Rada Ochrony Pracy
przy Sejmie RP

Stanowisko Rady Ochrony Pracy
w sprawie zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych –
- skuteczność nowych uregulowań

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 28 sierpnia 2019 r., ponownie (poprzednio
na posiedzeniu, które odbyło się 28.08.2018.) zajmowała się problematyką zatrudniania
na podstawie umów cywilnoprawnych. Materiał przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy
oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Prawne podstawy świadczenia pracy można podzielić generalnie na dwie grupy –
zatrudnienie pracownicze oparte na przepisach prawa pracy oraz na tzw. zatrudnienie
niepracownicze oparte na przepisach prawa cywilnego. Stosunek pracy i umowy
cywilnoprawne to prawnie dopuszczalne formy świadczenia pracy. O rodzaju zawartej
umowy decydują jej strony. Jeśli jednak praca ma być wykonywana w warunkach
charakterystycznych dla stosunku pracy, to zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy
o pracę stanowi naruszenie obowiązujących przepisów. O tym, czy w danym przypadku
mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, decyduje nie nazwa umowy zawartej między
stronami, lecz warunki, na jakich praca jest faktycznie świadczona.
Państwowa Inspekcja Pracy od wielu lat wskazuje powierzanie pracy na podstawie
umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, jako
jeden z istotnych problemów na naszym rynku pracy. Poprzez takie zatrudnianie niektórzy
przedsiębiorcy unikają obowiązków wynikających z prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń
społecznych. Warto jednak przy tym pamiętać, że dzięki wysiłkom inspektorów pracy
każdego roku wiele osób wykonujących wcześniej pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych lub bez żadnej umowy otrzymuje umowy o pracę. W roku 2018 było
to 14,6 tys. zawartych umów o pracę.
Kontrole przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach
wskazujących na istnienie stosunku pracy (por. Art. 22.1. k.p.) są od wielu już lat jednym
z priorytetowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy.
W 2018 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 14 041 kontroli przestrzegania art.
22 § 1 k.p. W 1601 kontrolach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania umów
cywilnoprawnych (11,4%). Kontrolowane podmioty korzystały z pracy 1 585 930 osób
świadczących pracę, z czego 1 161 034 osoby wykonywały w nich pracę na podstawie
stosunku pracy. W I półroczu 2019 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 5098 kontroli
przestrzegania art. 22 § 1 k.p. W 757 kontrolach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
stosowania umów cywilnoprawnych (14,8%). Kontrolowane podmioty korzystały z pracy
567 643 osób, z czego 341 395 osób świadczyło pracę na podstawie stosunku pracy.
Podmioty objęte kontrolami inspektorów pracy były zróżnicowane pod względem
wielkości zatrudnienia, przy czym największa liczba kontroli w 2018 r. przeprowadzona była
w podmiotach zatrudniających do 9 pracowników – 5597 (39,9%), drugą najliczniejszą grupę
stanowiły kontrole przeprowadzone w podmiotach zatrudniających między 10 a 49
pracowników – 4589 (32,7%). Podobnie w I półroczu 2019 r. najwięcej kontroli (42,4%)

przeprowadzonych zostało w podmiotach zatrudniających do 9 pracowników oraz
w podmiotach zatrudniających między 10 a 49 pracowników (33,9%) Wśród skontrolowanych
podmiotów najliczniejszą grupę stanowiły jednostki sektora własności prywatnej – w 2018 r.
było to 12 501 (89%), a w I półroczu 2019 r. – 4626 (90,7%).
Największa liczba skontrolowanych w 2018 r. podmiotów prowadziła działalność
(według PKD) w zakresie: handel i naprawy – 2974 (21,2%), przetwórstwo przemysłowe –
2327 (16,6%) oraz budownictwo – 1837 (13,1%), w I półroczu 2019 r.: handel i naprawy –
1101 (21,5%), przetwórstwo przemysłowe – 1204 (17,6%) oraz budownictwo – 683 (13,4%).

Po dyskusji nad przedłożonym tegorocznym materiałem oraz nawiązując
do niektórych spraw, poruszonych podczas posiedzenia ROP, odbytego 28.08.2018 r., Rada
Ochrony Pracy zwraca uwagę na następujące kwestie:
1. Proponowane w materiałach oraz podczas dyskusji wnioski de lege ferenda
dotyczące m.in. wprowadzenia zasady domniemania istnienia stosunku pracy lub
przyznania inspektorom uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych
przekształcających umowę cywilnoprawną w umowę o pracę w sytuacji gdy praca
świadczona jest w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, wymaga – ze
względu na kontrowersje, które wzbudza – pogłębionej analizy i dyskusji między
partnerami społecznymi.
2. Rada Ochrony Pracy pozytywnie ocenia działania prewencyjne Państwowej Inspekcji
Pracy, w tym kampanie promocyjno-reklamowe, dotyczące zatrudnienia na podstawie
umów cywilnoprawnych.
3. Należy w dalszym ciągu uświadamiać zatrudnionym, że osoby, które zatrudnione są
na umowach cywilnoprawnych – w znaczącej liczbie przypadków – w przyszłości
najprawdopodobniej otrzymają niskie emerytury, często nie wypracowując nawet
emerytury minimalnej.
4. Należy zwrócić uwagę na fakt, że łamanie zasad, zapisanych w Art. 22.1. Kodeksu
pracy i dotyczących umów cywilnoprawnych jest przejawem nieuczciwej konkurencji.
5. Rada Ochrony Pracy postuluje przeprowadzenie ogólnopolskiego badania,
dotyczącego skali niezgodnego z prawem (art. 22 Kodeksu pracy) zjawiska
zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.
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