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• Ustalenie przepływu finansowego od pracodawcy do osoby trzeciej, która 

następnie na podstawie umowy cywilnoprawnej wynagradza pracownika, jako 

przesłanka do zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych  

- radca prawny Karina Jankowska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Departament Legislacyjno - Prawny 

 

Uchwała SN z 26 sierpnia 2021r. sygn. akt  III UZP 6/21 

 

Finansowanie przez pracodawcę w jakikolwiek sposób wynagrodzenia z tytułu 

świadczenia na jego rzecz pracy przez pracownika na podstawie umowy zawartej z osobą 

trzecią, przemawia za zastosowaniem art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. 

zm.). 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

    

Postanowieniem z 16 marca 2021 r., III AUa (...) Sąd Apelacyjny w (...) przedstawił Sądowi 

Najwyższemu następujące zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 § 1 k.p.c.: 

"Czy dyspozycją przepisu art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 423, dalej jako ustawa systemowa), 

objęte są sytuacje, w których musi istnieć przepływ finansów z podmiotu będącego 

pracodawcą osób zatrudnianych przez inny podmiot (z którym pracownicy tego pracodawcy 

zawierają umowy cywilnoprawne) do podmiotu, który zawarł umowy cywilnoprawne z 

pracownikami pracodawcy?". 

Wątpliwości interpretacyjne Sądu Apelacyjnego dotyczące art. 8 ust. 2a ustawy systemowej 

odnoszą się do interpretacji pojęcia "wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje 

w stosunku pracy" oraz znaczenia kwestii rozliczeń między pracodawcą a osobą trzecią 

korzystającą z pracowników pracodawcy dla zastosowania tego przepisu. Wątpliwości te 

pojawiły się przy rozpoznawaniu apelacji Spółki P. S.A. w G. (dalej jako P.) od wyroku Sądu 

Okręgowego z 27 maja 2020 r., VII U (...), mocą którego oddalono odwołanie P. oraz K. W. 

(dalej jako zainteresowany) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. (dalej 

jako organ rentowy) z 6 lutego 2018 r., stwierdzającej, że zainteresowany nie podlega 

ubezpieczeniom społecznym z tytułu świadczenia pracy w oparciu o umowy cywilnoprawne 

zawartej z P., gdyż faktycznie świadczył pracę na rzecz własnego pracodawcy E. sp. z o.o. w 

K. (dalej jako E.). 

Sąd Okręgowy ustalił, że zainteresowany był zatrudniony w E., który prowadzi działalność 

handlową i usługową. Dnia 13 maja 2005 r. między E. a P. została zawarta umowa, której 

przedmiotem było zorganizowanie i realizacja-za wiedzą i na podstawie umowy z dnia 14 

czerwca 2002 r. z G. - wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "G.". Celem przedsięwzięcia było 

umocnienie identyfikacji marek samochodów G. dystrybuowanych w Polsce, umocnienie 

wizerunku P. jako dystrybutora tej marki na lokalnym rynku klientów flotowych, zwiększenie 

konkurencyjności dystrybutora na rynku przez oferowanie alternatywnych w stosunku do 

zakupu usług full service leasingu i leasingu samochodów, zwiększenie sprzedaży usług 

serwisowych i blacharsko-lakierniczych oferowanych przez dystrybutora, zachęcenie klientów 

do alternatywnej możliwości korzystania z samochodów w ramach programu i ofert full service 

leasingu i leasingu. Współpraca E. z P. polegała na wsparciu sprzedaży samochodów w 

salonach E. przez dedykowane finansowanie oferowane przez P. Z tytułu realizacji umowy E. 

otrzymywał wynagrodzenie od P. Zainteresowany (pracownik E.) zawarł z P. szereg umów 

zlecenia, której przedmiotem była akwizycja umów leasingowych wśród klientów E. 

(…) 
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Sąd Najwyższy zważył, co następuje: 

Zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Apelacyjny w (...) kwalifikowało się do 

rozstrzygnięcia, chociaż już dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego - przywołane w 

uzasadnieniu pytania prawnego - zawierało kierunkową argumentację wskazującą właściwą 

interpretację art. 8 ust. 2a ustawy systemowej dla stanu faktycznego sprawy zawisłej przed 

Sądem drugiej instancji. W treści pytania mowa bowiem o znaczeniu "przepływu finansów" z 

podmiotu będącego pracodawcą osób zatrudnianych przez inny podmiot, z którym pracownicy 

tego pracodawcy zawierają umowy cywilnoprawne, do podmiotu, który zawarł umowy 

cywilnoprawne z pracownikami pracodawcy, jako warunku zastosowania art. 8 ust. 

2a ustawy systemowej. Innymi słowy, Sąd Apelacyjny w (...) zmierza do rozstrzygnięcia 

wątpliwości prawnej, czy zakres zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy systemowej ogranicza się 

do takich stanów faktycznych, w których pracodawca płaci osobie trzeciej (zleceniodawcy) za 

czynności, które następnie wykonują jego właśni pracownicy (zleceniobiorcy), zatrudnieni w 

tym celu na podstawie umowy cywilnoprawnej przez osobę trzecią. 

(…) 

Istotne znaczenie, jakie w procesie stosowania art. 8 ust. 2a ustawy systemowej przypisać 

należy bezpośredniemu lub pośredniemu finansowaniu przez pracodawcę czynności 

wykonywanych dla niego przez pracowników działających w charakterze zleceniobiorców 

osoby trzeciej, znajduje potwierdzenie nie tylko w realizacji celów, dla których wprowadzono 

do systemu prawnego art. 8 ust. 2a ustawy systemowej oraz potrzebie wytyczenia granic dla 

stosowania tego przepisu i niedozwolonej optymalizacji składkowo-wynagrodzeniowej ze 

względu na wymogi wynikające z zasady pewności prawa. Ma przede wszystkim oparcie w 

odczytaniu treści tego przepisu przy uwzględnieniu art. 22 § 1 k.p. (…) Dla stwierdzenia, że 

dany stosunek prawny jest stosunkiem pracy konieczne jest więc ustalenie, czy wykonywana 

jest praca określonego rodzaju dla pracodawcy, czy dana osoba podlega poleceniom 

pracodawcy oraz czy osoba ta otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie za czynności, które 

dla niego wykonuje na jego polecenie. Skoro zaś tytuł ubezpieczenia społecznego jest 

pochodną istnienia ważnego stosunku cywilnoprawnego, to o rozszerzonym pracowniczym 

tytule ubezpieczenia społecznego (polegającego na traktowaniu jako pracowników niektórych 

zleceniobiorców) można mówić tylko w przypadku finansowania przez pracodawcę 

wynagrodzenia wypłacanego przez osobę trzecią jego pracownikom, za czynności wykonywane 

przez nich dla tego pracodawcy, choć pod formalnym kierownictwem tej osoby. Tym samym 

finansowanie przez pracodawcę w jakikolwiek sposób wynagrodzenia z tytułu świadczenia na 

jego rzecz pracy przez pracownika na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią, przemawia 

(ale nie przesądza) za zastosowaniem art. 8 ust. 2a ustawy systemowej a brak takiego 

finansowania przemawia przeciwko zastosowaniu tego przepisu, o ile nie stwierdzi się w 

danym stanie faktycznym dodatkowych okoliczności wskazujących na działania sprzeczne z 

celami tego przepisu. 

  

 

Wyroki powiązane 

Uchwała SN z dnia 26 sierpnia 2021r. sygn. akt III UZP 3/21  

Uchwała SN z dnia 2 września 2009r., sygn. akt II UZP 6/09 

Uchwała SN z dnia 16 czerwca 2016r., sygn. akt III UZP 6/16 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 

2021.423) 

- art. 8 ust. 2a  

Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie 

umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli 
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umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach 

takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. 

 

Bibliografia 

Glosa do uchwały SN z dnia 26 sierpnia 2021 r., III UZP 6/21, M. Szymanowski, Problem 

płatnika składek w świetle art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych OSP 

2022, nr 4, s. 36.  

 

Główne problemy 

1. Pojęcie „trójkąta umów”. 

2. Pracodawca jako finansujący i beneficjent pracy swego pracownika na podstawie 

umowy cywilnoprawnej. 

 


