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Nadgodziny za pozorne
zlecenie obok etatu

W przypadku zawarcia umów o pracę, a także zawar-
cia z tym samym pracodawcą w celu obejścia ustawy
umów zlecenia, przy obliczaniu wynagrodzenia za pra-
cę w godzinach nadliczbowych w myśl art. 1511 § 3 KP
wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę, stanowią-
ce podstawę obliczania dodatku mogłoby być podwyż-
szone o wynagrodzenie z umów zlecenia, gdyby czyn-
ności wynikające z umów zlecenia były wykonywane
w tym samym czasie co obowiązki na podstawie umów
o pracę.

Wyrok SN z 12.4.2018 r., II PK 32/17

Po rozwiązaniu stosunków pracy dwóch byłych pra-
cowników – konwojentów wniosło przeciw pracodaw-
cy powództwo o zapłatę wynagrodzenia za pracę w go-
dzinach nadliczbowych. W okresie zatrudnienia zawie-
rali oni umowy zlecenia ze spółką z tej samej grupy
kapitałowej co pracodawca. Część zadań wynikający-
ch z umów zlecenia pokrywała się z obowiązkami pra-
cowniczymi. Powództwo opierali na argumentacji, że
podstawą obliczenia wynagrodzenia za pracę w godzi-
nach nadliczbowych oprócz wynagrodzenia ze stosun-
ku pracy powinno być również wynagrodzenie z umów
zlecenia bowiem zawarte były w celu obejścia prawa
i ich wykonywanie było elementem stosunku pracy.

Żądanie wynagrodzenia za nadgodziny zostało w oby-
dwu przypadkach oddalone przez sąd I i II instan-
cji. W uzasadnieniach wskazano, że umowy zlecenia
w tym przypadku zawierane były jedynie w celu obni-
żenia kosztów poprzez brak oskładkowania wynagro-
dzenia za zlecenia. W związku z tym czas pracy przez
byłych pracowników w ramach zlecenia stanowił re-
alizację łączącego ich z byłym pracodawcą stosunku
pracy. W ocenie sądu to, że wynagrodzenie wynikają-
ce z umów zlecenia w każdym miesiącu miało różną
wysokość dodatkowo potwierdzało, że stanowi ono za-
płatę za dodatkowy czas pracy, tj. za nadgodziny. Tym
samym, ponieważ pracownicy otrzymali już wynagro-
dzenie za nadgodziny (w formie wynagrodzenia z po-
zornych – nieważnych umów zlecenia), sąd uznał rosz-
czenia powodów za bezzasadne i oddaliły powództwa.

Sąd Najwyższy, podzielając argumentację sądów I i II
instancji, oddalił złożoną przez powodów skargę kasa-
cyjną. Dodatkowo wskazał, że wynagrodzenie zasad-
nicze z umowy o pracę, stanowiące podstawę oblicza-

nia wynagrodzenia za nadgodziny mogłoby być pod-
wyższone o wynagrodzenie z umów zlecenia, ale tylko
w sytuacji, gdy umowy te byłyby wykonywane równo-
cześnie z obowiązkami wynikającymi ze stosunku pra-
cy.

Komentarz

Głównym przedmiotem sprawy była kwestia wskaza-
nia podstawy służącej do obliczenia wynagrodzenia za
pracę w godzinach nadliczbowych. W omawianej spra-
wie z uwagi na to, że wykonywanie zlecenia w rzeczy-
wistości stanowiło wykonywanie obowiązków w rama-
ch stosunku pracy (tylko poza podstawowym wymia-
rem czasu pracy), zawarcie umów zlecenia uznano za
służące obejściu prawa. W związku z tym powstało
pytanie o charakter wynagrodzenia otrzymywanego na
ich podstawie.

Wykonywanie zadań na podstawie umów zlecenia od-
bywało się w omawianej sprawie po przekroczeniu
norm czasu pracy. Nie obejmowało więc pracy wyko-
nywanej w pierwszych ośmiu godzinach pracy, za któ-
re przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze. W tej sy-
tuacji nie sposób nie zgodzić się z oceną SN, który
wskazał, że brak jest podstaw aby wynagrodzenie z po-
zornej umowy zlecenia traktować jako część wynagro-
dzenia zasadniczego z umowy o pracę i, w konsekwen-
cji, wliczać je do podstawy wynagrodzenia za nadgo-
dziny.

Sąd Najwyższy wskazał natomiast, że wynagrodzenie
to należy traktować jako wynagrodzenie za pracę w go-
dzinach nadliczbowych. A zatem w sytuacji, gdy wy-
nagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z pracodawcą
(lub innym przedsiębiorcą, jedynie w celu obejścia pra-
wa) jest wypłacane co najmniej w równowartości wy-
nagrodzenia za nadgodziny, pracodawca nie jest już zo-
bowiązany do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.
Stanowisko to jest w naszej ocenie słuszne, w szczegól-
ności, że przyjęcie odwrotnej koncepcji prowadziłoby
do konieczności wypłacenia pracownikowi podwójne-
go wynagrodzenia za tą samą pracę, co byłoby niezgod-
ne z zasadą wynagradzania za pracę wykonaną. Nale-
ży przy tym pamiętać, że zgodnie z omawianym orze-
czeniem warunkiem „pochłonięcia” obowiązku wypła-
ty wynagrodzenia za nadgodziny przez wynagrodzenie
z tytułu zlecenia jest wykonywanie zadań z umowy zle-
cenia (pokrywających się z obowiązkami pracowniczy-
mi) w czasie przekraczającym wymiar czasu pracy wy-
nikający ze stosunku pracy.

W omawianym wyroku SN wypowiedział się także na
inny, równie istotny, choć niezwiązany bezpośrednio
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z nadgodzinami temat, tj. omówił stosowanie tzw. kon-
cepcji „przebijania welonu korporacyjnego”. Jak słusz-
nie zauważył, swoboda w kreowaniu struktury korpo-
racyjnej, w tym również zakładania spółek zależnych,
jest jedną z podstawowych zasad gospodarki wolno-
rynkowej. Z tego względu kwestionowanie odrębności
oraz odpowiedzialności poszczególnych spółek należą-
cych grupy kapitałowej może odbywać się tylko wy-
jątkowo i zawsze z uwzględnieniem okoliczności kon-
kretnej sprawy. Dotyczy to także badania, czy dana
struktura korporacyjna nie została utworzona wyłącz-
nie dla ominięcia przepisów dotyczących czasu pra-
cy, obowiązku składkowego, zwolnień grupowych czy
przejścia zakładu pracy.

Co do zasady, że wykonywanie pracy na podstawie
umowy zlecenia dla spółki wchodzącej w skład gru-
py kapitałowej nie jest zakazane i takie ukształtowanie
stosunków prawnych nie będzie stanowiło jednego sto-
sunku pracy. Stanie się tak jednak w sytuacji, gdy oma-
wiane rozwiązanie będzie stosowane jedynie w celu
obejścia prawa i ze szkodą dla pracownika, a w rzeczy-
wistości praca świadczona będzie tylko na rzecz jedne-
go podmiotu.

r.pr. Paweł Sych, kancelaria Raczkowski Paruch, biu-
ro w Katowicach
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