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• Pojęcie „wykonywania pracy na rzecz pracodawcy” przy sprzedaży towarów 

pracodawcy przez Internet na podstawie umowy zlecenia z innym podmiotem  

- radca prawny Karina Jankowska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Departament Legislacyjno - Prawny 

 

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

 

Pojęcie "wykonuje pracę na rzecz pracodawcy", o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2021 r. poz. 423), obejmuje wykonywanie umowy zlecenia (innej umowy oświadczenie 

usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) zawartej przez pracownika z 

przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż towarów jego pracodawcy (np. przez Internet), z 

którym przedsiębiorca ten powiązany jest osobowo lub kapitałowo, także wtedy, gdy 

zakres obowiązków wynikających z umowy zlecenia jest odmienny od obowiązków 

objętych umową o pracę a miejsce wykonywania umowy zlecenia znajduje się poza 

miejscem świadczenia umowy o pracę. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

    

Z niekwestionowanych ustaleń Sąd Okręgowego wynika, że między spółką A. a spółką E. 

została zawarta 12 sierpnia 2013 r. umowa o współpracy w zakresie sprzedaży towarów i 

bonów towarowych. Na podstawie tej umowy przedmiotem obrotu w sklepie internetowym 

(...).pl miały być wyłącznie wyroby oznaczone logo A. i zakupione od odwołującej się a także 

zegarki marek wytypowanych przez nią. Pozostałe zobowiązania wynikające z umowy, takie 

jak wyodrębnienie powierzchni magazynowej, udostępnienie informacji o stanie 

magazynowym towarów, udostępnienie bazy klientów, wyrażenie zgody na używanie znaku 

towarowego, doprowadziły do rozpoczęcia działalności spółki E. jako operatora sklepu 

internetowego. 

Apelująca, oceniając umowę o współpracy, wywodzi, że na podstawie tej umowy płatnik 

składek nie mógł i nie zlecał spółce E. sprzedaży towarów w sklepie internetowym. Zatem 

umowa ta nie może być kwalifikowana jako umowa o podwykonawstwo. To prowadzi do 

wniosku, że nie było tzw. "trójkąta umów", czyli podstawowej relacji między płatnikiem 

składek a spółką E., co wyklucza możliwość zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. 

Sąd Okręgowy, opisując w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku umowę o współpracy, nie 

kwalifikuje jej jako umowy o podwykonawstwo. Zwraca uwagę na inne okoliczności, które w 

jego ocenie uprawniają do stwierdzenia, że wydzielenie sprzedaży internetowej i utworzenie 

spółki celowej było "sztuczne", gdyż w rzeczywistości stanowiło kontynuację działalności 

płatnika składek. Sąd Okręgowy omawia procedurę sprzedaży w sklepie internetowym, 

podkreślając, że do przesunięcia towaru dochodziło dopiero w momencie złożenia zamówienia 

w e-sklepie, a ponadto - ustalając, że spółka A. była właścicielem towaru sprzedawanego w e-

sklepie - wywodzi, że praca zleceniobiorców była wykonywana na rzecz płatnika składek. 

Formalna odrębność organizacyjna obydwu podmiotów, z jednoczesnymi powiązaniami 

osobowo-kapitałowymi, wyklucza, w ocenie Sądu Okręgowego, argumenty odwołania od 

decyzji organ rentowego. 

Z kolei apelująca akcentuje odrębność organizacyjną obydwu spółek, jak również różny zakres 

ich działalności, i w związku z tym neguje, aby praca pracowników płatnika składek, będąca 

efektem realizacji umów zlecenia, przynosiła korzyść płatnikowi, czyli spółce A. 

Ustosunkowując się do przytoczonych stanowisk, należy zauważyć, że umowa o współpracy 

jednoznacznie wskazuje na wzajemne powiązania handlowe obu spółek. Towar oferowany 

przez e-sklep jest niewątpliwie własnością spółki A., przesunięcia magazynowe towaru są 

związane z zamówieniami kierowanymi do sklepu internetowego, a zgodnie z § 6 ust. 2 umowy 
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w przypadku reklamacji klienta towar zostaje zwrócony spółce A. i to ta spółka decyduje o 

rozpatrzeniu reklamacji. Ponadto w umowie przewidziano (§ 6 ust. 3), że e-sklep nie ponosi 

odpowiedzialności za wyroby i towary sprzedawane w sklepie internetowym przez spółkę A. 

W ocenie Sądu Apelacyjnego powołana umowa nie daje jednak jednoznacznej odpowiedzi na 

pytanie, czy rzeczywiście pracownicy płatnika składek - zawierając umowę zlecenia ze spółką 

E. - wykonują pracę na rzecz swojego pracodawcy. Wydaje się, że elementem, który może 

przemawiać za poglądem Sądu Okręgowego, jest kwestia własności towaru spółki A. Oceniając 

trafność decyzji pozwanego organu rentowego, nie można jednak pomijać aktualnej sytuacji 

gospodarczo-rynkowej i stale zwiększającej się roli sprzedaży internetowej. Należy jeszcze raz 

przypomnieć że art. 8 ust. 2a ustawy systemowej został wprowadzony do tej ustawy w grudniu 

1999 r. jako reakcja na patologiczne zjawisko, jakim było zawieranie umów cywilnoprawnych 

w celu obniżenia kosztów pracy, co naruszało zarówno sferę prawa pracy, jak i prawa 

ubezpieczeń społecznych. Dokonując interpretacji tego przepisu w zakresie pojęcia "wykonuje 

pracę na rzecz pracodawcy", trzeba mieć na uwadze aktualną sytuację gospodarczą, która 

zachęca przedsiębiorców do sprzedaży towarów przez witryny internetowe. 

Zwracając się z zagadnieniem prawnym do Sądu Najwyższego, Sąd Apelacyjny ma na uwadze 

powszechnie znany fakt o stale poszerzającej się sprzedaży internetowej. W tej sytuacji 

praktyka sądowa musi się zmierzyć z zagadnieniem zastosowania przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych art. 8 ust. 2a ustawy systemowej w takich stanach faktycznych, jaki występuje 

w rozpoznawanej sprawie. Utworzenie podmiotu zajmującego się sprzedażą internetową przez 

przedsiębiorcę powiązanego osobowo i kapitałowo z innymi spółkami prawa handlowego w 

rozpoznawanej sprawie jest podyktowane racjami ekonomicznymi i w ocenie Sądu 

Apelacyjnego nie może być oceniane negatywnie. Natomiast opisana (bezsporna) procedura 

sprzedaży towarów należących do spółki A. przez e-s klep, wynikająca także z zawartej umowy 

o współpracy, obrazuje funkcjonowanie sklepu internetowego. 

Istotnym argumentem, który zdaniem Sądu Okręgowego przemawia za słusznością 

zaskarżonej decyzji, jest przejmowanie towaru przez e-sklep na zamówienie klienta przez 

witrynę internetową. To w ocenie Sądu Okręgowego decyduje o braku odrębności faktycznej 

spółki E. i spółki A. Jednakże oceniając ten fakt, trzeba mieć na uwadze, że na tym polega 

istota działania sklepów internetowych. W rozpoznawanej sprawie kwestia przesunięć 

towarów zamawianych przez klientów e-sklepu została ustalona w umowie o współpracy, przy 

czym w ocenie Sądu Apelacyjnego nie może budzić wątpliwości, że umowa ta została zawarta 

między dwoma odrębnymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. 

Sąd Apelacyjny jest świadom, że sprzedaż towarów spółki A. przez e-sklep wpływa na globalną 

korzyść ekonomiczną płatnika składek. Wątpliwości dotyczą tego, czy fakt ten jednocześnie 

oznacza, że realizacja umów zlecenia zawartych z pracownikami płatnika składek odpowiada 

pojęciu "wykonuje pracę na rzecz pracodawcy". W rozpoznawanej sprawie, jak wynika z 

ustaleń Sądu Okręgowego, spółka E. będąca operatorem e-sklepu zatrudniała własnych 

pracowników na podstawie umowy o pracę. W przypadku okresów wzmożonej sprzedaży 

posiłkowała się pracownikami płatnika składek, z którymi zawierała umowy zlecenia. Nie 

można pominąć, że zawieranie tych umów było dobrowolne, w żaden sposób nie warunkowały 

one kontynuowania stosunku pracy u płatnika składek, stwarzały dla pracowników 

możliwość dodatkowego zarobkowania. Nie ulega wątpliwości, że dla osób związanych ze 

spółką E. umową o pracę spółka ta jest pracodawcą i to zarówno na gruncie prawa pracy, jak 

i prawa ubezpieczeń społecznych. Natomiast w stosunku do zleceniobiorców spółka E. traci 

przymiot podmiotu zatrudniającego w rozumieniu prawa ubezpieczeń społecznych, w wyniku 

stwierdzenia, że praca zleceniobiorców jest wykonywana na rzecz płatnika składek. 

Rozbieżność ta budzi poważne wątpliwości, jeżeli się zważy, że spółka celowa E. i spółka A. to 

dwa odrębne podmioty, których działalność gospodarcza polega na współpracy handlowej, ale 

dystrybucja towarów następuje przez odmienne źródła: e-sklep i salony stacjonarne. 

(…) 

Rozpoznając przedstawione zagadnienie prawne, Sąd Najwyższy zważył, co następuje: 
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1. Przedmiotem zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w (...) jest 

wykładnia 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., dalej: ustawa systemowa). 

Przepis ten stanowi, że za pracownika, w rozumieniu tej ustawy, uważa się także osobę 

wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy 

oświadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli 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. 

Ze względu na stan faktyczny rozpoznawanej sprawy oczekiwana wykładnia Sądu 

Najwyższego ma dotyczyć przytoczonego przepisu w części obejmującej zwrot "jeżeli w ramach 

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

rozpoznawanej sprawie umowa zlecenia łączyła ubezpieczone (zainteresowane) z innym 

podmiotem (inną osobą prawną) niż ich pracodawca (odwołująca się spółka). Przepis art. 8 

ust. 2a ustawy systemowej -w powiązaniu z art. 18 ust. 1a oraz art. 4 pkt 2 lit. a tej ustawy - 

reguluje kwestię nadania statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje 

na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią. 

(…) 

Istotą przyjętego modelu sprzedaży było to, że właścicielem towaru oferowanego przez sklep 

internetowy była spółka A. Towar ten stawał się własnością spółki E. dopiero w chwili 

przeniesienia księgowego ze stanu spółki A. na stan spółki E. już po złożeniu zamówienia przez 

zamawiającego za pośrednictwem sklepu internetowego. Własność towaru przechodziła 

formalnie na spółkę E. dopiero po złożeniu i przyjęciu zamówienia przez klienta e-sklepu. W 

opisanym modelu sprzedaży spółka E. pełniła faktycznie rolę pośrednika. 

W odniesieniu do ustalonych dotychczas okoliczności faktycznych podkreślenia wymaga, że 

sprzedaż towarów oferowanych przez odwołująca się spółkę nie odbywała się w ten sposób, że 

spółka E. nabywała od niej towar (na własny koszt i ryzyko) a następnie oferowała go jako 

własny klientom e-sklepu (z ryzykiem, że nie uda jej się sprzedaż całego zakupionego towaru). 

Do przesunięcia towaru ze stanu księgowego odwołującej się spółki na stan księgowy E. 

dochodziło dopiero w chwili złożenia zamówienia przez klienta e-sklepu. Nie może zatem 

ulegać wątpliwości, że spółka E. prowadziła faktycznie sprzedaż towarów spółki A., nie zaś 

swoich własnych towarów, zaś zatrudnione na podstawie umów zlecenia (zawartych z E.) 

pracownice spółki A. zajmowały się bezpośrednio obsługą sprzedaży towarów swojego 

pracodawcy.  

(…) 

W pytaniu Sądu Apelacyjnego zostały jednak wyeksponowane dalsze okoliczności, w 

szczególności powiązania osobowe i kapitałowe spółki A. oraz spółki E. oraz odmienny zakres 

obowiązków ubezpieczonych wynikających z umowy zlecenia w zestawieniu z obowiązkami 

objętymi umowami o pracę oraz inne miejsce wykonywania umowy zlecenia w zestawieniu z 

miejscem świadczenia pracy, warto więc choćby w kliku zdaniach odnieść się do tych 

okoliczności. 

Jeśli chodzi o powiązania kapitałowe i osobowe (powiązania kapitałowe, organizacyjne, 

ekonomiczne i personalne) wypada zauważyć, że wypracowana w orzecznictwie Sądu 

Najwyższego wykładnia dotycząca stosowania art. 8 ust. 2a ustawy systemowej w sprawach, 

w których występują powiązania kapitałowo-organizacyjne (a także personalne) między 

pracodawcą a zleceniodawcą, zlecającym w ramach umowy zlecenia (umowy oświadczenie 

usług, innej umowy cywilnoprawnej) zawartej z pracownikiem tego pracodawcy wykonywanie 

czynności, które mogą być potraktowane jako wykonywanie umowy na rzecz pracodawcy, 

prowadzi do wniosku, że powiązania tego rodzaju nie są bez znaczenia dla oceny konkretnego 

stanu faktycznego. Można zaryzykować tezę, że im silniejsze powiązania kapitałowe, 

organizacyjne, ekonomiczne i personalne między pracodawcą i osobą trzecią zlecającą jego 

pracownikom wykonywanie umowy cywilnoprawnej, tym łatwiej w konkretnym stanie 
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faktycznym uznać (ustalić i ocenić), że praca świadczona w ramach umowy cywilnoprawnej 

była wykonywana na rzecz pracodawcy-w jego interesie. Chodzi w tym przypadku o struktury 

holdingowe, powiązania typu spółka dominująca-spółka zależna, spółka matka-spółka córka, 

wyodrębnienie spóle "celowych" itp. 

Powiązania kapitałowe i personalne miały znaczenie przy wydawaniu zaskarżonych decyzji 

organu rentowego, który przyjął, że ubezpieczone w ramach umów zlecenia zawartych z E. 

spółką z o.o. S.K.A. świadczyły pracę na rzecz swojego pracodawcy A. spółki z o.o. a 

pracodawca-w związku z umową o współpracę zawartą z E. spółką z o.o. S.K.A. - przejmował 

ostatecznie rezultaty pracy ubezpieczonych, wykonywanej w ramach umów zlecenia. 

Nie ulega wątpliwości, że - przy zachowaniu formalnej odrębności między spółką A. i spółką 

E. jako dwoma odrębnymi podmiotami (dwiema osobami prawnymi, spółkami prawa 

handlowego) - zachodziły między nimi istotne powiązania. 

(…) 

Z kolei wykonywanie umowy zlecenia w innym miejscu niż siedziba pracodawcy, poza 

godzinami pracy i w zakresie odbiegającym od czynności stanowiących obowiązki pracownicze 

osoby, która zawarła umowę zlecenia z osoba trzecią, jest bez doniosłości prawnej dla oceny 

spełnienia warunków do zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. W judykaturze 

utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym z punktu widzenia zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy 

systemowej nie jest wymagane, aby pracownik wykonywał w ramach umowy cywilnoprawnej 

takie same czy nawet podobne czynności do tych, jakie wykonuje w ramach stosunku pracy. 

Mogą to być czynności o zupełnie odmiennym charakterze Istotne jest, że korzyści z jego pracy 

uzyskuje pracodawca (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2017 r., II UK 693/15, LEX 

Nr 2238708). Czynnikiem decydującym o tym, na rzecz jakiego podmiotu praca była 

faktycznie wykonywana, jest finalny jej efekt - należy w takiej sytuacji zbadać jedynie, który 

podmiot osiąga w ostatecznym rozrachunku korzyść z wykonywania umowy cywilnoprawnej. 

Ustalony stan faktyczny prowadzi do wniosku, że odwołująca się spółka A. była 

zainteresowana ekonomicznie sprzedażą internetową (chociaż nie prowadziła sama 

bezpośrednio działalności w tym zakresie). Zawarcie z ubezpieczonymi umów zlecenia leżało 

nie tylko i nie przede wszystkim w interesie spółki E., lecz także i przede wszystkim w interesie 

(ekonomicznym) odwołującej się i odbywało się za jej zgodą. Dla odpowiedzi na przedstawione 

pytanie prawne nie ma znaczenia, że ubezpieczone jako zleceniobiorcy nie były nadzorowane 

przez odwołującą się w zakresie czynności wykonywanych w ramach zleceń, nie korzystały w 

tym zakresie ze sprzętu i materiałów odwołującej się, a zlecenia wykonywały po godzinach 

pracy u niej, zaś odwołująca się nie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia 

zleceniobiorców. Odwołująca się osiągała korzyść z czynności ubezpieczonych jako 

zleceniobiorców. Ich czynności pośrednio doprowadziły do przysporzenia po stronie 

odwołującej się, skoro w e-sklepie prowadzonym przez E. były sprzedawane wyłącznie towary 

odwołującej się. Umowa wiążąca odwołującą się i spółkę E. nie była typową umową o 

podwykonawstwo, ale sposób przeksięgowania towarów ze stanu spółki A. na stan spółki E. 

odbywał się dopiero z chwilą zakupu towaru przez klienta e-sklepu. 

 

Wyroki powiązane 

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

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 
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Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli 

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. 

 

Główne problemy 

1. Pojęcie „trójkąta umów”. 

2. Pracodawca jako beneficjent pracy swego pracownika z umowy cywilnoprawnej. 


