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Agnieszka Matusiak
radca prawny w Kancelarii Prawnej  
Pieróg & Partnerzy

W drodze nowelizacji z  dnia 
29  sierpnia 2014  r. (DzU 
z  2014  r., poz.  1232) 

do  art.  29 ust.  4 ustawy – Prawo za-
mówień publicznych (dalej:  pzp) do-
dano pkt 4. Zgodnie z  tym przepisem 
zamawiający może określić w  opisie 
przedmiotu zamówienia wymagania 
związane z  realizacją zamówienia, 
dotyczące zatrudnienia na  podstawie 
umowy o  pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących 
czynności w  trakcie realizacji zamó-
wienia na roboty budowlane lub usłu-
gi, jeżeli jest to uzasadnione przedmio-
tem lub charakterem tych czynności. 
Przepis ten stanowi implementację za-
pisów dyrektywy 2014/24/UE w  spra-
wie zamówień publicznych, uchylającej 
dyrektywę 2004/18/WE, która nałożyła 
na  państwa członkowskie obowiązek 
podejmowania działań zmierzających 
do tego, aby wykonawcy ubiegający się 
o  udzielenie zamówienia publicznego 
przestrzegali stosownych przepisów 

z  zakresu prawa ochrony środowiska, 
prawa socjalnego i prawa pracy.

Wymóg uzasadniony  
przedmiotem lub charakterem 
wykonywanych czynności
Z uprawnienia wskazanego w omawia-
nym przepisie zamawiający może sko-
rzystać wówczas, gdy jest to  uzasad-
nione przedmiotem lub charakterem 
czynności wykonywanych w  trakcie 
realizacji zamówienia. Tak sformu-
łowany warunek może spowodować 
trudności interpretacyjne z  uwagi 
na swój nieostry charakter. Analizując 
jednak treść nowo dodanego przepisu, 
można uznać, że  zamawiający będzie 
uprawniony do  wprowadzenia w  opi-
sie przedmiotu zamówienia zapisu 
o  obowiązku zatrudnienia personelu 
na umowę o pracę – w każdym przy-
padku, kiedy stwierdzi, iż realizacja za-
mówienia (ze  względu na  jego przed-
miot lub charakter czynności) wymaga 
wykonania go w  określonym miejscu 
i  czasie oraz pod kierownictwem wy-
konawcy lub podwykonawcy.

Niniejszy artykuł ma na celu przede 
wszystkim analizę zamówień na  robo-
ty budowlane pod kątem konieczności 

zatrudniania do ich realizacji pracowni-
ków na podstawie umowy o pracę.

W  pierwszej kolejności należy  się od-
wołać do  definicji stosunku pracy, za-
wartej w  ustawie – Kodeks pracy (dalej: 
kp). Zgodnie z treścią art. 22 § 1 kp przez 
nawiązanie stosunku pracy pracownik 
zobowiązuje  się do  wykonywania pracy 
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy 
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu 
i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
a pracodawca – do zatrudniania pracow-
nika za wynagrodzeniem. Zatem w  sy-
tuacji, gdy pracownik zobowiązany jest 
do  wykonywania określonej pracy: kon-
kretnych czynności pod kierownictwem 
pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego 
wyznaczonych (tj.  w  określonych dniach 
tygodnia i  godzinach), a  za świadczoną 
pracę otrzymuje wynagrodzenie, to wów-
czas można mówić o stosunku pracy.

Przywołania wymaga również defi-
nicja pojęcia „roboty budowlane”, które 
od  20  lutego 2013  r. (zgodnie ze  zno-
welizowanym wówczas art. 2 pkt 8 pzp) 
należy rozumieć jako wykonanie albo 
zaprojektowanie i  wykonanie robót 
budowlanych określonych w  przepi-
sach wydanych na podstawie art. 2c lub 
obiektu budowlanego, a także realizację 

Potrzebę ingerencji zamawiającego w rodzaj stosunku łączącego wykonawcę 
z pracownikiem należy uzasadnić przedmiotem lub charakterem czynności  
wykonywanych przez osoby uczestniczące w realizacji zamówienia.

Wymóg zatrudniania 
na umowę o pracę

Roboty budowlane a art. 29 ust. 4 pkt 4 pzp
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obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgod-
nie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Analizując zamówienia na roboty budowlane pod kątem 
konieczności, by  do  ich realizacji wykonawcy lub podwy-
konawcy zatrudniali pracowników na  podstawie umowy 
o pracę, warto również odnieść się do definicji zamówienia 
publicznego. W  pzp przez pojęcie to  rozumie  się umowy 
odpłatne zawierane między zamawiającym a  wykonawcą, 
których przedmiotem są  usługi, dostawy lub roboty bu-
dowlane. Zważywszy zatem na  cel, jaki chce osiągnąć za-
mawiający, zawierając z wykonawcą umowę na wykonanie 
robót budowlanych, należy uznać, że kwestia zatrudniania 
pracowników wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie 
umowy o pracę ma dla inwestora charakter wtórny. Stosu-
nek, jaki będzie łączył wykonawcę (lub podwykonawcę) 
z osobami faktycznie realizującymi zamówienie w robotach 
budowlanych, nie ma większego znaczenia – dla zamawiają-
cego podstawowe znaczenie będzie miał efekt końcowy.

Stosunek pracy a umowy  
na roboty budowlane
Sytuacja wyglądałaby nieco inaczej, gdyby definicję stosun-
ku pracy pochodzącą z kp rozważyć w kontekście zawierania 
umów z osobami wykonującymi czynności w trakcie realiza-
cji zamówienia na roboty budowlane. Charakter tych czyn-
ności uzasadnia bowiem potrzebę ingerencji zamawiającego 
w  rodzaj stosunku łączącego wykonawcę z  pracownikiem 
(podobnie rzecz się ma w przypadku osób realizujących ro-
boty budowlane pod kierownictwem podwykonawcy). Uza-
sadnione staje się w tej sytuacji skorzystanie przez zamawia-
jącego z  uprawnienia sformułowania w  opisie przedmiotu 
zamówienia wymogu, by  wykonawca lub podwykonawca 
zatrudniał osoby wykonujące czynności w  trakcie realiza-
cji zamówienia na roboty budowlane na podstawie umowy 
o pracę. Trzeba bowiem pamiętać, że w ramach tego stosun-
ku osoba wykonująca czynności w  trakcie realizacji zamó-
wienia na roboty budowlane:
 –  jest zobowiązana do określonej pracy;
 –  wykonuje czynności pod kierownictwem pracodawcy (prze-

łożonych);
 –  wykonuje czynności w określonym miejscu;
 –  świadczy pracę w określonym czasie;
 –  za wykonaną pracę otrzymuje wynagrodzenie.

Nowo wprowadzony przepis znajdzie zatem zastosowanie 
do postępowań prowadzonych w celu wyłonienia wykonaw-
cy robót budowlanych. Stosunek łączący wykonawcę (lub 
podwykonawcę) z pracownikiem zawiera bowiem wszystkie 
wyżej wymienione elementy. A zatem jeśli realizacja zamó-
wienia na roboty budowlane wymaga określonego miejsca 
i czasu wykonywania czynności, a także kierownictwa wy-
konawcy oraz pociąga za sobą konieczność wypłaty wyna-
grodzenia zaangażowanemu do  wykonywania czynności 
personelowi, to zamawiający jest uprawniony do skorzysta-
nia z art. 29 ust. 4 pkt 4 pzp.

Jednolite zasady realizacji  
zamówienia
Ustawodawca dał zamawiającym możliwość wymagania 
od wykonawcy (lub podwykonawcy) robót budowlanych, 
by zatrudniali pracowników na podstawie umów o pracę, 
również w  celu wyeliminowania zachowań omijających 
nakaz z art. 22 § 12 kp. Zgodnie z jego treścią nie jest do-
puszczalne zastąpienie umowy o  pracę umową cywilno-
prawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy 
określonych w § 1.

Co  istotne, przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie wpły-
nie pozytywnie na warunki konkurencji i równe traktowanie 
wykonawców. Dzięki ustaleniu jednolitych zasad realizacji 
zamówienia przez wykonawców (przez postawienie wymo-
gu, że roboty budowlane mają być wykonywane przez osoby 

1.   Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące czynności 
w ramach przedmiotu umowy są zatrudnione na umo-
wę o pracę.

2.  Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiające-
mu, w terminie 5 dni od podpisania umowy, kopii umów 
o pracę zawartych ze wszystkimi osobami, przy pomocy 
których Wykonawca będzie realizował umowę.

3.  W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwa-
nia umowy – osób wykonujących czynności w ramach 
przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu kopii umów o pracę 
zawartych z tymi osobami. Obowiązek ten Wykonaw-
ca zrealizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmio-
towej zmiany.

4.   W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa którego-
kolwiek z terminów określonych w ust. 2 i 3 niniej-
szej Umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę 
karami umownymi za każdy dzień zwłoki, w wysoko-
ści … całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w ust. … Umowy.

5.   Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca 
nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności gdy 
zwłoka w wykonaniu obowiązków, o których mowa 
w ust. 2 i 3 Umowy, przekroczy 5 dni. Prawo odstąpie-
nia należy wykonać w terminie 30 dni od dnia powzię-
cia wiadomości o podstawie odstąpienia.

 Przykład odpowiednich zapisów umownych
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zatrudnione na  umowę o  pracę) zama-
wiający będzie miał gwarancję większej 
porównywalności ofert. Należy  się bo-
wiem spodziewać, że w takim wypadku 
koszty osobowe każdego z wykonawców 
będą na  podobnym poziomie. Dotych-
czasowa praktyka dowodzi, że  sposób 
zatrudnienia pracowników wykonawcy 
(umowa o pracę czy – alternatywne wo-
bec niej – umowy cywilnoprawne) ma 
istotne znaczenie dla skalkulowania ceny 
ofertowej, szczególnie jeśli chodzi o  za-
mówienia na roboty budowlane. Z dru-
giej jednak strony skorzystanie przez 
zamawiającego z uprawnienia wskazane-
go w art. 29 ust. 4 pkt 4 pzp spowoduje 
wzrost cen oferowanych przez wyko-
nawców za realizację danego zamówie-
nia. A  nie  można przecież zapomnieć, 
że  dotychczas w  większości zamówień 
na roboty budowlane tylko cena decydo-
wała o wyborze wykonawcy.

Wymagania dotyczące sto-
sunku pracy w zamówieniach 
na roboty budowlane
Literalne brzmienie art.  29 ust.  4 
pkt 4 pzp oraz jego umieszczenie wska-
zuje, że  zamawiający może stosowny 
wymóg umieścić w  opisie przedmiotu 
zamówienia. Zgodnie z  art.  36 ust.  2 
pkt  9 lit. d  pzp  zamawiający określa 
w  specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (dalej: siwz) rodzaj czyn-
ności, których wykonywanie podczas 
realizacji umowy musi być powierzone 
osobom zatrudnionym na  podstawie 
umowy o pracę. Nie ma żadnych prze-
szkód, aby zamawiający, opisując przed-
miot zamówienia, wskazał również 
minimalną liczbę pracowników lub sta-
nowiska, których będzie dotyczył wy-
móg zatrudnienia na umowę o pracę.

Weryfikacja tego warunku będzie się 
odbywała dopiero na  etapie realizacji 
zamówienia. Ponieważ nie  jest to  wa-
runek udziału w postępowaniu, którego 
spełnienie wykazywane jest na  etapie 
składania oferty lub wniosku o dopusz-
czenie do  udziału w  postępowaniu, 
ani kryterium oceny ofert, to  jedynym 

sposobem wyegzekwowania tego wy-
magania jest zamieszczenie stosownych 
postanowień w  umowie z  wykonawcą. 
Jest to korzystne dla wykonawców z tego 
względu, że  nie  muszą oni wykazywać 
już na  etapie składania ofert, iż  posia-
dają zawarte umowy o  pracę. Będzie 
to  bowiem jedynie warunek umowny, 
który wykonawca musi spełnić dopiero 
na etapie realizacji umowy.

W jednej z opinii Urzędu Zamówień 
Publicznych1 wskazano, że  zabezpie-
czenie takich postanowień może  się 
odbyć za pomocą np.  odpowiednich 
zapisów w  umowie, dotyczących od-
powiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy.

Podsumowanie
Zamawiający ma prawo wprowadzić 
do opisu przedmiotu zamówienia wyma-
gania dotyczące konieczności faktyczne-
go wykonywania zamówienia publicz-
nego na  roboty budowlane przez osoby 
zatrudnione na podstawie stosunku pra-
cy. Na  uwagę zasługuje jednak okolicz-
ność, że  jest to  jedynie uprawnienie za-
mawiającego, a nie jego obowiązek.

Charakter czynności wykonywa-
nych przez osoby realizujące zamó-
wienie na  roboty budowlane uzasad-
nia konieczność wprowadzenia przez 
zamawiającego w  opisie przedmiotu 
zamówienia wymogu ich zatrudnie-
nia przez wykonawcę i podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę.

Korzystając z  uprawnień przy-
znanych na  podstawie art.  29 ust.  4 
pkt  4  pzp, zamawiający zobowiązany 
jest do określenia w siwz rodzaju czyn-
ności, których wykonywanie podczas 
realizacji umowy musi być powierzone 
osobom zatrudnionym na  podstawie 
umowy o pracę.

Zamawiający powinien wyartykuło-
wać wymóg w tym zakresie na tyle jed-
noznacznie, aby nie narazić się na wąt-
pliwości interpretacyjne wykonawców 
(zgodnie z  zasadą wykształconą przez 
orzecznictwo wszelkie nieścisłości tłu-
maczy  się na  korzyść wykonawców). 

Stosowne zapisy zabezpieczające zama-
wiającego powinny się znaleźć w umo-
wie zawieranej na  potrzeby realizacji 
zamówienia publicznego.

n  Wyrok KIO z 8 stycznia 2013 r. 
(KIO 2796/12)

„(…) «brak precyzji zamawiającego 
w  określeniu wymogów obciążających 
wykonawców nie  stanowi podstawy 
do  ich dookreślania na  dalszym etapie 
postępowania i  nie  może powodować 
negatywnych konsekwencji dla wy-
konawców» (wyrok  KIO  UZP z  dnia 
18 sierpnia 2010 r., KIO/UZP 1663/10). 
Jeśli więc w postępowaniu zamawiający 
nie  postawił obowiązku zatrudnienia 
na  podstawie umowy o  pracę, to  przy-
jęcie stanowiska prezentowanego przez 
odwołującego jest nieuzasadnione. (…)
powszechne jest posługiwanie  się sfor-
mułowaniem «pracownik», «zatrud-
nienie» również w odniesieniu do osób 
świadczących pracę na  innej podstawie 
niż umowa o pracę (…)”. 

Przypis:

1   Opinia prawna: Możliwość zo-
bowiązania wykonawców lub 
podwykonawców do zatrudniania 
na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia na roboty 
budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4 
pkt 4 ustawy Pzp), dostępna na: uzp.
gov.pl/cmsws/page/?D;3048.

Podstawa prawna

n dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie zamówień publicznych, uchyla-

jąca dyrektywę 2004/18/WE (DzUrz UE L 

94/65 z 28.03.2014 r.)

n ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502)

n ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. DzU z 2013 r., poz. 907 ze zm.)
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