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 I. Zjawisko „samozatrudnienia” i osoba „samozatrudnionego” to nie nowo%& na 

polskim rynku pracy. Od chwili przeobra'e( spo$eczno-gospodarczych prze$omu lat 80 i 90 

poprzedniego stulecia %wiadczenie pracy w ramach samozatrudnienia jest istotn" cz!%ci" 

aktywno%ci zarobkowej w Polsce. Tymczasem problematyka tego typu zatrudnienia znajduje 

si! ci"gle poza zakresem regulacji polskiego prawa pracy, za% wykonawcy tej pracy pozostaj" 

pozbawieni nale'nej im ochrony. Przedmiotem poni'szego artyku$u jest przede wszystkim 

pokazanie nowatorskiego w tym zakresie unormowania prawa hiszpa(skiego. Wskazuje si! 

równie' na propozycj! rozwi"zania zaproponowan" w projekcie polskiego Kodeksu Pracy. 

Na wst!pie nale'y zasygnalizowa& trudno%ci definicyjne towarzysz"ce poj!ciu 

samozatrudnienia. Otó', w doktrynie prawa samozatrudnienie powszechnie uto'samia si! z 

prac" na w$asny rachunek i przyjmuje si!, 'e polega ono na %wiadczeniu us$ug (pracy) na 

rzecz zamawiaj"cego przez osoby fizyczne prowadz"ce w$asn" dzia$alno%& gospodarcz" w 

charakterze przedsi!biorcy.1 

 

II. Rozwa'ania dotycz"ce tematu trzeba rozpocz"& od krótkiej prezentacji w$a%ciwych 

prawnych regulacji wyst!puj"cych w tej mierze na szczeblu prawa Unii Europejskiej i oceny 

ustawodawstw innych krajów europejskich w przedmiotowej materii. Ustawodawstwo Unii 

Europejskiej nie dysponuje zwart" regulacj" prawn" w odniesieniu do pracy 

samozatrudnionego. Unormowania w przedmiotowym zakresie s" rozproszone i znajduj" si! 

m.in. w takich aktach prawnych, jak Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 11 

grudnia 1986 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i m!'czyzn 

                                                
1 Por. w tym zakresie uwagi T. Duraja, “Prawna perspektywa pracy na w$asny rachunek” w: E. Kry(ska, „Praca 
na w$asny rachunek – determinanty i implikacje”, IPISS, Warszawa 2007, s. 22. 



pracuj"cych na w$asny rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet 

pracuj"cych na w$asny rachunek w okresie ci"'y i macierzy(stwa2, czy Zalecenie Rady z dnia 

18 lutego 2003 r. w sprawie poprawy ochrony zdrowia i bezpiecze(stwa pracy osób 

pracuj"cych na w$asny rachunek3. Co wi!cej, odnosi si! tak'e wra'enie, 'e prawne regulacje 

w tej mierze nie stanowi" ca$o%ciowego unormowania dla rozwa'anej problematyki. I tak w 

rzeczywisto%ci si! okazuje. Z kolei z analizy prawodawstw poszczególnych krajów 

europejskich wynika, 'e równie' nie dysponuj" one przyk$adami aktów prawnych 

reguluj"cych prac! samozatrudnionego. Podobnie bowiem, ma miejsce sytuacja rozproszenia 

przedmiotowego zagadnienia po ca$ym ustawodawstwie pracy, zw$aszcza dotycz"cym 

ubezpiecze( spo$ecznych i zapobiegania zagro'eniom w %rodowisku pracy.4  

W zwi"zku z powy'szym, tak istotnego znaczenia nabiera hiszpa(ska ustawa z dnia 

11 lipca 2007 r. o pracy autonomicznej5. Jest to bowiem pierwszy w Unii Europejskiej 

przyk$ad regulacji o charakterze systemowym i jednolitym pracy samozatrudnionego, co bez 

w"tpienia – jak sam zreszt" twierdzi ustawodawca Hiszpanii – stanowi kamie( w!gielny i 

kamie( milowy w tamtejszym prawodawstwie [lo pues se trata del primer ejemplo de 

regulación sistemática y unitaria del trabajo autónomo en la Unión Europea, lo que sin duda 

constituye un hito en nuestro ordenamiento jurídico].  

 

 III. W 2007 r. do hiszpa(skiego systemu prawnego zosta$a w$"czona – wy'ej 

wskazana – ustawa o pracy autonomicznej. Jej opracowanie by$o poprzedzone konsultacjami 

ze zwi"zkami zawodowymi i organizacjami przedsi!biorców, jak równie' zrzeszeniami 

samozatrudnionych. Ustawa sk$ada si! z 29 artyku$ów podzielonych na 5 tytu$ów oraz z 19 

przepisów dodatkowych, 3 przepisów przej%ciowych, 1 przepisu uchylaj"cego oraz 6 

przepisów ko(cowych. Na pocz"tku ustawy zamieszczono do%& obszern" preambu$!.  

W preambule wskazano mi!dzy innymi na motywy wprowadzenia przedmiotowej 

regulacji prawnej. Stwierdzono, i' skala zjawiska pracy na w$asny rachunek przybra$a w tak 

istotnym stopniu na sile, i' konieczne okaza$y si! w$a%ciwe w tej mierze unormowania. 

Zauwa'ono, 'e z punktu widzenia gospodarczego i spo$ecznego powy'sze zjawisko obecnie 

                                                
2 Council Directive of 11 December 1986 on the application of the principle of equal treatment between men and 
women engaged in an activity, including agriculture, in a self-employed capacity, and on the protection of self-
employed women during pregnancy and motherhood, 86/613/EWG. 
3 Council Recommendation of 18 February 2003 concerning the improvement of the protection of the health and 
safety at work of self – employed workers, 2003/134/EC. 
4 Wynika to z bada( przeprowadzonych przez autork!, co zreszt" potwierdza si! w preambule hiszpa(skiej 
ustawy o pracy autonomicznej. 
5 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo aut)nomo, BOE (Boletin Oficial del Estado) nº 166 ; 
2007-07-12. 



funkcjonuj"ce ró'ni si! od tego sprzed kilku dekad. Na przestrzeni minionego stulecia 

bowiem zatrudniony z definicji to podmiot zale'ny i przez pracodawc! wynagradzany, 

któremu obce by$y korzy%ci oraz zagro'enia przedsi!biorczo%ci i z tej perspektywy praca na 

w$asny rachunek w wielu przypadkach stanowi$a dzia$alno%& o niskiej rentowno%ci, 

ograniczonym rozmiarze i nie wymaga$a znacznych nak$adów finansowych, jak na przyk$ad 

dzia$alno%& rolnicza, rzemie%lnicza czy drobny handel. Tymczasem obecnie sytuacja jest inna, 

poniewa' praca w ramach samozatrudnienia coraz bardziej si! popularyzuje, stanowi"c 

konsekwencj! rozwoju nowych form zatrudnienia i upowszechniania si! informatycznych 

%rodków komunikacji, ale tak'e, w obliczu zmiany stylu 'ycia, jest skutkiem wolnego wyboru 

wielu osób, które ceni" sobie samostanowienie i niezale'no%&. Zwraca si! tak'e uwag!, na 

zjawisko tzw. zale'nego samozatrudnienia, które w ostatnim okresie nabra$o istotnego 

znaczenia. Chodzi tu o przypadki pracuj"cych na w$asny rachunek, którzy pozostaj" w 

stosunku zatrudnienia wy$"cznie z jednym kooperantem.  Jak zauwa'ono, jest to liczna 

zbiorowo%&, która wykonuje prac! zawodow", ryzykuj"c w$asne %rodki finansowe i wk$adaj"c 

wy$"cznie osobist" prac!, bez pomocy pracowników. W zwi"zku z tym wymaga stosownego 

zakresu opieki podobnego do tego, jaki przys$uguje zatrudnionym w ramach stosunku pracy. 

Preambu$a wskazuje równie' na umocowanie zjawiska pracy na w$asny rachunek w 

hiszpa(skiej Konstytucji. Cho& ustawa zasadnicza pozbawiona jest wyra*nych odniesie( do 

tego typu pracy, stwierdzono, 'e niektóre przepisy odnosz" si! tak'e do samozatrudnienia. A 

zatem przywo$ano przepis art. 38 tej'e Konstytucji, gdzie stanowi si! o swobodzie 

dzia$alno%ci gospodarczej w ramach gospodarki rynkowej, przepis pkt 1 art. 35, w którym, 

wskazuj"c na obowi"zek pracy ka'dego obywatela Hiszpanii, jednocze%nie ustanawia si! jego 

prawo do pracy oraz do swobodnego wyboru zawodu i stanowiska, równie' awansu 

zawodowego i do wynagrodzenia umo'liwiaj"cego zaspokojenie potrzeb jego i jego rodziny, 

przy czym zabronione jest traktowanie dyskryminuj"ce ze wzgl!du na p$e&, a tak'e przepis 

punktu 2 art. 40 wprowadzaj"cego obowi"zek organów w$adzy publicznej w zakresie 

wspierania polityki gwarantuj"cej kszta$cenie zawodowe i readaptacj! zawodow", czuwania 

nad bezpiecze(stwem i higien" pracy oraz zapewnienia niezb!dnego odpoczynku, a' wreszcie 

przepis art. 41 nak$adaj"cego na organy w$adzy publicznej obowi"zek prowadzenia 

publicznego systemu ubezpiecze( spo$ecznych dla wszystkich obywateli, który zagwarantuje 

opiek! i %wiadczenia socjalne stosowne do zaistnia$ej potrzeby. Ustawodawca hiszpa(ski 

uzna$, 'e nie istnieje powód, aby powy'sze unormowania konstytucyjne ogranicza$y si! 

wy$"cznie do pracowników, jako 'e – jego zdaniem – sama Konstytucja zawiera okre%lenie 

wykluczaj"ce takie ograniczenie, stanowi"c o „obywatelach Hiszpanii” w przepisach art. 35 i 



41 lub nak$adaj"c w przepisie art. 40 na organy w$adzy publicznej obowi"zek prowadzenia 

okre%lonej polityki bez sprecyzowania, 'e jej adresatami powinni by& wy$"cznie pracownicy.  

W preambule wskazano równie', i' cho& w dotychczasowym ustawodawstwie podj!to 

wiele prawnych dzia$a( maj"cych poprawi& sytuacj! samozatrudnionych, nie istnia$a 

ca$o%ciowa regulacja przedmiotowego zagadnienia.6 W zwi"zku z tym Ministerstwo Pracy i 

Polityki Spo$ecznej podj!$o decyzj! o utworzenie Komisji Ekspertów, której zleci$o podwójne 

zadanie: z jednej strony diagnoz! i ocen! sytuacji ekonomicznej pracuj"cych na w$asny 

rachunek w Hiszpanii oraz analiz! systemu prawnego i systemu opieki spo$ecznej ich 

dotycz"cej, a z drugiej opracowanie projektu ustawy dotycz"cej samozatrudnienia. Prace 

Komisji zako(czy$y si! dostarczeniem obszernego i udokumentowanego raportu wraz z 

projektem owej ustawy w pa*dzierniku 2005 roku. 

T y t u $  I  okre%la zakres podmiotowy ustawy, wprowadzaj"c definicj! 

samozatrudnionego i wyszczególniaj"c grupy nale'"ce do tego zakresu oraz wy$"czone z 

niego. Zgodnie zatem z przepisem ust. 1 art. 1 przedmiotowa ustawa ma zastosowanie do 

osób fizycznych wykonuj"cych zarobkow" dzia$alno%& gospodarcz" lub zawodow" w sposób 

ci"g$y, osobisty i bezpo%redni oraz na w$asny rachunek, poza obszarem kierowania i 

organizacji innej osoby, niezale'nie od tego, czy daj" zatrudnienie pracuj"cym na cudz" 

rzecz. 

W  t y t u l e  II  za%, w trzech rozdzia$ach, stanowi si! o statusie zawodowym 

samozatrudnionego. Rozdzia$ I ustanawia *ród$a tego statusu, z kolei obszerny rozdzia$ II 

zawiera prawne regulacje dotycz"ce m.in. praw i obowi"zków w zwi"zku z wykonywaniem 

pracy w ramach samozatrudnienia, a tak'e formy umowy i czasu jej trwania oraz gwarancji 

wynagrodzenia. Szczególnie istotne unormowania zosta$y umieszczone w rozdziale trzecim 

zatytu$owanym „Status zawodowy zale'nie samozatrudnionego” [Régimen profesional del 

                                                
6 Na przestrzeni ostatnich lat w Hiszpanii podj!to kilka inicjatyw zmierzaj"cych do polepszenia sytuacji 
samozatrudnionych. W%ród nich nale'y wyró'ni& zniesienie podatku od dzia$alno%ci gospodarczej dla 
wszystkich osób fizycznych, jak równie' inicjatywy wprowadzone Ustaw" nr 36/2003 z dnia 11 listopada 2003 
roku o #rodkach reformy gospodarczej, która stanowi o obj!ciu ubezpieczeniem od czasowej 
niepe$nosprawno%ci od czwartego dnia zwolnienia lekarskiego, mo'liwo%ci obj!cia ubezpieczeniem od 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ulgach dla osób po raz pierwszy przyst!puj"cych do 
specjalnego systemu ubezpiecze( spo$ecznych samozatrudnionych, pod warunkiem 'e nie przekroczy$y wieku 
30 lat lub s" kobietami w wieku powy'ej 45 lat. W Ustawie nr 2/2004 z dnia 27 grudnia 2003 roku o bud$ecie 
generalnym Pa%stwa na rok 2005 ustanowiono, jako %rodki sprzyjaj"ce samozatrudnieniu m$odych ludzi w 
wieku do 30 lat i kobiet w wieku do 35 lat, obni'enie sk$adek na ubezpieczenie spo$eczne, jak równie' dost!p do 
%rodków sprzyjaj"cych stabilnemu zatrudnieniu cz$onków rodzin zatrudnianych przez samozatrudnionych. 
Ponadto wprowadza si! ulepszenia systemu kapitalizacji %wiadcze( z tytu$u bezrobocia w formie jednorazowej 
wyp$aty dla osób bezrobotnych rozpoczynaj"cych dzia$alno%& jako samozatrudnieni. 
 



trabajador autónomo económicamente dependiente]7. Jak stanowi si! w preambule ustawy, 

ten ostatni fragment regulacji wynika z pal"cej potrzeby unormowania pracy tej cz!%ci 

samozatrudnionych, którzy pomimo swojej niezale'no%ci funkcjonalnej prowadz" 

dzia$alno%&, b!d"c mocno i niemal wy$"cznie uzale'nionymi finansowo od przedsi!biorstwa 

lub klienta, z którym zawarli umow!.  

T y t u $ III zawiera szczególnie interesuj"ce unormowania dotycz"ce praw zbiorowych 

wszystkich samozatrudnionych i zarazem okre%la kwestie zwi"zane z ich reprezentowaniem 

przez zrzeszenia. Co ciekawe, w przepisie art. 22 stanowi si! o utworzeniu Rady 

Pracowniczej Samozatrudnionych jako organu doradczego Rz"du w kwestiach spo$eczno-

gospodarczych i zawodowych odnosz"cych si! do tego sektora.  

Z kolei t y t u $  IV wprowadza zasady ogólne w kwestii opieki spo$ecznej dla tej grupy 

zarobkuj"cych, ustanawiaj"c przepisy dotycz"ce przyst!powania do systemu ubezpiecze( 

spo$ecznych, op$acania sk$adek oraz %wiadcze( socjalnych przys$uguj"cych wszystkim 

samozatrudnionym. Nale'y podkre%li&, 'e uznaje si! mo'liwo%& wprowadzenia ulg w 

podstawach sk$adek lub w kwotach sk$adek na ubezpieczenie spo$eczne dla okre%lonych grup 

samozatrudnionych, bior"c pod uwag! ich sytuacj! osobist" lub cechy wykonywanej 

dzia$alno%ci zawodowej. Co warte dostrze'enia, na zale'nie samozatrudnionych rozszerza si! 

opiek! z tytu$u pracowniczych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i wprowadza si! 

mo'liwo%& przej%cia na wcze%niejsz" emerytur! dla tych samozatrudnionych, którzy 

prowadz" dzia$alno%& w warunkach toksycznych, niebezpiecznych lub uci"'liwych, na takich 

samych warunkach, które przewidziano w przypadku systemu ogólnego.  

Wreszcie t y t u $  V, w którym ustawodawca normuje problematyk! wspierania i 

promowania pracy na w$asny rachunek, ustanawiaj"c m.in. %rodki podatkowe s$u'"ce 

rozwojowi przedsi!biorczo%ci. Chodzi zatem o ogólny zarys aktywnej polityki wspierania 

samozatrudnienia, któr" nale'y urzeczywistnia& i dostosowa& do realiów spo$eczno-

gospodarczych. 

 

IV. W przedmiotowej ustawie na szczególne podkre%lenie zas$uguje istotnie szeroki jej 

zakres podmiotowy. Odnosi si! ona bowiem do osób fizycznych wykonuj"cych na w$asny 

rachunek zarobkow" dzia$alno%& gospodarcz" lub zawodow" w sposób ci"g$y, osobisty, 

bezpo%redni, poza obszarem kierowania i organizacji innej osoby, niezale'nie od tego, czy 

daj" zatrudnienie (w szerokim tego s$owa znaczeniu) innym osobom. Ustawa ta ma równie' 

                                                
7 W dok$adnym t$umaczeniu chodzi$oby o pracownika autonomicznego ekonomicznie zale'nego. 



zastosowanie do przypadków %wiadczenia pracy w sposób ci"g$y przez osoby spokrewnione 

lub spowinowacone z osobami, o których mowa powy'ej, a które nie maj" statusu 

pracowników (przepis ust. 1 art. 1). Tak wi!c – zgodnie z ust. 2 art. 1 – w zakresie 

zastosowania ustawy, o ile tylko spe$niaj" wymogi, o których mowa powy'ej, znajduj" si! 

mi!dzy innymi równie' nast!puj"ce osoby:  

a) wspólnicy wnosz"cy do spó$ki wk$ad w formie us$ug i wiedzy zawodowej lub 

naukowo-technicznej w spó$kach jawnych i w spó$kach komandytowych;  

b) wspólnicy wspólnot maj"tkowych i wspólnicy spó$ek cywilnych, chyba 'e ich 

dzia$alno%& ogranicza si! jedynie do zarz"dzania wspólnym maj"tkiem;  

c) osoby pe$ni"ce funkcje kierownicze i zarz"dcze zwi"zane z piastowaniem stanowiska 

cz$onka zarz"du lub administratora b"d* %wiadcz"ce inne us$ugi dla spó$ki kapita$owej prawa 

handlowego zarobkowo i w sposób ci"g$y, osobisty i bezpo%redni, je'eli sprawuj" faktyczn" 

kontrol! nad t" spó$k", bezpo%rednio lub po%rednio (przewidziano jednak pewne wy$"czenia);  

d) zale'nie samozatrudnieni, w tym równie' cudzoziemcy – w zakresie, w jakim 

pozostaj" uzale'nieni finansowo od swoich kontrahentów.  

Z zakresu zastosowania niniejszej ustawy wy$"czono oczywi%cie %wiadczenie us$ug w 

ramach ró'norakich stosunków pracy (przepis art. 2 ustawy). 

Z racji w"skich ram opracowania w dalszej cz!%ci uwaga zostanie skupiona na 

scharakteryzowaniu instytucji samozatrudnienia zale'nego wprowadzonego przedmiotow" 

ustaw". Zgodnie bowiem z definicj" zale'nie samozatrudnionego, zawart" w przepisie ust. 1 

art. 11 omawianej ustawy, jest to osoba wykonuj"ca zarobkowo dzia$alno%& gospodarcz" lub 

zawodow", w sposób ci"g$y, osobisty, bezpo%redni i przewa'aj"cy, dla osoby fizycznej lub 

prawnej, zwanej klientem, od której jest uzale'niona finansowo z uwagi na to, i' otrzymuje 

od niej przynajmniej 75% swoich przychodów z tytu$u pracy i dzia$alno%ci gospodarczej lub 

zawodowej.8 Przepis ust. 2 tego artyku$u, u%ci%laj"c powy'sz" definicj!, stanowi, 'e mianem 

zale'nie samozatrudnionego wykonuj"cego dzia$alno%& gospodarcz" lub zawodow" okre%la 

si! tego samozatrudnionego, który spe$nia jednocze%nie w s z y s t k i e                                                              

p o n i ' s z e  w a r u n k i: 

a) nie posiada podleg$ych sobie pracuj"cych na cudzy rachunek i nie dokona$ zlecenia 

lub podzlecenia cz!%ci lub ca$o%ci dzia$alno%ci osobom trzecim, zarówno je%li chodzi 

o dzia$alno%& b!d"c" przedmiotem umowy zawartej z klientem, od którego jest zale'ny 

                                                
8 Wed$ug danych dostarczonych przez Krajowy Instytut Statystyki przedsi!biorcy niezatrudniaj"cy pracowników 
i pracuj"cy wy$"cznie dla jednego klienta stanowili w roku 2004 grup! licz"c" 285 600 osób. Znamienne jest, 'e 
grupa ta zwi!kszy$a swoj" liczebno%& o 33% od roku 2001. 



finansowo, jak i je%li chodzi o dzia$alno%& mog"c" by& przedmiotem umowy zawartej z 

innymi klientami; 

b) wykonuje swoj" dzia$alno%& w sposób ró'ni"cy si! od dzia$alno%ci pracuj"cych na 

rzecz klienta; 

c) dysponuje w$asnym zapleczem produkcyjnym i materia$owym niezb!dnym do 

wykonywania dzia$alno%ci i niezale'nym od zaplecza swoich klientów, je'eli w tej 

dzia$alno%ci owe zaplecza s" istotne pod wzgl!dem finansowym; 

d) prowadzi swoj" dzia$alno%& wed$ug w$asnych zasad organizacyjnych, jednak'e 

z uwzgl!dnieniem ewentualnych wskazówek technicznych otrzymanych od klienta; 

e) otrzymuje wynagrodzenie uzale'nione od rezultatu dzia$alno%ci, zgodnie z 

ustaleniami zawartymi z klientem i przyjmuj"c ryzyko zwi"zane z t" dzia$alno%ci".  

Jak mo'na zauwa'y&, intencj" ustawodawcy hiszpa(skiego by$o wyeliminowanie 

owych spornych obszarów granicznych mi!dzy nast!puj"cymi trzema kategoriami: 

pracowników, zale'nie samozatrudnionych oraz samozatrudnionych (samozatrudnionych-

przedsi!biorców). Dlatego te' definicja zale'nie samozatrudnionego jest tak bardzo 

restrykcyjna i usi$uje doprecyzowa& zgodnie z obiektywnymi kryteriami przypadki, w których 

ma miejsce dzia$alno%& wykonywana poza obszarem organizacji i zwierzchnictwa klienta 

zawieraj"cego umow! z zale'nie samozatrudnionym.9 

 Zgodnie z przepisami art. 12 przedmiotowej ustawy zale'nie samozatrudniony zawiera 

ze swoim klientem umow! na wykonywanie dzia$alno%ci zawodowej, któr" nale'y sporz"dzi& 

na pi%mie i zarejestrowa& we w$a%ciwym urz!dzie, przy czym ów rejestr nie ma charakteru 

publicznego. Warto zwróci& uwag! na przepis ust. 2 art. 12, zgodnie z którym ów zale'nie 

samozatrudniony ma obowi"zek wyra*nie okre%li& w umowie swój status zale'no%ci 

finansowej od klienta, który zawiera z nim umow!, jak równie' ewentualne modyfikacje tego 

statusu, z tym 'e ów status zale'no%ci finansowej mo'e mie& miejsce wy$"cznie w stosunku 

do jednego klienta. Przyj!to tak'e, i' je'eli w umowie nie ustalono czasu jej trwania lub nie 

okre%lono us$ugi, domniemywa si!, je'eli nie istnieje dowód zaprzeczaj"cy, 'e umowa zosta$a 

zawarta na czas nieokre%lony (przepis ust. 4 art. 12). 

 Ustawodawca hiszpa(ski w powy'szym zakresie wprowadza tak'e instytucj! 

porozumie( zbiorowych zawieranych mi!dzy zrzeszeniami lub zwi"zkami zawodowymi 

                                                
9 W komentarzu autorstwa: Guillermo L. Barrios Baudor, Margarita Apilluelo Martín pt.:  „Introducción al 
Estatuto del Trabajo Autónomo”, Editorial Aranzadi, Pamplona 2007,  wprost zostaje przytoczony fragment 
uzasadnienia do powy'szej ustawy [Exposición de Motivos de la LETA] brzmi"cy: „(…) la intención del 
legislador es eliminar esas zonas fronterizas grises entre las tres categorísas”, a wi!c chodzi o wyelimonowanie 
tych szarych stref granicznych mi!dzy trzema kategoriami pracuj"cych. 



reprezentuj"cymi zale'nie samozatrudnionych i przedsi!biorstwami, dla których wykonuj" 

oni swoj" dzia$alno%&. Poprzez te porozumienia istnieje mo'liwo%& regulacji warunków 

dotycz"cych sposobu, czasu i miejsca wykonywania dzia$alno%ci zawodowej, jak równie' 

innych warunków ogólnych umowy. W ka'dym przypadku porozumienia zbiorowe nie mog" 

naruszy& ogranicze( i warunków ustanowionych w ustawodawstwie o ochronie konkurencji. 

Porozumienie zbiorowe obowi"zuje strony je podpisuj"ce oraz osoby zrzeszone w zrzeszeniu 

lub zwi"zku zawodowym zale'nie samozatrudnionych podpisuj"cym to porozumienie, które 

uprzednio wyrazi$y na to swoj" zgod! (przepisy art. 13). 

 Ciekawe regulacja wyst!puje w odniesieniu do czasu pracy zale'nie 

samozatrudnionego, stanowi si! bowiem, i' zale'nie samozatrudniony ma prawo do 

przerwania swojej dzia$alno%ci na okres nieprzekraczaj"cy 18 dni roboczych w ci"gu roku, 

nie uchybiaj"c prawu do wyd$u'enia tego okresu na mocy umowy mi!dzy stronami lub 

porozumienia zbiorowego. Z kolei poprzez umow! indywidualn" lub porozumienie zbiorowe 

dopuszcza si! mo'liwo%& okre%lenia wymiaru przerw w ci"gu tygodnia oraz dni wolnych od 

pracy, maksymalnego wymiaru etatu i, w przypadku gdy rozliczany on jest miesi!cznie lub 

rocznie, roz$o'enia liczby godzin pracy w ci"gu tygodnia. Czas wykonywania dzia$alno%ci 

uzgodniony w umowie mo'e zosta& dowolnie wyd$u'ony, jednak'e okres ten nie mo'e 

przekracza& maksymalnego wymiaru czasu nadliczbowego ustanowionego w porozumieniu 

zbiorowym. Je'eli nie zawarto porozumienia zbiorowego, czas nadliczbowy nie mo'e 

przekroczy& 30% zwyk$ego czasu pracy ustalonego indywidualnie. Za% godziny pracy nale'y 

uzgodni& w taki sposób, aby mo'liwe by$o pogodzenie 'ycia osobistego, rodzinnego i 

zawodowego zale'nie samozatrudnionego [El horario de actividad procurará adaptarse a los 

efectos de poder conciliar la vida personal, familiar y profesional del trabajador autónomo 

económicamente dependiente] (przepisy art. 14). 

Przedmiotowa ustawa w przepisach art. 15 – przewiduje katalog przyczyn wyga%ni!cia 

umowy zale'enie samozatrudnionego z klientem, do których, obok przyczyn sk"din"d 

oczywistych, takich jak porozumienie stron, warunek, termin, wypowiedzenie umowy, zalicza 

si! m.in. tak'e: okoliczno%ci obiektywne po stronie zale'nie samozatrudnionego, które s" nie 

do pogodzenia z wykonywaniem dzia$alno%ci zawodowej, zgodnie z odpowiednim 

ustawodawstwem dotycz"cym ubezpiecze( spo$ecznych, a tak'e decyzj! samozatrudnionej 

zale'nie kobiety, je%li czuje si! zmuszona do rozwi"zania umowy w konsekwencji zaistnienia 

sytuacji, gdzie sta$a si! ofiar" przemocy wobec p$ci. Warto przy tym zauwa'y&, 'e je'eli 

rozwi"zanie umowy nast!puje na '"danie jednej ze stron uzasadnione niewywi"zaniem si! z 



postanowie( umownych przez drug" stron!, stronie rozwi"zuj"cej umow! przys$uguje prawo 

do otrzymania odpowiedniego odszkodowania za spowodowane szkody i straty.  

Zgodnie z art. 16 ustawy za uzasadnione przyczyny przerwy w wykonywaniu 

dzia$alno%ci zawodowej przez zale'nie samozatrudnionego uwa'a si! m.in. przyczyny 

wynikaj"ce z: umowy; si$y wy'szej, konieczno%ci zaj!cia si! pilnymi, nag$ymi i 

nieprzewidzianymi obowi"zkami rodzinnymi; powa'nego i nieuchronnego zagro'enia 'ycia 

lub zdrowia zale'nie samozatrudnionego; czasowej niepe$nosprawno%ci, urlopu 

macierzy(skiego lub ojcowskiego; ochrony zwi"zanej z dyskryminacj" p$ci.  Wy'ej wskazane 

uzasadnione przyczyny nie mog" stanowi& przes$anek do rozwi"zania umowy z woli klienta, 

cho& strony maj" prawo na okoliczno%& takich sytuacji zastrzec inne skutki prawne.  

S"dami w$a%ciwymi do rozpoznawania wszelkich sporów wynikaj"cych z umowy 

zawartej mi!dzy zale'nie samozatrudnionego i jego klientem s" s"dy pracy (przepisy art. 17). 

Przy czym wniesienie powództwa w zakresie zwi"zanym ze statusem zawodowym zale'nie 

samozatrudnionego musi by& poprzedzone prób" pojednania lub mediacji przed organem 

powo$anym do pe$nienia takich funkcji. Jednak'e na mocy porozumie( zbiorowych, o 

których mowa w przepisie art 13 niniejszej ustawy, mog" zosta& powo$ane specjalne organy 

do rozstrzygania sporów. Pozas"dowe procedury rozstrzygania sporów opieraj" si! za 

zasadach bezp$atno%ci, szybko%ci, sprawno%ci i skuteczno%ci.  

 

V. Polski projektodawca – stanowi"c o samozatrudnieniu, odnosi si! wy$"cznie do 

w!'szego rozumienia tego typu zatrudnienia, a wi!c normuje zale'ne samozatrudnienie, 

nazywaj"c je – zatrudnieniem niepracowniczym i ujmuje je nast!puj"co. Otó', zgodnie 

bowiem z unormowaniem z przepisów art. 462 projektu Kodeksu Pracy 10  przepisy o 

zatrudnieniu niepracowniczym stosuje si! do pracy osoby zatrudnionej na podstawie umowy 

innej ni' umowa o prac!, wykonuj"cej osobi%cie na rzecz jednego zatrudniaj"cego prac! o 

charakterze ci"g$ym lub powtarzaj"cym si! za wynagrodzeniem przekraczaj"cym po$ow! 

wynagrodzenia minimalnego ustalonego na podstawie przepisów odr!bnych (§ 1). Ponadto, 

przepisy te znajduj" zastosowanie tak'e w razie wykonywania pracy na rzecz 

zatrudniaj"cego, od którego osoba zatrudniona uzyskuje wi!ksz" cz!%& wynagrodzenia, je'eli 

przekracza ono po$ow! minimalnego wynagrodzenia za prac! ustalonego na podstawie 

                                                
10  Projekty: Kodeksu Pracy i Zbiorowego Kodeksu Pracy dost!pne s" na stronach internetowych: 
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1250 – 2 maja 2009 r. 



przepisów odr!bnych (§ 2).11 Zgodnie za% z przepisem § 3 osobistego charakteru pracy nie 

wy$"cza korzystanie przez osob! zatrudnion" z pomocy cz$onków rodziny pozostaj"cych z 

ni" we wspólnym gospodarstwie domowym. W uzasadnieniu do projektu Kodeksu Pracy 

wskazano, 'e, wprowadzaj"c do prawa pracy poj!cie „zatrudnienie niepracownicze”, chodzi$o 

o w$"czenie w jego zasi!g przypadków prowadzenia dzia$alno%ci zarobkowej na podstawie 

umów prawa cywilnego, a wi!c znajduj"cych si! do tej pory poza polem oddzia$ywania 

regulacji prawa pracy.12  

Podstawowe elementy ochrony gwarantowanej przez projekt nowego Kodeksu Pracy 

osobom wykonuj"cym przedmiotowe zatrudnienie to: obj!cie ich w$a%ciwo%ci" s"dów pracy 

w zakresie przyznanych im uprawnie( okre%lonych w Kodeksie, zakaz dyskryminacji w 

zatrudnieniu, zaliczanie sta'u pracy w charakterze wykonawcy do sta'u pracowniczego. Je%li 

chodzi za% o szczegó$owe regulacje ochronne dotycz"ce zatrudnienia niepracowniczego, to 

nale'y wskaza&: pisemn" form! umowy, zapewnienie okresów wypowiedzenia, ochron! 

przed niezw$ocznym rozwi"zaniem umowy, ograniczenie mo'liwo%ci wypowiedzenia umowy 

i rozwi"zania jej bez wypowiedzenia z kobiet" w ci"'y i w okresie 8 tygodni po porodzie, 

urlop macierzy(ski, ograniczon" ochron! wynagrodzenia, bezp$atny urlop wypoczynkowy na 

'"danie, obj!cie przepisami bhp.  

Jak twierdzi si! w wy'ej wskazanym uzasadnieniu, zakres ochrony, jak" Kodeks 

obejmuje zatrudnienie niepracownicze, okazuje si! by& powa'nie ograniczony, poniewa' 

ingerencja prawa pracy w stosunki prawne, w ramach których to zatrudnienie jest 

wykonywane, nie mo'e zniweczy& gospodarczych walorów tych stosunków. Trzeba za% 

równie' mie& na wzgl!dzie, 'e osoby wykonuj"ce zatrudnienie niepracownicze s" cz!stokro& 

wykonawcami us$ug, zachowuj"cymi daleko id"c" samodzielno%& w ich %wiadczeniu.13  

Z porównania polskiej i hiszpa(skiej regulacji prawnej dotycz"cej %wiadczenia pracy 

w ramach samozatrudnienia nasuwa si! kilka uwag. Otó', przede wszystkim nale'y 

zauwa'y&, 'e owo unormowanie obce odnosi si! do wszystkich samozatrudnionych, a wi!c 

hiszpa(ski ustawodawca zdo$a$ ustanowi& kompleksow" regulacj! w odniesieniu do 

%wiadczenia pracy niezale'nej. Tymczasem w polskim systemie prawnym b!dzie mo'na 

mówi&, je%li, oczywi%cie, projekt Kodeksu Pracy zostanie przyj!ty, o do%& szcz"tkowej 

                                                
11 Dla precyzji my%li nale'y wskaza&, i' obok powy'szych grup w zakres zatrudnienia niepracowniczego 
wchodz" równie' osoby b!d"ce na kierowniczych stanowiskach pa(stwowych; ta grupa pozostaje poza 
zakresem zainteresowania z uwagi na publicznoprawny charakter powy'szego zatrudnienia. Uwag! koncentruje 
si! za% na prywatnoprawnym stosunku zatrudnienia niepracowniczego. 
12  Uzasadnienia do Projektów Kodeksu Pracy i Zbiorowego Kodeksu Pracy dost!pne s" na stronach 
internetowych: http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1250 – 2 maja 2009 r. 
13 J. w.  



regulacji tego rodzaju aktywno%ci zarobkowej. Unormowano bowiem wy$"cznie fragment 

problematyki samozatrudnienia, cho&, co nale'y podkre%li&, bardzo istotny, niew"tpliwie ten 

wa'niejszy z punktu widzenia potrzeby obj!cia prawn" ochron". Druga uwaga za% dotyczy 

kryteriów kwalifikacji danego podmiotu jako ewentualnego zale'nie samozatrudnionego. W 

projekcie polskiego Kodeksu stanowi si!, 'e wynagrodzeniem otrzymywane od „podmiotu 

zatrudniaj"cego” ma przekracza& po$ow! wynagrodzenia minimalnego ustalonego na 

podstawie przepisów odr!bnych, gdy tymczasem wedle przedmiotowej ustawy hiszpa(skiej 

chodzi o uzyskiwanie przez zale'nie samozatrudnionego przynajmniej 75% swoich 

dochodów z tytu$u pracy i dzia$alno%ci gospodarczej lub zawodowej. Nale'y zatem zauwa'y&, 

'e obaj ustawodawcy pos$uguj" si! tym samym zasadniczym kryterium, obaj bowiem traktuj" 

jako zale'nie samozatrudnionego, osob! uzyskuj"c" wi!ksz" cze%& wynagrodzenia od jednego 

zatrudniaj"cego, przy czym hiszpa(ski – nadaje temu kryterium bardziej rygorystycznym 

wymiar, z kolei polski – wprowadza dodatkowe kryterium wykluczaj"ce przypadki, kiedy 

wynagrodzenie pochodz"ce z tego zatrudnienia ma charakter nieznacz"cy, a wi!c nie 

przekracza po$owy minimalnego wynagrodzenia. Ponadto, ustawodawca hiszpa(ski 

precyzyjnie wylicza przes$anki, których $"czne spe$nienie ma decydowa& o kwalifikacji 

danego podmiotu jako zale'nie samozatrudnionego. 

Niezale'nie jednak od ewentualnej oceny polskiego unormowania w omawianym 

zakresie, nale'y podkre%li&, 'e jego wprowadzenie ma pionierski charakter. Uzasadnione jest 

bowiem za$o'enie, 'e zatrudnienie niepracownicze, zw$aszcza oparte na umowach prawa 

cywilnego, które rozwin!$o si! w Polsce, w ostatnich latach, jako rezultat d"'enia 

pracodawców do unikania rygorów prawnych i wysokich kosztów pracy to zjawisko trwa$e. 

Uwarunkowane jest przecie' potrzebami gospodarki, a przy tym mo'e w pewnym stopniu 

$agodzi& bezrobocie.14 Z kolei, jak trafnie wskazuje si! w literaturze przedmiotu, nie mo'na 

jednak nie dostrzega&, 'e osoby, które pod wp$ywem wysokiego bezrobocia s" zmuszone 

akceptowa& zatrudnienie niepracownicze trac" ochron! gwarantowan" przez prawo pracy, co 

z uwagi na rosn"c" skal! tego zatrudnienia, ma negatywny wyd*wi!k spo$eczny.15  

Konkluduj"c, nale'y stwierdzi&, 'e hiszpa(ska ustawa o pracy autonomicznej, 

stanowi"c pierwsz" tak kompleksow" prób! regulacji przedmiotowego zjawiska, daje 

równocze%nie mo'liwo%& porównania i punkt odniesienia nie tylko dla polskiej w tym 

zakresie regulacji prawnej, ale i dla innych potencjalnych unormowa( przedmiotowej kwestii. 

                                                
14 M. Sewery(ski, „Problem rekodyfikacji prawa pracy”,  w: „Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku”, Ksi!ga 
Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zieli(skiego, Warszawa 2001, s. 323. 
15 J. w., s. 323. 



Nie ulega w"tpliwo%ci, 'e ustawodawca hiszpa(ski ca$o%ciowo potraktowa$ zagadnienie, o 

czym %wiadczy szeroki zakres podmiotowy ustawy  i szczegó$owo%& unormowa(. Na 

szczególn" uwag! zas$uguje wyodr!bnienie z zakresu samozatrudnionych owych zale'nie 

samozatrudnionych, jako swoistej podgrupy pracuj"cych na w$asny rachunek, obejmuj"c ich 

nieco dalej id"c" ochron" ani'eli reszta samozatrudnionych. Warto bowiem zauwa'y&, 'e 

coraz cz!%ciej zauwa'alna staje si!  nadmierna – gospodarczo i socjalnie, nieuzasadniona 

ró'nica w zakresie ochrony interesów pracowników i wykonawców pracy %wiadcz"cych j" na 

podstawie umów cywilnoprawnych, a przecie' ich pozycja jest cz!sto istotnie zbli'ona do 

sytuacji pracowników – dotyczy to zw$aszcza przypadku %wiadczenia pracy w warunkach 

trwa$ego ekonomicznego i organizacyjnego uzale'nienia od daj"cego zlecenie. Problem ten 

jest znany od dawna. W Polsce z ca$" ostro%ci" podniós$ go z gór" 50 lat temu wybitny 

cywilista S.M. Grzybowski, który stwierdzi$, 'e pozostawienie wskazanych stosunków poza 

opiek" prawa jest spo$ecznie niezrozumia$e i %wiadczy o niedoko(czeniu rozwoju prawa 

pracy.16  
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