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SAMOZATRUDNIENIE EKONOMICZNIE ZALEŻNE 

A KONSTYTUCYJNA ZASADA OCHRONY PRACY 

 

S t r e s z c z e n i e 

 

Jednym z zasadniczych problemów, jakie wiążą się z funkcjonowaniem na rynku pracy 

kategorii samozatrudnionych ekonomicznie zależnych jest określenie zakresu przyznanej im 

ochrony prawnej. Na gruncie polskiego porządku prawnego samozatrudnieni ekonomicznie 

zależni nie korzystają ze szczególnej ochrony, podobnej do tej, z jakiej korzystają pracownicy 

pozostający w stosunku pracy. Pojawia się zatem pytanie, jak w świetle konstytucyjnej zasady 

ochrony pracy, powinien zostać ukształtowany model ochrony pracy samozatrudnionych 

ekonomicznie zależnych, w szczególności, czy specyfika pracy świadczonej przez osoby  

w warunkach ekonomicznego uzależnienia uzasadnia wyodrębnienie samozatrudnienia 

ekonomicznie zależnego jako odrębnej kategorii prawnej i przyznania tej grupie 

zatrudnionych ochrony prawnej adekwatnej do ochrony zatrudnienia, z jakiej korzystają 
osoby świadczące pracę na podstawie stosunku pracy. 
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DEPENDENT SELF-EMPLOYMENT 

IN THE LIGHT OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE 

OF THE PROTECTION OF WORK 

 

S u m m a r y 

 

One of the major problem related to the incidence of dependent self-employment on the 

labour market in Poland is the scope of the legal protection of their legal relationship. Under 

Polish law dependent self-employed are not benefited by any special legal protection, similar 

to that which enjoy employee in the subordinated employment relationship. The question 

therefore arises of how, in the light of constitutional principle of the protection of work, 

should be designed the model of legal protection of work of dependent self-employed, 

especially, whether the character of work performed under economic dependence justifies 

distinguishing dependent self-employment as a separate legal category and providing this 

group with legal protection adequate to the protection of employment which already enjoy 

employee in employment relationship. 
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