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Adrian Bura
radca prawny w Kancelarii Prawnej 
PIERÓG & Partnerzy, ekspert z zakresu 
zamówień publicznych

R ok temu ustawodawca nałożył 
na  zamawiających obowią-
zek identyfikacji w  postępo-

waniach na  usługi i  roboty budowlane 
czynności, których wykonywanie w  ra-
mach realizacji zamówienia publicz-
nego polega na  wykonywaniu pracy, 
oraz – skorelowany z tym – obowiązek 
stawiania wykonawcom wymogu za-
trudnienia na  umowę o  pracę osób 
wykonujących te czynności oraz jego 
weryfikacji. W  okresie obowiązywa-
nia wprowadzonego przepisu art.  29 
ust.  3a  pzp zdążyła wykształcić  się 
pewna praktyka jego stosowania, 
poparta stanowiskami Urzędu Za-
mówień Publicznych oraz orzecznic-
twem Krajowej Izby Odwoławczej. 
Wiele istotnych kwestii nadal jednak 
budzi wątpliwości zarówno u  zama-
wiających, jak i u wykonawców.

Co się zmieniło?
Wprowadzenie do  polskiego porządku 
prawnego przepisu art.  29 ust.  3a  pzp 
stanowi zmianę w stosunku do poprzed-
nich regulacji w tym zakresie. Obowią-
zujący poprzednio art. 29 ust. 4 pkt 4 pzp 
przewidywał jedynie uprawnienie zama-
wiającego do określenia w opisie przed-
miotu zamówienia wymagania zatrud-
nienia na  podstawie umowy o  pracę 
przez wykonawcę lub podwykonawcę, 
jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem 
lub charakterem tych czynności. Z tego 
uprawnienia zamawiający korzystali 
jednak niechętnie, obawiając  się nad-
miernych kosztów realizacji zamówie-
nia oraz samego procesu weryfikacji 
tego wymogu, który mógł powodować 
przedłużanie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, a  także gene-
rować dodatkowe obowiązki na  etapie 
realizacji już zawartej umowy.

Obowiązujący obecnie przepis ma 
natomiast na celu zapewnienie wykony-
wania zamówienia przez osoby zatrud-
nione na podstawie umowy o pracę, je-
żeli w ramach zamówienia wykonywane 

są  czynności polegające co  do  zasady 
na świadczeniu pracy. Ma to prowadzić de 
facto do  poprawy sytuacji pracowników 
na rynku i do promowania zatrudnienia 
na umowę o pracę, a także eliminacji za-
chowań zmierzających do  obchodzenia 
przepisów prawa pracy1.

Wraz z art. 29 ust. 3a pzp wprowa-
dzono również regulację art. 36 ust. 2 
pkt 8a pzp, zgodnie z którą zamawia-
jący, wskazując w  opisie przedmio-
tu zamówienia czynności, których 
wykonywanie polega na  wykonywa-
niu pracy, zobowiązany jest również 
do  określenia w  treści siwz w  szcze-
gólności sposobu dokumentowania 
zatrudnienia tych osób, uprawnień 
zamawiającego w  zakresie kontroli 
spełniania przez wykonawcę zakre-
ślonych wymagań oraz sankcji za nie-
spełnienie tych wymagań.

Identyfikacja  
czynności polegających 
na świadczeniu pracy
Zagadnieniem budzącym najwięcej 
wątpliwości w  praktyce jest kwestia 

Wymóg zawierania 
przez wykonawców
umów o pracę

Artykuł 29 ust. 3a pzp

Omawiamy funkcjonujący od zeszłego roku obowiązek formułowania  
i weryfikacji wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób  
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
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prawidłowej i  kompleksowej identyfi-
kacji czynności, których wykonywanie 
polega na świadczeniu pracy, do czego 
zamawiający zostali zobowiązani. W ra-
mach takich zamówień zidentyfiko-
wanie absolutnie wszystkich obszarów 
wymagających wykonywania pracy, 
rozumianej zgodnie z art. 22 § 1 usta-
wy Kodeks pracy (dalej: kp), może oka-
zać się niezwykle trudne – jeśli nie nie-
możliwe – dla osób niedysponujących 
w tym zakresie specjalistyczną wiedzą.

Trudności mogą  się pojawić również 
w  przypadku inwestycji prowadzonych 
w  formule zaprojektuj i  wybuduj, gdzie 
to  wykonawca w  głównej mierze decy-
duje o ostatecznym kształcie zamierzenia 
inwestycyjnego, a więc również i o przed-
miocie wykonywanych prac. Obciążający 
zamawiającego obowiązek identyfikacji 
pełnego zakresu czynności polegających 
na wykonywaniu pracy ma bowiem cha-
rakter co do zasady bezwzględny i znaj-
duje zastosowanie również i w tej formu-
le, przy czym za niedopuszczalne uznać 
należy cedowanie w  jakikolwiek sposób 
tego obowiązku na wykonawcę.

Kwestia oceny, czy  podejmowanie 
konkretnych czynności polega na  wy-
konywaniu pracy, również jest niejed-
noznaczna. Podstawą takiej kwalifikacji 
powinna być każdorazowa analiza spe-
cyfiki samego zamówienia, uwzględnia-
jąca stan faktyczny i  uwarunkowania 
danego projektu. W opinii prawnej UZP 
z 29 kwietnia 2017 r. do katalogu czyn-
ności polegających na  świadczeniu 
pracy Urząd Zamówień Publicznych 
zaliczył wprost czynności wykonywane 
przez personel sprzątający czy  osoby 
świadczące usługi ochrony. W  ocenie 
Urzędu wypełnianie konstytutywnych 
cech stosunku pracy w tych wypadkach 
jest bezsprzeczne, jednoznacznie świad-
cząc o wykonywaniu pracy, rozumianej 
zgodnie z brzmieniem art. 22 § 1 kp.

Wolne zawody
Dużo bardziej problematyczna wyda-
je  się kwestia odpowiedniego zakwa-
lifikowania tzw. wolnych zawodów. 

Sam Urząd przyznaje, że  ocena takiej 
działalności nie  jest oczywista i  nasu-
wa wiele praktycznych wątpliwości. 
W ocenie UZP czynności te nie pole-
gają na  wykonywaniu pracy w  rozu-
mieniu kp ze względu na wysoki po-
ziom samodzielności, objawiającej się 
w  wyznaczaniu i  realizacji zadań. 
Polskie ustawodawstwo nie  formułu-
je zamkniętego katalogu wolnych za-
wodów. Jedynie przykładowy ich ka-
talog określono w art. 4 ust. 1 pkt 11 
ustawy o  zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przycho-
dów osiąganych przez osoby fizyczne, 
wymieniając w  nim lekarzy, lekarzy 
stomatologów, lekarzy weterynarii, 
techników dentystycznych, felczerów, 
położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz 
nauczycieli w  zakresie świadczenia 
usług edukacyjnych polegających 
na  udzielaniu lekcji na  godziny. Nie-
co szerszy katalog wskazano w art. 88 
ustawy Kodeks spółek handlowych, 
gdzie do  tego typu zawodów zali-
cza się adwokata, aptekarza, architek-
ta, inżyniera budownictwa, biegłego 
rewidenta, brokera ubezpieczenio-
wego, doradcę podatkowego, makle-
ra papierów wartościowych, doradcę 
inwestycyjnego, księgowego, lekarza, 
lekarza dentystę, lekarza weterynarii, 

notariusza, pielęgniarkę, położną, 
radcę prawnego, rzecznika patento-
wego, rzeczoznawcę majątkowego 
i tłumacza przysięgłego.

Trybunał Konstytucyjny w  wyroku 
z  19  października 1999  r. (SK  4/99) 
uznał, że  o  wolności tego rodzaju za-
wodów stanowi brak poddania  się 
rygorom podporządkowania, które 
charakteryzują świadczenie pracy. 
Tym samym czynności wykonywa-
ne w  ramach realizacji zamówienia 
publicznego, polegające na  wykony-
waniu wolnego zawodu, co  do  zasady 
nie  są  czynnościami podlegającymi 
dyspozycji art. 29 ust. 3a pzp.

Analogiczny postulat należy sfor-
mułować w  stosunku do  osób pełnią-
cych samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlane, w  tym w  szczegól-
ności kierowników budowy, kierow-
ników robót i  inspektorów nadzoru. 
Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy oso-
by te dokonują fachowej oceny zjawisk 
technicznych oraz samodzielnie roz-
wiązują zagadnienia architektoniczne 
i techniczne, przy czym samodzielność 
ta wyraża  się brakiem podporząd-
kowania, co  przesądza o  braku moż-
liwości zakwalifikowania czynności 
wykonywanych przez te osoby jako 
wykonywania pracy.

W  opinii Urzędu Zamówień Pu-
blicznych również czynności, których 
wykonywanie wymaga wysoce specja-
listycznej wiedzy, wysokiego poziomu 
kompetencji, posiadania rzadkiej spe-
cjalizacji lub certyfikatów, nie są czyn-
nościami, których wykonywanie 
polega na świadczeniu pracy w rozu-
mieniu art.  22 §  1 kp. Jako przykład 
w  opinii wskazuje  się czynności pro-
gramistów czy integratorów, wykony-
wane w  ramach usług informatycz-
nych. Stanowisko to wydaje się jednak 
zbyt daleko idące i  nie  znajduje uza-
sadnienia w  przepisach prawa. Sto-
pień skomplikowania wykonywanych 
czynności czy też kwalifikacje wyma-
gane do  ich wykonania nie  stanowią 

Artykuł 29 ust. 3a pzp

Zamawiający określa w opisie 
przedmiotu zamówienia na usługi 
lub roboty budowlane wymagania 
zatrudnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonują-
cych wskazane przez zamawiające-
go czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
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bowiem w  myśl ww. przepisu oko-
liczności wpływających na  kwestię 
kwalifikowania ich jako czynności 
polegających na  wykonywaniu pra-
cy. Niemniej jednak podobny pogląd 
wyraziła Izba w wyroku z 27 stycznia 
2017  r. (KIO 36/17). W  sprawie tej 
odwołujący podniósł zarzut narusze-
nia art. 7 ust. 1 pzp w związku z art. 29 
ust. 2 i 3a ustawy przez „sporządzenie 
opisu przedmiotu zamówienia w spo-
sób ograniczający uczciwą konkuren-
cję z  uwagi na  zastrzeżenie wymogu 
zatrudnienia na  podstawie umowy 
o  pracę osób, u  których zakres wy-
konywanych czynności w  ramach 
wykonywania zamówienia nie  speł-
niał przesłanek z  art.  22 §  1 ustawy 
(…) Kodeks pracy”. W  ocenie Izby 
wymóg zatrudnienia na  podstawie 
umowy o  pracę postawiony w  od-
niesieniu do  kierownika projektu, 
kierownika montażu oraz specjalisty 
ds. rozruchów technicznych był nie-
uprawniony ze  względu na  specyfikę 
czynności wykonywanych przez ww. 
specjalistów. Izba zwróciła uwagę 
na  wysoki poziom wyspecjalizowa-
nia oraz samodzielności tych osób. 
Odwołujący dowodził, że  postawie-
nie wobec nich wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę narusza 
art.  7 ust.  1  pzp, de facto stawiając 
w  uprzywilejowanej pozycji najwięk-
sze podmioty, które z  uwagi na  sze-
roki zakres prowadzonej działalności 
są  w  stanie zatrudnić wymienionych 
specjalistów na  podstawie umo-
wy o  pracę – co  w  oczywisty sposób 
zmniejsza konkurencyjność, utrud-
niając udział w  postępowaniu mniej-
szym wykonawcom. Odwołując  się 
do  konstytutywnych cech stosunku 
pracy wynikających z przepisów pra-
wa pracy, KIO uznała ten zarzut za za-
sadny – czynności wykonywane przez 
ww. specjalistów charakteryzował wy-
soki poziom samodzielności i specja-
lizacji, co  w  ocenie Izby przesądziło 
o  niepracowniczym charakterze tych 
czynności.

Dokumentowanie
Od samego początku obowiązywania 
omawianej regulacji wątpliwości budzi-
ła również kwestia sposobu dokumen-
towania zatrudnienia pracowników 
i związane z  tym zagadnienie ochrony 
ich danych osobowych. Problem ten był 
dwukrotnie przedmiotem opinii praw-

nych wydawanych przez Urząd Zamó-
wień Publicznych. W pierwszej z nich, 
wydanej zaraz po  nowelizacji ustawy, 
Urząd Zamówień Publicznych, powo-
łując się na opinię Generalnego Inspek-
tora Danych Osobowych, stanął na sta-
nowisku, że  zamawiający – dokonując 
weryfikacji zatrudnienia pracownika 
na  podstawie umowy o  pracę – może 
wymagać jedynie zanonimizowanych 
dokumentów potwierdzających fakt 
zatrudnienia. Stanowisko to  uwzględ-
niało zasadę adekwatności, wyrażoną 
w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie 
danych osobowych, zgodnie z którą ad-
ministrator powinien przetwarzać tyl-
ko takiego rodzaju dane i tylko o takiej 
treści, które są  niezbędne ze  względu 
na cel zbierania danych. Za niezbędne 
opinia nie  uznała takich danych jak 
imię i nazwisko pracownika, ponieważ 
to  nie  identyfikacja konkretnej osoby, 
ale sam fakt zatrudnienia został uzna-
ny za istotny na  gruncie omawianego 
przepisu ustawy. Generalny Inspektor 
Danych Osobowych (dalej również: 
GIODO) negatywnie odnosił się także 
do możliwości pozyskania danych oso-
bowych zawartych w umowach o pracę 
po  uprzednim uzyskaniu zgody pra-
cownika, przyjmując, że  pracodawca 
występowałby w  tej sytuacji de facto 

jako pośrednik w  uzyskiwaniu zgód 
od swoich pracowników, która to kon-
strukcja zdaniem GIODO nie  znajdo-
wała uzasadnienia w przepisach ustawy 
o  ochronie danych osobowych przede 
wszystkim z uwagi na fakt, iż niezwykle 
trudno byłoby przyjąć dobrowolność 
takiej zgody.

Powyższe stanowisko ma jednak 
w  chwili obecnej walor wyłącznie hi-
storyczny. W  opinii z  dnia 28  kwiet-
nia 2017  r.  UZP wskazał bowiem, 
że na gruncie art. 36 ust. 2 pkt 8a pzp 
możliwe jest żądanie przez zamawiają-
cego umów o pracę zawierających dane 
takie jak: imię i  nazwisko pracowni-
ka, data zawarcia umowy o  pracę, jej 
rodzaj oraz wymiar etatu. Dane te 
potraktowano jako niezbędne do  na-
leżytej weryfikacji sformułowanego 
w  siwz wymogu w  zakresie zatrud-
nienia na  umowę o  pracę. W  chwili 
obecnej za aktualny przyjąć należy za-
tem postulat żądania od wykonawców 
niezanonimizowanych w  powyższym 
zakresie kopii umów o pracę.

Żądanie niezanonimizowanych kopii 
umów o pracę nie jest jednak jedynym 
sposobem weryfikacji spełnienia wy-
mogu sformułowanego w  siwz, choć 
niewątpliwie najczęściej stosowanym. 
W  tym zakresie podmioty zamawiają-
ce mają pełną swobodę, ograniczoną 
jedynie powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, w  tym w  szczegól-
ności przepisami regulującymi ochro-
nę danych osobowych. Dopuszczalna 
jest zatem weryfikacja zakreślonego 
wymogu np.  na  podstawie złożonego 
przez wykonawcę lub podwykonawcę 

Na gruncie art. 36 ust. 2 pkt 8a pzp możliwe 
jest żądanie przez zamawiającego umów  
o pracę zawierających dane takie jak: imię 
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy 
o pracę, jej rodzaj oraz wymiar etatu.
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oświadczenia o zatrudnieniu na podsta-
wie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w związku z realizacją zamó-
wienia czy  też żądanie dokumentów 
potwierdzających opłacanie składek 
na ubezpieczenie społeczne i  zdrowot-
ne z  tytułu zatrudnienia na  podstawie 

umowy o  pracę (wraz z  informacją 
o  liczbie odprowadzanych składek), 
które będzie mogło przyjąć postać za-
świadczenia właściwego oddziału ZUS 
lub zanonimizowanych, z  wyjątkiem 
imienia i nazwiska, dowodów potwier-
dzających zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do  ubezpieczeń2. Należy 
przy  tym pamiętać, że  dokumenty te 
nie mogą być żądane na potwierdzenie 
spełniania warunku udziału w postępo-
waniu ani też w ogóle na etapie postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicz-
nego. Podstawę do ich żądania stanowi 
odpowiedni zapis siwz, formułowany 
na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 8a pzp, 
i z uwagi na fakt, że dokumenty te służą 
kontroli realizacji zamówienia publicz-
nego, ich żądanie możliwe jest dopiero 
na etapie realizacji zamówienia.

Najmniej wątpliwości budzi – jak się 
wydaje – kwestia możliwości żądania 
przez zamawiających od  wykonawców 
zawarcia już w treści oferty zobowiąza-
nia do zatrudnienia na umowę o pracę 
osób wykonujących czynności wskaza-
ne w treści opisu przedmiotu zamówie-
nia. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, 
że takie zobowiązanie zawarte w formu-
larzu ofertowym stanowi merytoryczną 
treść oferty. Niespełnienie wymogu za-
warcia takiego oświadczenia w  ofercie 
co  do  zasady powinno skutkować jej 

odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt 2 pzp, jako niezgodnej z treścią siwz, 
bez możliwości zastąpienia tego braku 
wyjaśnieniami składanymi na  podsta-
wie art.  87 ust.  1  pzp. Izba uznała też, 
że  niedopuszczalne jest przyjmowanie 
złożonego w formularzu oferty oświad-

czenia o  uniwersalnym charakterze 
(jakim w  szczególności jest generalne 
oświadczenie o  zapoznaniu  się z  wa-
runkami realizacji zamówienia i  ich 
zaakceptowaniu), za wypełnienie obo-
wiązku złożenia oświadczenia o  za-
trudnieniu osób wykonujących okre-
ślone przez zamawiającego czynności, 
o  ile obowiązek taki został na  wyko-
nawcę nałożony (tak wyrok  KIO 
z 6 marca 2017 r., KIO 308/17).

Wymóg zatrudnienia 
na umowę o pracę jako 
kryterium oceny ofert?
Na  zakończenie wspomnieć nale-
ży, że  niedopuszczalne jest stosowa-
nie wymogu zatrudnienia na  umowę 
o  pracę, jak i  stanu takiego zatrud-
nienia, jako kryterium oceny ofert. 
Jakkolwiek wskazania w  art.  91 ust.  2 
i w art. 22 ust. 2 pzp nie stanowią ka-
talogów enumeratywnych (co  wynika 
z  użytego przez ustawodawcę okre-
ślenia „w  szczególności”), to  jednak 
fakt, że przedmiot zamówienia będzie 
wykonywany przez osoby pozosta-
jące w  stosunku pracy – a  w  istocie 
założenie, że  oferta może być ocenia-
na według kryterium liczby zatrud-
nionych pozostających w  stosunku 
pracy – nie  znajduje podstaw w  po-
wołanych przepisach ustawy. O  ile 

wymóg wykazania  się osobami po-
zostającymi w  stosunku pracy może, 
zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp, stanowić 
element opisu przedmiotu zamówienia, 
jako wynikający literalnie z  przepisu, 
to  przepisy dotyczące kryteriów oceny 
ofert na  taką możliwość nie  wskazują. 
Należy zauważyć, że opis kryteriów spo-
łecznych w art. 22 pzp wyraźnie określa, 
że  ma  się to  odnosić do  osób, których 
aktywizacja zawodowa jest trudniej-
sza, a  nie  do  samej formy nawiązania 
stosunku pracy (tak m.in. wyrok  KIO 
z 28 listopada 2016 r., KIO 2152/16).

Stosowanie definicji  
stosunku pracy na gruncie  
zamówień publicznych
Bezsprzecznie słuszny cel, jaki przy-
świecał ustawodawcy przy wprowa-
dzaniu omawianych regulacji, niestety 
napotyka w  praktyce wiele trudności. 
Powstają one przede wszystkim na  tle 
próby przeniesienia definicji stosunku 
pracy na  specyficzny grunt zamówień 
publicznych. Formułowanie przez za-
mawiających wyczerpującego katalo-
gu czynności, których wykonywanie 
w  ramach zamówienia mogłoby po-
tencjalnie polegać na  wykonywaniu 
pracy, jest dość daleko idącą ingerencją 
w sferę organizacyjną przedsięwzięcia, 
która co  do  zasady powinna zależeć 
od wykonawcy. Tym samym cel, jakim 
jest prawidłowe i  terminowe wyko-
nanie zamówienia publicznego, przy 
optymalnym nakładzie kosztów, musi 
zatem obligatoryjnie uwzględniać rów-
nież i kwestie określone w omawianym 
art. 29 ust. 3a pzp. 

Przypisy:

1  Uzasadnienie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy prawo zamówień publicz-
nych i niektórych innych ustaw.

2  Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a pzp 
uwzględniająca wspólne stanowisko 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
oraz Generalnego Inspektora Danych 
Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Czynności wykonywane w ramach  
realizacji zamówienia publicznego,  
polegające na wykonywaniu wolnego  
zawodu, co do zasady nie są czynnościami  
podlegającymi dyspozycji art. 29 ust. 3a pzp.


