
11. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy 

W wyniku kontroli przestrzegania przepisów dotyczących nawiązywania stosunku pracy 

i zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego, inspektorzy PIP w roku sprawozdawczym 

skierowali do sądu 119powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy 246 osób. 

Z roku na rok inspektorzy pracy wnoszą coraz mniej powództw o ustalenie istnienia stosunku 

pracy.Wpływ na to mają niewątpliwie doświadczenia z całego okresu funkcjonowania przepisów 

uprawniających inspektorów do działania w tym zakresie i związana z nimi ocena orzecznictwa 

sądów w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy. Nadal bowiem w orzecznictwie utrzymuje się 

tendencja do uznawania woli stron za przesłankę decydującą o rodzaju umowy, która je łączy, 

niezależnie od warunków świadczenia pracy. 

Ponadto, w obecnej sytuacji na rynku pracy, dla wielu osób możliwość uzyskania jakiegokolwiek 

dochodu jest ważniejsza niż forma prawna, na podstawie której wykonują pracę. Osoby takie bardzo 

często nie są zainteresowane wytoczeniem na ich rzecz powództw, a jeśli już do tego 

doprowadzono – często wycofują pozew lub w toku postępowania oświadczają, że nie były 

zainteresowane zawarciem umowy o pracę. 

Dlatego też inspektorzy pracy w dalszym ciągu częściej korzystali z szybszego i mniej 

czasochłonnego środka zmierzającego do potwierdzenia istnienia stosunku pracy jakim 

jest wystąpienie. Okazywało się to bardziej skuteczne. 

Trudno jeszcze dziś ocenić, jaki wpływ na zjawisko zastępowania umów o pracę umowami 

cywilnoprawnymi będzie miało wprowadzenie – w dokonanej w 2002 r. nowelizacji Kodeksu pracy –

art. 22 § 1
2
zakazującego takich praktyk. Wydaje się jednak, że w obecnej sytuacji gospodarczej 

i ekonomicznej zapis taki niewiele zmieni. Dlatego też aktualny pozostaje sformułowany w 2001 roku 

wniosek o rozważenie wprowadzenia uregulowań, które uzależniałyby wytoczenie powództwa od 

uprzedniego uzyskania zgody osoby, która miałaby być nim objęta.  
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 Szczegółowe kontrole stanu bezpieczeństwa pracy przeprowadzono: 

w zakładach produkujących, magazynujących i stosujących proszek aluminiowy oraz w zakładach, 

w których na stanowiskach pracy występuje emisja pyłu aluminium, 

przy usuwaniu odpadów stałych, ze szczególnym uwzględnieniem wysypisk i spalarni, 

w oczyszczalniach ścieków, 

w zakładach prowadzących działalność budowlaną, 

w gospodarstwach rolnych, 

w zakładach usuwających lub zabezpieczających wyroby zawierające azbest albo użytkujących 

obiekty budowlane, w których występują wyroby azbestowe, 

w zakładach zajmujących się obrotem wyrobów tzw. pirotechniki widowiskowej oraz produkujących 

materiały wybuchowe. 

 


