prowadzenia 
zakładu pracy14. Choć z przepisów związek między zatrudnieniem nielegalnym 
a stosowaniem umów prawa cywilnego w miejsce umów o pracę nie wynika 
wprost, to jednak pośrednio zjawiska te są ze sobą powiązane. Mianowicie, 
w sytuacji stwierdzenia przez sąd niezgodnego z prawem stosowania umów 
cywilnoprawnych wydaje on orzeczenie o ustaleniu istnienia stosunku pracy. 
W rzeczywistości orzeczenie to tyczy się umowy prawa cywilnego. Z dniem 
uprawomocnienia się orzeczenia podmiot zatrudniający ma obowiązek zawarcia 
umowy o pracę, oczywiście w formie pisemnej, a jeśli tego nie dopełni, musi 
w wymaganym terminie potwierdzić na piśmie strony, rodzaj i warunki umo-
wy15. Niedopełniając tego obowiązku, popełnia on wykroczenie, a jednocześnie 
stanowi to przejaw nielegalnego zatrudnienia, gdyż jak już zostało wspomniane 
na początku tego akapitu, niepotwierdzenie na piśmie warunków i rodzaju pracy 
na gruncie prawa polskiego uważa się za zatrudnienie nielegalne16. 

Kodeks pracy gwarantuje minimum uprawnień pracowniczych, nie jest 
zakazane wprowadzanie w aktach zakładowych lub w umowach rozwiązań 
jeszcze bardziej korzystnych. W kodeksie cywilnym nie odnajdujemy zapisów 
dających choćby minimum uprawnień pracobiorców. Jednakże strony umowy 
cywilnoprawnej mogą w niej przewidzieć szereg rozwiązań o wiele bardziej 
korzystnych nawet od samego prawa pracy i dalece swobodnie określać wza-
jemne prawa i obowiązki. Obserwujemy tutaj działanie funkcji ochronnej (prawo 
pracy) i potrzeby oraz oczekiwania pracowników, którzy stają się coraz bardziej 
roszczeniowi. Co więcej, osoby szukające zatrudnienia coraz częściej świadomie 
decydują się na zawarcie umowy cywilnoprawnej. Dzieje się tak ze względu na to, 
że zwłaszcza dla osób młodych liczy się sam zarobek i to sfera wynagrodzeniowa 
ma największe znaczenie w danym momencie, a pracodawcy są niejednokrotnie 
w stanie zaoferować większe wynagrodzenie w sytuacji zawarcia umowy prawa 
cywilnego. Też w sytuacji grożącego bezrobocia i nieposiadania jakiegokolwiek 
źródła zarobku, łatwiej jest o decyzję o podjęciu zatrudnienia w oparciu o mniej 
korzystne (przynajmniej z prawnego punktu widzenia) regulacje. 

14 Por. np. Wyrok SN z dnia 2 grudnia 1975 r., I PRN 42/75, Sł. Prac. 1976/2, s. 28.
15 Por. art. 29 ust. 2 k.p.
16 A. Drabek, Nielegalne zatrudnienie w prawie polskim, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, 

s. 218–219.
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4. Ustalanie istnienia stosunku pracy przez Państwową Inspekcję Pracy: 
regulacje, uprawnienia, trudności

W wyniku powyższych rozważań wywnioskować można, że trudne zadanie 
postawił prawodawca Inspekcji Pracy w zakresie realizacji funkcji ochronnej, 
zwłaszcza w kontekście omawianego zagadnienia bezprawnego stosowania umów 
cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę. W zakresie praktykowania umów 
cywilnoprawnych wskazać można takie sytuacje: umowy cywilnoprawne zawarte 
właściwie, kiedy to stron nie łączy stosunek pracy (aspekt ten nie jest przedmiotem 
niniejszego opracowania), umowy cywilnoprawne zawarte w celu ukrycia umowy 
o pracę oraz umowy cywilnoprawne zawarte w przeświadczeniu obu stron o słusz-
ności wyboru takiej formy zatrudnienia. Dwie ostatnie z wymienionych sytuacji 
są niewątpliwie niedopuszczalne i, jak już zostało tutaj wspomniane, stanowią 
wykroczenie. Inspektor pracy może w takim przypadku skorzystać ze swych 
uprawnień i w wyniku kontroli uznać, że praca jest świadczona na warunkach 
umowy o pracę. Może on wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie istnienia sto-
sunku pracy, nawet gdy pracownik nie wyraża na to zgody17. Innym przypadkiem, 
do oceny którego najwłaściwsza wydaje się PIP, jest sytuacja całkowitego ukrycia 
świadczenia pracy i niezawarcia przez strony żadnej umowy. Tutaj inspektor ma za 
zadanie odpowiednio zaklasyfikować więź łączącą strony, a następnie, jeśli okaże 
się, że występują cechy charakterystyczne dla zatrudnienia pracowniczego, może 
złożyć do sądu wniosek o ustalenie istnienia stosunku pracy18. 

W praktyce jednak korzystanie z uprawnień przewidzianych w art. 10 ust. 1 
pkt 11 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy napotyka znaczne trudności. Mowa 
tu o możliwości wnoszenia powództw w sprawach o ustalenie istnienia stosunku 
pracy i o wstępowaniu do toczących się już postępowań za zgodą osoby zaintere-
sowanej. Uprawnienie to zostało powtórzone w kodeksie postępowania cywilnego 
w art. 631. Prawodawca chciał najwidoczniej mocno zaakcentować rolę Inspekcji 
Pracy w tymże zakresie i zwrócić na to zadanie szczególną uwagę. Okazuje się 
jednak, że nie jest to zadanie proste, a przepisy te są obarczone ułomnością. 

Inspektor pracy ma możliwość samodzielnego inicjowania postępowań sądo-
wych tylko w sprawach o ustalenie stosunku pracy, w zakresie innych spraw takiej 
kompetencji nie posiada. Jest to uprawnienie o dużym znaczeniu ze względu na 
działanie na rzecz obywatela, który może nie mieć wiedzy, by walczyć o swoje 

17 P. Wąż, Ustalenie istnienia stosunku pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, PiZS 2008/3, 
s. 32.

18 A. Drabek, op. cit., s. 219–220.
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prawa w kontaktach z podmiotem zatrudniającym. Inspektor może wytoczyć 
powództwo nawet bez zgody osoby zainteresowanej19. Prawo do wytoczenia 
powództwa stanowi środek, za pomocą którego każda strona sporu może realizo-
wać przysługujące jej prawo do sądu, a celem owego powództwa jest udzielenie 
ochrony prawnej naruszonemu prawu podmiotowemu strony i przeprowadzenie 
procesu. Przyznanie inspektorom prawa do wytaczania powództw jest niewąt-
pliwie rozwiązaniem dobrym i korzystnym, ponieważ są oni odpowiednio wy-
kształceni, posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania swojej 
funkcji. Co więcej, inspektor ma mocną pozycję procesową, gdyż wyrok zapadły 
w sprawie przez niego wytoczonej ma powagę rzeczy osądzonej20. Jednakże 
należy mieć na uwadze, iż w przypadku wytoczenia powództwa, inspektorowi 
przysługuje jedynie legitymacja procesowa, nie ma on legitymacji materialnej. 
Inaczej rzecz ma się w sytuacji, kiedy inspektor przystępuje do już toczącego się 
postępowania dotyczącego ustalenia istnienia stosunku pracy, kiedy to pracownik 
musi wyrazić zgodę na to przystąpienie. W orzecznictwie przyjęto, że inspektor 
pracy jest w takim wypadku stroną postępowania w szerokim znaczeniu, a jego 
pozycja jest zbliżona do interwenienta ubocznego21. Zróżnicowanie uprawnień 
inspektora wynika z tego, iż nie powinien on nadmiernie ingerować w postę-
powanie, bo mogłoby to zakłócać zasadę równości stron. Wiadomym jest, że 
inspektor działa zawsze po stronie strony słabszej, czyli pracownika. Z tego też 
względu inspektor nie jest uprawniony do wytaczania powództw o nieistnienie 
stosunku pracy, rozstrzygnięcie negujące istnienie stosunku pracy byłoby bowiem 
dla pracownika niekorzystne. 

Wszczęcie procesu cywilnego w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy 
możliwe jest tylko, kiedy zewnętrznie relacja między stronami ma cechy innego 
stosunku prawnego, gdyż strony zawarły inną umowę niż umowę prawa pracy 
(np. zlecenie, umowę agencyjną), a w rzeczywistości strony łączy ukryta umowa 
o pracę. Chodzi tu o przeciwstawienie się praktyce zawierania umów prawa cy-
wilnego dla pozoru. Zarówno w sytuacji samodzielnego wytoczenia powództwa 
przez inspektora, jak i przystąpienia do już toczącego się postępowania, działa on 
w interesie publicznym. To inspektor wstępnie kwalifikuje umowę łączącą strony 
do katalogu umów o pracę. Osoba zatrudniona może zwrócić się do inspektora 

19 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1998 r., I PKN 494/98, OSNAPiUS 2000, 
nr 4, poz. 149.

20 Por. art. 58 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1822, j.t.).

21 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 1998 r., I PKN 521/97, OSNAPiUS 1999, nr 6, 
poz. 203. 
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z prośbą o udzielenie pomocy w swojej sprawie, jednak inspektor może takiej 
pomocy odmówić, jeśli uzna to za bezzasadne. Co istotne, uczestnictwo inspektora 
w postępowaniu nie jest kontrolowane przez sąd. Ma to duże znaczenie w kon-
tekście realizacji przez Inspekcję Pracy funkcji ochronnej. Nie bez znaczenia jest 
też fakt, że powództwo o ustalenie nie wymaga wykazania interesu prawnego, 
gdyż w tego typu sprawach występuje on w praktycznie każdym przypadku22. 

Osoba zatrudniona może, oprócz ustalenia istnienia stosunku pracy, doma-
gać się również spełnienia świadczeń związanych z umową o pracę (wypłata 
wynagrodzenia urlopowego, ekwiwalentu za urlop, za pracę w godzinach nad-
liczbowych, za pracę w nocy itp.). Prawo dopuszcza także kumulację takich 
żądań. Rozstrzygnięcie żądania w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy 
leży w gestii sądu pracy, który to wydaje się być najwłaściwszy do orzekania 
w zakresie rodzaju zatrudnienia w każdym przypadku, gdy zainteresowany (też 
inspektor pracy) twierdzi, że z podmiotem zatrudniającym łączy go zatrudnie-
nie pracownicze. Co ważne, sąd dokonuje kwalifikacji dopiero po wyczerpaniu 
wszystkich środków dowodowych23. W przypadku pozytywnej weryfikacji sąd 
uwzględnia roszczenie. Może się w tym miejscu jednak okazać, że powództwo 
było bezzasadne, a więź łącząca strony ma czysto cywilnoprawny charakter. 
Wtedy sąd oddala powództwo. Problem pojawia się, gdy powód oprócz ustalenia 
istnienia stosunku pracy domagał się także świadczeń z nim związanych bądź 
domagał się wyłącznie tychże świadczeń. W orzecznictwie pojawiły się w tym 
zakresie wątpliwości, czy sąd pracy powinien merytorycznie rozpoznawać sprawę 
cywilną, czy też oddać sprawę do wydziału cywilnego24. 

Nie ulega wątpliwości, że ze względu na stopień skomplikowania spraw 
związanych z ustalaniem stosunku pracy, to Inspekcja Pracy jest organem naj-
właściwszym do zajmowania się problemem z nimi związanym. Inspektor pracy 
musi posiadać szeroką wiedzę prawniczą. Ponadto nie można zapominać, że 
w katalogu zadań PIP znajdują się również zadania o charakterze informacyjnym 
i szkoleniowym, które można interpretować w kontekście podejmowania działań 
związanych z zapewnieniem ładu i porządku prawnego. Wyeliminowanie z ob-
rotu prawnego patologii umów cywilnoprawnych niewątpliwie ma znaczenie dla 
zapewnienia tego porządku, a dla osiągnięcia tego celu nie zawsze wystarcza-

22 Por. P. Wąż, op. cit., s. 31.
23 P. Prusinowski, Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy, LEX a Wolters 

Kluwer business, Warszawa 2013, s. 62–66. 
24 Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2004 r., I PK 659/03, OSNP 2005, nr 10, 

poz.109; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2004 r., I PK 42/04, OSNP 2005, nr 14, 
poz. 209.
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jącym jest karanie za wykroczenie z art. 281 pkt 1 k.p. Prawodawca wyposażył 
inspektorów w potężne narzędzie w postaci możliwości wnoszenia powództw 
o ustalenie istnienia stosunku pracy nawet bez wiedzy i zgody zainteresowanego 
właśnie po to, by ów porządek w jak największym stopniu zapewnić. 

Zastanowić trzeba się tutaj jednak nad jedną rzeczą, a mianowicie nad tym, 
czy zasada ta (możliwość samodzielnego wytaczania powództw w tym zakresie 
przez inspektorów) nie stanowi przerostu realizacji funkcji ochronnej. Pracobiorca 
może przecież niekiedy po prostu nie chcieć, aby inspektor czy jakikolwiek inny 
podmiot podejmował pewne działania w jego sprawie bez jego wiedzy. A tak może 
się niekiedy zdarzyć w sytuacji, gdy inspektor inicjuje postępowanie sam, wnosząc 
powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeśli w drodze np. rutynowych 
czynności kontrolnych stwierdzi, że więź łącząca strony jest w jego opinii oparta 
na umowie o pracę, a nie na umowie cywilnoprawnej, jaką strony zawarły. Można 
dopatrywać się w tym miejscu przejawu realizowania przez państwo polityki spo-
łecznej związanej z zapewnieniem ochrony stosunków pracy25. Chodzić też tutaj 
może o przeciwdziałanie zjawisku omijania przepisów prawa pracy. Prawodawca, 
przyznając inspektorom tak daleko idącą kompetencję tylko w odniesieniu do 
jednej kwestii (ustalania istnienia stosunku pracy), miał na myśli raczej, iż jest to 
zadanie priorytetowe i o dużym znaczeniu, zwłaszcza obecnie, kiedy to pracodawcy 
nagminnie łamią prawo, zastępując umowy o pracę umowami prawa cywilnego. 

Odmiennie rzecz ma się w sytuacji, kiedy to inspektor przystępuje do już 
toczącego się postępowania o ustalenie istnienia stosunku pracy. Musi on wtedy 
obligatoryjnie uzyskać zgodę osoby zainteresowanej na przystąpienie. Też istot-
nym jest, iż działanie inspektora wbrew woli pracownika powoduje zazwyczaj 
oddalenie powództwa przez sąd, gdyż najważniejsze w sprawie jest podejście 
pracownika. Praktyka działania sądów wygląda tak, że w sytuacji, kiedy okazuje 
się, że osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej nie jest zaintere-
sowana zawarciem umowy o pracę, wtedy to sąd umarza postępowanie26. 

5. Ustalanie stosunku pracy: stan aktualny i postulaty pożądanych zmian

Postępowanie o ustalenie istnienia stosunku pracy jest długotrwałe i skompli-
kowane, a przekształcanie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę nie jest 
procesem prostym. Od wytoczenia powództwa do momentu wydania orzecze-

25 Por. art. 24 Konstytucji RP.
26 P. Prusinowski, Umowne podstawy…, s. 167–172.
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nia przez sąd mija zbyt wiele czasu. Upływ czasu jest niekorzystny zwłaszcza 
z perspektywy osoby zatrudnionej, a w szczególności wtedy, kiedy praca jest 
cały czas wykonywana. Trudne musi być położenie pracobiorcy świadczącego 
pracę dla pracodawcy, kiedy ten drugi wie, że toczy się wobec niego postępowa-
nie. Zastanowić by się należało w tym miejscu, czy lepszym orędziem w walce 
z patologią umów cywilnoprawnych nie byłoby stosowanie przepisów kodek-
su postępowania administracyjnego. Stworzenie możliwości przekształcania 
umów cywilnoprawnych w umowy o pracę w drodze decyzji mogłoby być tutaj 
rozwiązaniem optymalnym i najszybszym. Przepis art. 10 pkt 13 ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy obarczony jest dużą ułomnością i myślę, że przyznanie 
inspektorom możliwości samodzielnego wytaczania powództw, mimo że jest 
uprawnieniem daleko idącym, nie wystarcza. Urzędowi wciąż brakuje narzędzi, 
które pozwoliłyby mu rozwiązywać sprawy związane z nadużywaniem formy 
zatrudnienia cywilnoprawnego. Okazuje się, że w praktyce inspektorzy niezwykle 
rzadko korzystają z przyznanego im uprawnienia. Kwalifikacja rodzaju stosunku 
prawnego łączącego strony należy do jednego z najtrudniejszych procesów i wy-
maga szerokiej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, a także prawa 
wykroczeń. Wymagane jest również doświadczenie w trafnym rozpoznawaniu 
zjawiska pozornych umów cywilnoprawnych od tych, które zostały zawarte 
w sposób właściwy. Obecnie prawodawca nakłada na inspektorów coraz to wię-
cej zadań. Katalog zadań realizowanych przez Inspekcję Pracy był zawsze duży, 
jednak od pewnego czasu obserwuje się coraz większe ich spiętrzenie. W natłoku 
obowiązków inspektorzy mogą nie mieć wystarczającej ilości czasu, by odpo-
wiednio reagować na wszelkie niepokojące zjawiska, mogą też nie poświęcać 
sprawom o ustalenie istnienia stosunku pracy należytej uwagi. Pojawia się zatem 
postulat utworzenia odrębnych komórek w obrębie PIP, których to pracownicy 
zajmowaliby się wyłącznie sprawami tego typu. Zabieg ten mógłby poprawić 
jakość działania inspektorów, a także realizowania przez nich funkcji ochronnej 
w stosunku do osób zatrudnionych, do której to realizacji wszak prawodawca 
obowiązuje Inspekcję Pracy. 

W kontekście niniejszych rozważań nadmienić należy, iż możliwość usta-
lania istnienia stosunku pracy ma również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
ZUS korzysta w tym zakresie z rozwiązań przewidzianych w kodeksie postępo-
wania administracyjnego. Ścieżka ta jest o wiele szybsza i bardziej korzystna dla 
oczekującego na rozwiązanie swojej sprawy pracownika i mogłaby ona zostać 
zastosowana również w odniesieniu do działania Inspekcji Pracy, czego to jednak 
prawodawca nie przewidział. Możliwość zastosowania decyzji administracyjnej 
mogłaby zwiększyć skuteczność usuwania z obrotu prawnego pozornych umów 
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cywilnoprawnych. Obecnie proces ten jest zbyt długotrwały. Kolejnym proble-
mem, który napotyka Inspekcja Pracy, chcąc realizować powierzone jej zadanie, 
jest mieszanie się umów cywilnoprawnych i umów o pracę. Chodzi tu o sygnali-
zowane już w niniejszym opracowaniu coraz większe zacieranie się różnic między 
tymi umowami. Niestety, i tutaj prawodawca nie ułatwia zadania inspektorom. 
Zważyć należy, iż np. stosowanie stawki minimalnego wynagrodzenia w odnie-
sieniu do umów cywilnoprawnych powoduje zaszyfrowanie funkcjonowania 
umów cywilnoprawnych. Rozróżnienie fałszywych umów prawa cywilnego od 
tych właściwych staje się niekiedy niemożliwe właśnie z powodu obserwowanego 
coraz większego podobieństwa między tymi umowami. 

Jak widać, prawodawca z jednej strony zagwarantował dużą liczbę procedur 
prawnych, z drugiej zaś najwidoczniej postanowił utrudnić Inspekcji Pracy i tak 
skomplikowane już zadanie. Mając na względzie konieczność zapewnienia sta-
bilności i pewności pracy, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jest to działanie 
niedopuszczalne. 

Przyjrzeć należy się także działaniom sądów. Jak już zaznaczano niejed-
nokrotnie, sprawy związane z ustalaniem istnienia stosunku pracy należą do 
spraw najtrudniejszych. Należałoby się zastanowić, czy sąd pracy nie byłby 
najwłaściwszy do orzekania w tych kwestiach. Badając reżim prawny zatrud-
nienia, stosuje się przecież w przeważającej mierze przepisy prawa pracy i to 
w oparciu o nie dokonuje się kwalifikacji umowy łączącej strony. Stąd wniosek, 
że podobnie jak w przypadku Inspekcji Pracy, tak i w sądach pracy należałoby 
dokonać specjalizacji i utworzyć specjalne wydziały właściwe do orzekania tylko 
w zakresie omawianych spraw. Pracownicy tychże wydziałów oprócz szerokiej 
wiedzy z zakresu prawa pracy powinni również posiadać wiedzę z zakresu pra-
wa wykroczeń, o co może być ciężko, jednak dokształcenie tych osób z zakresu 
prawa wykroczeń nie powinno być nadto kłopotliwe i niemożliwe. Najważniejsze 
w rozpatrywaniu spraw pracowniczych jest wszak dysponowanie znajomością 
prawa pracy i doświadczeniem w rozpatrywaniu tego typu przypadków. 

Na koniec, należałoby także uregulować kwestie związane ze wzajemnymi 
relacjami między inspektorami pracy a sądami. Na poprawę efektywności rozpa-
trywania spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy mogłoby wpłynąć przyznanie 
Inspekcji Pracy możliwości prowadzenia postępowania przygotowawczego, zaś 
sądom pozostawienie uprawnień do rozpoznawania wniosków o ukaranie i od-
wołań. Relacje między nimi przypominałyby wtedy te, które obowiązują między 
sądami a prokuraturą w procesie karnym27.

27 Ibidem, s. 218–219.
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6. zakończenie

Reasumując kwestie podniesione w niniejszym opracowaniu, zjawisko naduży-
wania umów cywilnoprawnych, które pojawiło się na szeroką skalę na początku 
lat 90., jest zjawiskiem niepożądanym, jednak niestety bardzo często spotykanym. 
Pracodawcy niekiedy wykorzystują swoją przewagę ekonomiczno-organizacyjną 
i narzucają osobom zatrudnionym mniej korzystne umowy prawa cywilnego, 
często na warunkach umowy o pracę, ukrywając w ten sposób zatrudnienie pra-
cownicze. Jest to swoista ucieczka od stosunków pracy na rzecz tańszych i mniej 
kłopotliwych relacji cywilnoprawnych. W celu realizacji funkcji ochronnej, 
prawodawca wprowadził szereg rozwiązań prawnych mających niwelować to 
niepożądane zjawisko. O kwalifikacji umowy do określonego porządku prawnego 
nie decyduje nazwa tejże umowy, a cechy charakterystyczne dla danego reżimu 
prawnego, czyli warunki, w jakich umowa jest wykonywana. Niestety, obecnie 
obserwujemy tendencję do zacierania się różnic pomiędzy umowami prawa 
cywilnego a umowami o pracę, co jest niebezpieczne, zwłaszcza w kontekście 
ustalania istnienia stosunku pracy. Prawodawca przyznał Państwowej Inspekcji 
Pracy daleko idące uprawnienie do wnoszenia powództw o ustalenie istnienia 
stosunku pracy, jednakże nie wziął pod uwagę kilku kwestii. Przede wszystkim 
wspomnianego już zacierania się różnic pomiędzy umowami, a także faktu, iż 
postępowania tego typu są długotrwałe, wymagają dużej wiedzy, doświadczenia 
i przygotowania ze strony podmiotów je prowadzących. Stąd postulat zastąpienia 
obecnie obowiązującej procedury, procedurą administracyjną. Dobrym rozwią-
zaniem byłoby przekształcanie pozornych umów cywilnoprawnych w umowy 
o pracę w drodze decyzji. Potrzebna jest również specjalizacja, zarówno wśród 
inspektorów, którzy obecnie zarzuceni są licznymi zadaniami, jak i sądów. Pod-
niosłoby to jakość prowadzenia spraw i przyspieszyło ich rozwiązywanie, co 
jest nie bez znaczenia z punktu widzenia pracobiorcy oczekującego na ważne 
dla niego rozstrzygnięcie. Funkcja ochronna byłaby wtedy w pełni realizowana. 
Natłok obowiązków i zadań, które spoczywają na inspektorach, nie powoduje 
wzrostu efektywności realizacji funkcji ochronnej. Obecnie można zaryzykować 
stwierdzenie, iż ustanowiono szereg daleko posuniętych regulacji, z których 
w praktyce jest trudno korzystać. Znacznie utrudnia to realizację przez Państwową 
Inspekcję Pracy najważniejszej funkcji, do której pracodawca ją powołał, czyli 
funkcji ochronnej.
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ProBlems related to determInIng the exIstence of an emPloyment relatIonshIP 
By the natIonal laBoUr InsPectorate, In asPect of ImPlementatIon  

of the ProtectIve fUnctIon

( S u m m a r y )

Object of the present study is the issue of determining the existence of an employment relation-
ship by the State Labour Inspectorate in case of concluding an agreement by the parties to a civil 
law in breach of the provisions, i.e. under the terms of the employment contract. This is an issue 
worth attention especially in the context of the implementation by the State and the State Labour 
Inspectorate protective function towards the weaker party, which is a person who is employed. The 
article also presents the differences between the civil law agreements and contracts of employ-
ment law and been shown the importance of the latter in connection with ensuring the stability of 
employment and job assurance. It shows also the difficulties involved in distinguishing between 
those agreements and the role that is played by the State Labour Inspectorate and by the court. The 
study also signalled that the procedure for the determination of the existence of an employment 
relationship is complicated and the issues which were raised need improvement in order to ensure 
better operation of the State Labour Inspectorate. The current rules, made that the inspectors are 
not always able to act in appropriate manner and the quality of the proceedings does not meet the 
expectations of interested person, namely employees.
Keywords: employment relationship; agreement labour law; civil law agreements; State Labour 
Inspectorate; protection


