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Rzeczpospolita z 13.01.2019 

 

Uznanie stosunku cywilnoprawnego za stosunek pracy 
Rafał Szymański, adwokat Gliwice, Rödl & Partner 

 

O tym, czy wykonywane czynności były świadczone na ryzyko pracodawcy, czy też na ryzyko drugiej strony, 

mogą rozstrzygać przepisy szczególne dotyczące działalności zatrudniającego. Strony mogą dowolnie ułożyć 

swój stosunek prawny, ale zawarte uzgodnienia muszą ujawniać faktycznie wolę stron. 

 

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku III PK 110/17 z 8 listopada 2018 r. 

 

Pozwany szpital uruchomił spalarnię odpadów medycznych, ogłaszając następnie przetarg na świadczenie usług 

pomocnika operatora. Wygrał go powód, wcześniej pracujący w ramach umowy zlecenia. Podpisał umowę o 

świadczenie usług technicznych na rok. Wykonywał pracę zmianową nadzorowaną przez koordynatora, który 

wydawał polecenia i przydzielał prace. Powód działał według ustalonego grafiku. Kontrola państwowej inspekcji 

pracy wykazała w umowie powoda elementy typowe dla stosunku pracy. Potwierdził je sąd rejonowy, co finalnie 

doprowadziło do uwzględnienia powództwa i ustalenia istnienia stosunku pracy. 

 

Sąd okręgowy rozpatrujący apelację szpitala pokreślił, że o kwalifikacji umowy decyduje w pierwszej kolejności 

zasada swobody umów. Jeżeli w jej treści przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy określone w art. 22 

§ 1 Kodeksu pracy, to mamy do czynienia z umową o pracę bez względu na jej nazwę. Powód wykonywał określone 

czynności w miejscu oraz w czasie wskazanym przez szpital, był nadzorowany przez koordynatora, a w razie 

przestoju spalarni powierzano mu inną pracę. 

 

Skargę kasacyjną złożył pozwany, jednak Sąd Najwyższy uznał, że zarzuty nie są zasadne. Podkreślił, że Prawo 

zamówień publicznych nie stanowi odrębnej pragmatyki pracowniczej, a więc nie jest normą szczególną w 

odniesieniu do Kodeksu pracy, i w żaden sposób nie mógł zmodyfikować kodeksowych praw i obowiązków. Ponadto, 

ustawa ta sprzeciwia się możliwości przekształcenia umowy cywilnej w umowę o pracę. 

 

Sąd Najwyższy podkreślił, iż szpital nie mógł negować żądania powoda, skoro to jego pierwotne zachowanie, 

uprzywilejowana pozycja i zakres działalności, od początku wskazywały na ukształtowanie stosunku prawnego 

podlegającego odmiennemu reżimowi. Zasada swobody umów pozwala na daleko idące uzgodnienia stron. Nie można 

narzucać przedsiębiorcom obowiązku wyłącznie pracowniczego zatrudnienia w każdej sferze gospodarki. Nie każdy 

podmiot prawa jest bowiem nastawiony na zysk, zwłaszcza gdy prowadzi działalność dotyczącą zaspokajania 

szczególnych potrzeb ludności, jak np. ochrony zdrowia. Zakładając spalarnię, szpital zorganizował określoną część 

przedsiębiorstwa. Doszło do sprzężenia dwóch wartości, jakimi są funkcja ochronna prawa pracy i zasada swobody 

działalności gospodarczej. Należało udzielić ochrony prawnej osobom słabszym w celu wyrównania niekorzystnej 

przewagi ekonomicznej podmiotu zamawiającego pracę obostrzoną certyfikatami i pozwoleniami. 

 

Sąd Najwyższy stwierdził, że indywidualne rozstrzygnięcia mają decydujące znaczenie dla oceny rodzaju zawartej 

umowy. Strony mogą dowolnie ułożyć swój stosunek prawny, ale zawarte uzgodnienia muszą ujawniać faktycznie 

wolę stron. Oceny wymaga, w jakim stopniu ujawnione fakty wpływają na ostateczny kształt stosunku prawnego. 

Wybór powoda do usługi wiązał się z jego specjalistycznymi umiejętnościami i obarczeniem go ryzykiem. W 

zestawieniu dwóch stron to szpital był profesjonalnie działającym podmiotem, a powód zobligowany był do przyjęcia 

narzuconego modelu zatrudnienia. Wyraźnie rozdział ryzyka ilustruje też ustawa o odpadach. Brak przeniesienia 

ryzyka w związku z odpowiedzialnością za odpady oznacza, że spoczywała ona na szpitalu. Ponadto, postanowienie o 

możliwości wykonania umowy przez osobę trzecią było sztuczne, skoro możliwość zastępstw ograniczała się 

wyłącznie do grupy osób pracujących w szpitalu, nie różniąc się niczym od typowego obowiązku pracodawcy w 

przewidywaniu nagłych sytuacji. Z tych przyczyn Sąd Najwyższy uznał istniejący stosunek prawny za zatrudnienie 

uregulowane w Kodeksie pracy. 
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KOMENTARZ EKSPERTA 

RAFAŁ SZYMAŃSKI, ADWOKAT W GLIWICKIM BIURZE RÖDL & PARTNER 

 

Komentowany wyrok należy uznać za słuszny. SN po raz kolejny zaakcentował ugruntowaną tezę, że istotą stosunku 

pracy w myśl art. 22 § 1 Kodeksu pracy, jest wykonywanie pracy o charakterze odpłatnym, kontrolowanym i 

nadzorowanym przez pracodawcę, a także pod jego kierownictwem. Niezależnie od pozostałych postanowień 

umownych, a także samej nazwy umowy, jeśli treść ułożonego między stronami stosunku prawnego zawiera w sobie 

wyżej wskazane elementy, wówczas w rzeczywistości strony zawiązały stosunek pracy. 

 

Co istotne, na tle komentowanego stanu faktycznego Sąd Najwyższy podkreślił, że swoboda kontraktowa nie doznaje 

w jakimkolwiek stopniu ograniczenia w stosunkach prawnych ułożonych między osobą fizyczną, a osobami 

prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, lecz posiadającymi zdolność 

prawną. Jeśli treść ułożonego stosunku prawnego spełnia elementy określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, mamy 

wówczas do czynienia ze stosunkiem pracy. 

 

Ponadto, Sąd Najwyższy wyjaśnił ważną dla obrotu gospodarczego kwestię zależności między Kodeksem Pracy a 

pozostałymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Otóż, na kanwie rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy 

sprawy doszło do niezwykle interesującego porównania zakresu zastosowania Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym od 1 lutego do 31 grudnia 2015 r. W 

komentowanej sprawie, sądy wszystkich instancji, a także Sąd Najwyższy dokonały również oceny, czy na podstawie 

Prawa zamówień publicznych możliwa jest zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do złożonej oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zwłaszcza w kierunku przyjęcia, że wskazana umowa stanowi 

umowę o pracę. 

 

Sąd Najwyższy w sposób niezwykle trafny a jednocześnie bardzo syntetyczny potwierdził, że jeżeli stosunek pracy 

określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy Kodeksu pracy stosuje się jedynie w 

ograniczonym zakresie, nieuregulowanym tymi przepisami (art. 5 Kodeksu pracy). Natomiast Prawo zamówień nie 

stanowi odrębnej pragmatyki pracowniczej (czy też służbowej), a więc nie kreuje uprawnień pracowniczych, nie 

tworząc tym samym alternatywnego modelu zatrudnienia, gdyż jego zakres przedmiotowy nie jest ukierunkowany na 

tego typu relacje. Tym samym Prawo zamówień nie jest normą lex specialis w odniesieniu do Kodeksu pracy, 

pozwalającą na unicestwianie bytów pracowniczych i zastosowanie praw i obowiązków wynikających z Kodeksu 

pracy. 

 

Warte również podkreślenia jest to, że Sąd Najwyższy w ramach rozpoznawanej sprawy dokonał globalnego 

spojrzenia na rozwijające się stosunki społeczne. Zwrócił też uwagę na związany z tym pozapracowniczy model 

funkcjonowania uczestników obrotu gospodarczego, i korzystanie przez uczestników tego obrotu z wyrażonej w art. 

3531 Kodeksu cywilnego zasady swobody umów, a tym samym układanie wiążących ich stosunków prawnych w 

oparciu o tzw. umowy nienazwane. 

 

Niewątpliwie z zasadą swobody umów związana jest poniekąd dowolność w zakresie kształtowania praw i 

obowiązków stron, byleby ich treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 

współżycia społecznego. Wskazana dowolność w zakresie kształtowania postanowień umownych doznaje 

ograniczenia w szczególności o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym poprzez ustawy lub inne akty 

wykonawcze wydane na jej podstawie. 

 

Przekładając powyższe rozważania na grunt komentowanego orzeczenia, Sąd Najwyższy słusznie stwierdził, że 

szpital jako wyodrębniona jednostka prowadzi profesjonalne usługi z zakresu ochrony zdrowia, nadane i określone 

przez właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Co więcej, ze wskazanych przepisów wynika szereg 

obowiązków nałożonych na szpital, w tym co do planowania działalności dotyczącej przetwarzania odpadów, 

uregulowania procedur na wypadek awarii, przestoju. Kontrahent szpitala (a w rzeczywistości pracownik) w istocie 

rzeczy w podanym zakresie świadczonych dla drugiej strony usług pozostał w zakresie kierownictwa i 

podporządkowania przedstawicielom szpitala. Z tego powodu określona w umowie możliwość powierzenia 

świadczenia usług na rzecz osób trzecich była iluzoryczna i w konsekwencji doprowadziła Sąd Najwyższy do 

przekonania, że osoba fizyczna świadcząca usługi na rzecz szpitala pozostawała w stosunku pracy. 
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