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Dział Pierwszy. Przepisy ogólne

Rozdział I. Przepisy wstępne
Literatura do art. 1: K.W. Baran, Polubowna funkcja prawa pracy, Pol.Społ. 2005, Nr 1;
K.W. Baran, B.M. Ćwiertniak, D. Dórre-Kolasa, Z. Góral, M. Lekston, K. Walczak, M. Włodarczyk,
M. Wujczyk, Outline of Polish Labour Law System, Warszawa 2016; I. Balza, B. Balza, Koszty
pracy w polskim, wspólnotowym i międzynarodowym prawie pracy – ich wpływ na ustawowy
obowiązek prowadzenia sprawozdawczości statystycznej w Polsce, PiZS 2014, Nr 11; I. Boruta,
Czy globalne prawo pracy już istnieje?, PiZS 2005, Nr 10; taż, Transformacja pracy i przyszłość
prawa pracy w Europie (synteza raportu Supiot), PiZS 2003, Nr 9; taż, W sprawie przyszłości
prawa pracy, PiZS 2005, Nr 4; M. Bosak, D. Habrat, Granice dozwolonej krytyki w stosunkach
pracy, w: 40 lat Kodeksu pracy, pod red. Z. Górala, A.M. Mielczarka, Warszawa 2015; E. Chmie-
lek-Łubińska, Z problematyki autonomii prawa pracy, w: Polskie prawo pracy w procesie przemian,
pod red. A. Świątkowskiego, Warszawa–Kraków 1991; I. Czarnota-Bojarska, Źródła zadowolenia
z pracy, PiZS 2004, Nr 8; P. Ciborski, Kodeks pracy. Nowelizacja unijna. Komentarz, Gdańsk
2004; B.M. Ćwiertniak, Kryteria wyodrębniania prawa pracy jako gałęzi systemu prawa polskiego.
Studia z Prawa Pracy 2007; tenże, O „ogólnoteoretycznej” definicji prawa pracy, w: Wybrane za-
gadnienia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. U. Jackowiak, GSP 2000, t. IV; tenże,
Ujęcie przedmiotu prawa pracy a wyodrębnienie „typów” zasad prawa pracy, w: Z problematyki
prawa pracy i polityki socjalnej, pod red. T. Zielińskiego, t. VII, Katowice 1986; P.L. Davies,
Zatrudnienie pracownicze i samozatrudnienie w świetle common law, w: Referaty na 5-ty Europej-
ski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 13–17.9.1999 r.; A. Dubowik,
Zmiany treści stosunku pracy z mianowania – wybrane zagadnienia, PiZS 1998, Nr 7–8; I. Florczak,
B. Muszyńska, 40 lat obowiązywania kodeksu pracy, w: 40 lat Kodeksu pracy, pod red. Z. Górala,
A.M. Mielczarka, Warszawa 2015; L. Florek, Czterdziestolecie kodeksu pracy, PiP 2015, Nr 3; tenże,
Czterdziestolecie kodeksu pracy, w: 40 lat Kodeksu pracy, pod red. Z. Górala, A.M. Mielczarka,
Warszawa 2015; tenże, Kodyfikacyjne problemy prawa pracy, PiP 2007, Nr 11; tenże, Liberalizacja
prawa pracy i jej granice, PiP 2003, Nr 12; tenże, Powszechne a szczególne prawo pracy, War-
szawa 2016; tenże, Zasadnicze kierunki nowelizacji kodeksu pracy, PiP 1994, Nr 9; M. Gersdorf,
Podstawowe dylematy związane z rozwojem prawa pracy w okresie transformacji ustrojowej, PiZS
2003, Nr 5; A. Giedrewicz-Niewińska, Podstawowe założenia projektu kodeksu pracy z 1949 r.,
w: 40 lat Kodeksu pracy, pod red. Z. Górala, A.M. Mielczarka, Warszawa 2015; W. Jaśkiewicz,
Pracownicy administracji, w: System prawa administracyjnego, t. II, pod red. J. Jendrośki, Wro-
cław 1997; K. Jaśkowski, Prawo pracy, Warszawa 2016; L. Kaczyński, Wpływ art. 87 Konstytucji
na swoiste źródła prawa pracy, PiP 1997, Nr 8; M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy.
Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, Warszawa
2016; M. Łajeczko, Uchylone przepisy w Kodeksie pracy, PiZS 1996, Nr 7; K.A. Mak, Podstawowe
zagadnienia prawa pracy, Szczecin 2003; M. Matey-Tyrowicz, Prawo pracy dnia dzisiejszego i jego
dylematy, Jur. 2002, Nr 6; taż, Znaczenie standardów europejskich dla polskiego prawa pracy, PiZS
2000, Nr 6; M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa 2006;
E. Mazurczak, Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, PiZS 2006,
Nr 1; L. Mitrus, Tendencje rozwojowe wspólnotowego prawa pracy, PiP 2003, Nr 7; L. Mitrus,
W. Sanetra, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006; W. Muszalski,
Jawne wady ustawodawstwa pracy, PiZS 2005, Nr 2; tenże, Przyszłość prawa pracy, PiZS 2005,
Nr 7; tenże, Stosowanie Kodeksu pracy w okresie transformacji gospodarki, PiZS 1992, Nr 10–11;
M. Nałęcz, Prawo pracy po zmianach, cz. I, MoP 2002, Nr 21; tenże, Prawo pracy po zmianach,
cz. II, MoP 2002, Nr 22; tenże, Prawo pracy po zmianach, cz. III, MoP 2002, Nr 23; T. Nycz, Granice
wykładni prawa pracy St.Pr.Pr.Pol.Społ. 2007; tenże, Wpływ przemian w ochronie pracy na sytuację
prawną pracownika, Studia z Prawa Pracy 2003/2004; T. Olejarz, Przeciwdziałanie bezrobociu –
nowe regulacje, PP 2005, Nr 11; G. Orłowski, Dla kogo przeznaczone jest prawo pracy?, MoPr
2006, Nr 12; I. Ortylewska, Dziecko jako pracownik, PiZS 2007, Nr 11; A. Patulski, Modele pra-
wodawstwa pracy a nowelizacja Kodeksu pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, marzec/kwiecień
2003 r.; L. Pawlak, Zakres i zasadność wykorzystania sankcji karnych w prawie pracy, PiP 2009,
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Nr 7; W. Piotrowski, Refleksje na temat ustroju pracy, RPEiS 2002, Nr 4; Poznanie prawa pracy,
pod red. J. Jończyka, Wrocław 1981; K. Rączka, Nowelizacja Kodeksu pracy, PiZS 2003, Nr 10;
T. Romer, Podstawowe zmiany w Kodeksie pracy, PS 1996, Nr 7–8; K. Roszewska, Aksjologiczne
podstawy unormowania zatrudnienia pracowniczego osób z niepełnosprawnościami w kodeksie
pracy, PiZS 2014, Nr 12; Z. Salwa, Kierunki proponowanej nowelizacji Kodeksu pracy, PiZS 1992,
Nr 4; tenże, Kształtowanie nowego modelu prawa pracy w świetle nowelizacji Kodeksu pracy,
w: Polskie prawo pracy w obliczu nowelizacji Kodeksu pracy, pod red. S.L. Stadniczeńki, Opole
1997; tenże, Podstawy prawa pracy, Warszawa 2001; tenże, Podstawy prawa pracy, Warszawa 2003;
tenże, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2003; tenże, Zmiany polskiego prawa
pracy – bieżąca i dalsza perspektywa, Jur. 2002, Nr 6; W. Sanetra, Co dalej z kodyfikacją prawa
pracy?, PiZS 2008, Nr 3; tenże, Kilka refleksji o przyszłości prawa pracy, PiZS 2006, Nr 1; tenże,
Ogólnie o aksjologicznych podstawach prawa pracy, PiZS 2013, Nr 11; tenże, Wpływ orzecznictwa
Sądu Najwyższego na kodeks pracy i jego wykładnię, w: 40 lat Kodeksu pracy, pod red. Z. Górala,
A.M. Mielczarka, Warszawa 2015; K. Serafin, Wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecz-
nictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego, w: 40 lat Kodeksu
pracy, pod red. Z. Górala, A.M. Mielczarka, Warszawa 2015; M. Seweryński, Nowelizacja kodeksu
pracy, PiP 1996, Nr 6; tenże, Refleksje na czterdziestolecie kodyfikacji prawa pracy, w: 40 lat
Kodeksu pracy, pod red. Z. Górala, A.M. Mielczarka, Warszawa 2015; M. Skąpski, Ochronna funk-
cja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006; M. Snitko-Pleszko, Nowelizacja Kodeksu
pracy – tabela porównawcza, cz. 2, MoP 2004, Nr 1; A. Sobczyk, Kodeks pracy jako bariera roz-
woju prawa pracy?, w: 40 lat Kodeksu pracy, pod red. Z. Górala, A.M. Mielczarka, Warszawa 2015;
tenże, Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom I. Teoria publicznego i prywatnego indywidual-
nego prawa pracy, Warszawa 2013; tenże, Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane
problemy i instytucje prawa pracy a ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka, Warszawa
2013; J. Stelina, Leksykon prawa pracy. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2008; tenże, Nowe
instytucje w prawie pracy, PiZS 2002, Nr 11; tenże, Ocena kodeksu pracy z punktu widzenia wy-
branych jego regulacji, w: 40 lat Kodeksu pracy, pod red. Z. Górala, A.M. Mielczarka, Warszawa
2015; tenże, Prawo pracy a kryzys gospodarczy, PiP 2010, Nr 3; tenże, Wolność pracy i wła-
dza. Artykuł recenzyjny, PiZS 2016, Nr 3; J. Strusińska-Żukowska, Kodeks pracy po zmianach od
1.7.2003 r., PP 2003, Nr 2; taż, Kodeks pracy po zmianach od 1.1.2003 r., PP 2002, Nr 12; A. Su-
piot, Zatrudnienie pracownicze i zatrudnienie niezależne, w: Referaty na 5-ty Europejski Kongres
Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 13–17.9.1999 r.; B. Surdykowska, Wpływ
zmiany technologicznej na przyszłość pracy. Czy działanie platform internetowych zmieni rozumie-
nie pojęcia zatrudnienia, PiZS 2016, Nr 6; B. Szopa, Państwo wobec problemów pracy i polityki
społecznej, PiZS 2005, Nr 6; W. Szubert, Refleksje nad reformą prawa pracy, RPEiS 1991, Nr 1;
tenże, Zakres podmiotowy i przedmiotowy kodeksu pracy, PiP 1974, Nr 5; H. Szurgacz, Polskie
prawo pracy po upadku socjalizmu. Kilka uwag o kierunkach rozwoju, GSP 2007, Nr 17; tenże,
Stosunki pracy z użyczeniem (przekazaniem) pracownika w prawie europejskim a prawo polskie,
w: Szczególne formy zatrudnienia, pod red. Z. Kubota, Wrocław 2000; A. Świątkowski, Admini-
stracyjna kontrola prawa pracy, MoPr 2004, Nr 11; tenże, Elementy prawa pracy, Warszawa 2003;
tenże, Indywidualne prawo pracy, Gdańsk–Kraków 2001; tenże, Konstytucyjne paradygmaty prawa
pracy, PiP 2014, Nr 10; tenże, Polskie prawo pracy, Warszawa 2003; tenże, Ponownie o przyszłości
prawa pracy, w: Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum w pięćdziesięciolecie pracy naukowej
prof. Michała Seweryńskiego, pod red. Z. Hajna, D. Skupień, Łódź 2015; tenże, Prawość – cecha
prawa pracy, PiP 2013, Nr 7; tenże, Przedmiot stosunku pracy. Rozważania de lege lata i de lege
ferenda, w: Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. L. Florka,
Ł. Pisarczyka, Warszawa 2011; tenże, W kierunku ustawowej dyferencjacji praw i obowiązków
pracowniczych zatrudnionych, Pal. 2015, Nr 1–2; A. Świątkowski, M. Wujczyk, Bezpieczeństwo
prawne i socjalne pracowników jako uniwersalna aksjologiczna podstawa współczesnego prawa
pracy i zabezpieczenia społecznego. Wybrane zagadnienia, w: Aksjologiczne podstawy prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych, pod red. A. Skąpskiego, K. Ślebzaka, Poznań 2014; M. Święcicki, Prawo
dnia powszedniego. Szkice o prawie pracy, Warszawa 1971; K. Tokarska-Biernacik, Prawo pracy
w tworzeniu nowoczesnego rynku pracy, Jur. 2002, Nr 6; E. Tomańczok, Zasada ignorantia iuris
nocet w prawie pracy, w: Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, pod red. T. Zielińskiego,
t. IV, Katowice 1981; K. Walczak, Wpływ europejskiego prawa pracy na polskie indywidualne
prawo pracy – cz. 1 i 2, MoPr 2006, Nr 1–2; J. Wratny, Korporacyjne kodeksy dobrych praktyk
z perspektywy prawa pracy, PiZS 2016, Nr 3; tenże, Państwo jako regulator stosunków pracy –
tendencje zmian, PiZS, Nr 10; tenże, Prawo pracy a bezrobocie. Kilka refleksji, PiZS 2005, Nr 8;
T. Wyka, Uwagi Episkopatu Polski do Projektu Kodeksu pracy, w: 40 lat Kodeksu pracy, pod red.
Z. Górala, A.M. Mielczarka, Warszawa 2015; T. Zieliński, Kodyfikacja prawa pracy. Wątpliwości
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i dylematy, PiZS 2003, Nr 11; tenże, Podstawy rozwoju prawa pracy, Kraków 1988; tenże, Problemy
rekodyfikacji prawa pracy, PiP 1999, Nr 7; tenże, Reforma prawa pracy (Problemy legislacyjne),
PiP 2002, Nr 5; tenże, Stosunek pracy i stosunek służbowy w administracji państwowej, w: Pracow-
nicy administracji w PRL, pod red. J. Łętowskiego, Wrocław 1984; tenże, Stosunek prawa pracy do
prawa administracyjnego, Warszawa 1977; J. Zygadło, Prawo pracy po zmianach, Bydgoszcz 2003.
Literatura do art. 2: G. Bieniek, Status pracowniczy dyrektora (w świetle ustawy o przedsiębior-
stwach państwowych), PiZS 1990, Nr 7–9; R. Bierzanek, Prawo spółdzielcze w zarysie, Warszawa
1984; Ł. Bobel, Pojęcie pracownika w prawie europejskim, MoP 2003, Nr 23, dodatek: Prawo
pracy w praktyce; J. Borowicz, Status prawny pracownika przetwarzającego informacje niejawne.
Zagadnienia wybrane, PiZS 2001, Nr 9; I. Boruta, Z prac MOP nad konwencją w sprawie pracy
w domu – czy równość traktowania chałupników z pracownikami, PiZS 1996, Nr 6; J. Brol, Stoso-
wanie prawa pracy w spółkach handlowych (wybrane zagadnienia), PiZS 1991, Nr 5–6; W. Cajsel,
Analiza prawnej dopuszczalności łączenia statusu pracowniczego ze statusem wspólnika w spółce
z o.o., Pr.Sp. 2001, Nr 9; A. Chobot, Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji,
Warszawa 1997; tenże, Pojęcie i znaczenie telepracy jako nowoczesnej formy zatrudnienia (aspekty
prawnospołeczne), RPEiS 1996, Nr 2; A. Chobot, A. Kijowski, Nowa koncepcja zobowiązaniowego
stosunku pracy, RPEiS 1988, Nr 2; J. Cichoń, Ograniczenia zatrudnienia cudzoziemców w Pol-
sce w świetle regulacji konstytucyjnej, PiZS 2001, Nr 11; J. Czerniak-Swędzioł, Pracownik jako
sprawca czynu nieuczciwej konkurencji, Studia z Prawa Pracy, Kraków 2008; E. Depta, Teleworking
jako alternatywna forma pracy w przyszłości, PiZS 1998, Nr 4; T. Duraj, Dopuszczalność zawarcia
umowy o pracę z jedynym wspólnikiem – członkiem jednoosobowego zarządu spółki z o.o., PiZS
2000, Nr 11–12; A. Dyoniak, Charakter prawny pomocy świadczonej współmałżonkowi w prowa-
dzeniu przedsiębiorstwa albo przy wykonywaniu zawodu, KPP 1994, Nr 3; tenże, Praca świadczona
przez małżonka w zakładzie współmałżonka albo przy wykonywaniu przez niego zawodu, SP 1992,
Nr 3–4; M. Gersdorf, M. Gersdorf-Giaro, Spółdzielczy stosunek pracy w ustawie – Prawo spół-
dzielcze, Warszawa 1988; M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa
1985; K. Grajewski, J. Stelina, Szczególne uprawnienia pracownicze posłów i senatorów, Przegl.
Sejm. 2005, Nr 1; W. Gujski, Status menedżera w spółkach kapitałowych, PP 2005, Nr 4; J. Iwul-
ski, Stosunki pracy w spółkach kapitałowych prawa handlowego, PP 1995, Nr 8; U. Jackowiak,
Sytuacja prawna wolontariuszy, PiZS 2004, Nr 1; J. Jończyk, O szczególnych formach zatrudnie-
nia i formach ubezpieczeń społecznych, w: Szczególne formy zatrudnienia, pod red. Z. Kubota,
Wrocław 2000; W. Kaliński, Problematyka zatrudniania osób pozbawionych wolności, Przegląd
Więziennictwa Polskiego 2004, Nr 43; A. Kidyba, Zakaz dokonywania czynności prawnych „z sa-
mym sobą” a jednoosobowa spółka z o.o., PiP 1991, Nr 1; A. Kijowski, Prawo pracy a prawo
spółek, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 1998, Nr 11; T. Kohorewicz, Zatrud-
nienie reprezentanta upadłego, Pr.Sp. 1997, Nr 11; K. Kołodziej, Wolontariat. Co warto i trzeba
o nim wiedzieć? Sł.Prac. 2003, Nr 9; tenże, Wolontariat – pytania i odpowiedzi, Sł.Prac. 2003,
Nr 11; P. Kostrzewa, Pracownik jako płatnik składek, Sł.Prac. 2005, Nr 12; A. Kosut, Zatrudnienie
skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, PiZS 1998, Nr 10; Z. Kubot, Pojęcie i rodzaje
kontraktów menedżerskich, w: Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna, Opole
1998; tenże, Status pracowniczy członków zarządu spółek kapitałowych, PiZS 1993, Nr 3; tenże,
Szczególne formy zatrudnienia i samozatrudnienia, w: Szczególne formy zatrudnienia, pod red.
Z. Kubota, Wrocław 2000; tenże, Umowy o pracę z członkami zarządu spółek kapitałowych, PiZS
1995, Nr 1; tenże, Uznanie za pracownika osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, PiZS 2013,
Nr 11; T. Kuczyński, Umowy o zatrudnienie służbowe, w: Szczególne formy zatrudnienia, pod
red. Z. Kubota, Wrocław 2000; I. Lewandowska, Jeśli umowa ważna – wynagrodzenie w koszty,
Rzeczp. z 30.10.2000–1.11.2000 r.; T. Libera, T. Śmiśniewicz-Podgórska, E. Zduńska, Pracownik
w zakładzie pracy od przyjęcia do zwolnienia po nowelizacji Kodeksu pracy. Opracowanie wg stanu
prawnego na dzień 15.3.1997 r., Warszawa 1997; T. Libera, E. Zduńska, Pracownik w zakładzie
pracy od przyjęcia do zwolnienia, Warszawa 1999; T. Liszcz, Zatrudnienie skazanych odbywają-
cych karę pozbawienia wolności (Podstawowe zagadnienia prawne), PiP 1989, Nr 2; Z. Łoziński,
Z. Klatka, Status prawny radcy prawnego jako pracownika, MoPr 2005, Nr 3; T. Major, Zatrud-
nianie polskich pracowników w UE po 1.5.2004 r., MoPr 2004, Nr 4; R. Marks-Bielska, Byli
pracownicy PGR jako „przegrani” transformacji ustrojowej, Pol.Społ. 2005, Nr 7; M. Matey, Pra-
cownicy umysłowi. Zagadnienia prawne i społeczne, Warszawa 1967; L. Mitrus, Zasady zatrudniania
Polaków w Unii Europejskiej, PiZS 2004, Nr 5; L. Morys, Stosunki pracy w jednoosobowej spółce
Skarbu Państwa – spadkobiercy skomercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego, PiZS 1997,
Nr 1; M. Mrozowska, Pracownicy socjalni – prawa i obowiązki, PP 2005, Nr 10; taż, Pracownicy
tymczasowi – od zgłoszenia do zatrudnienia, PP 2004, Nr 7–8; W. Muszalski, Charakter prawny
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pracy członka zarządu spółki handlowej, PiP 1992, Nr 10; tenże, Stanowisko głównego księgowego
w prawie pracy, MoPr 2008, Nr 4; A. Nowak, Podstawy prawne zatrudnienia członków zarządu
spółek kapitałowych, w: Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, t. X, pod red. A. No-
waka, Katowice 1992; tenże, Prawo spółdzielcze. Spółdzielnie pracy, w: Prawo pracy, t. II, pod red.
Z. Salwy, Warszawa 1999; A. Patulski, Zatrudnianie członków zarządu w spółkach kapitałowych,
Gdańsk 1995; tenże, Zatrudnianie i wynagradzanie kadry menedżerskiej, Gdańsk 1997; A. Patulski,
M. Winter, Status prawnoorganizacyjny głównego księgowego – paradoksy polskiego prawa pracy,
MoPr 2008, Nr 7; K. Pietrzykowski, Prawo spółdzielcze. Komentarz do zmienionych przepisów,
Warszawa 1995; Ł. Pisarczyk, Podstawy nawiązania stosunku pracy z członkiem zarządu spółki ka-
pitałowej, PiZS 1998, Nr 10; tenże, Pracownicza odpowiedzialność członków zarządu w spółkach
kapitałowych, PiZS 1999, Nr 1; Praca skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, pod
red. T. Bojarskiego, Z. Hołdy, J. Baranowskiego, Lublin 1985; B. Rakoczy, Zakonnik jako pracow-
nik, PP 2000, Nr 8; R. Sadlik, Umowa przedwstępna z cudzoziemcem, PP 2001, Nr 9; W. Sanetra,
Praca więźniów po reformie prawa karnego wykonawczego, PP 1998, Nr 4; tenże, Stosunek pracy
komornika po nowemu, PS 1998, Nr 2; tenże, W poszukiwaniu pracodawcy, PiZS 1992, Nr 3; tenże,
Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce, Warszawa 1993; I. Sierpowska, Status prawny pra-
cownika socjalnego – wymagania ustawowe i oczekiwania społeczne, PiZS 2005, Nr 9; M. Skąpski,
Świadczenie pracy podporządkowanej w ramach małżeńskiego obowiązku pomocy (art. 23 kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego), PiP 1999, Nr 12; E. Skibińska, Kwalifikacja prawna członka zarządu
spółki kapitałowej jako pracownika w rozumieniu prawa unijnego, MoPr 2016, Nr 3; A. Skubis,
Zatrudnianie skazanych w czasie odbywania kary, w: Prawo pracy. Zabezpieczenie społeczne, pod
red. B.M. Ćwiertniaka, Opole 2001; I. Stelina, A. Wypych-Żywicka (red.), Człowiek, obywatel, pra-
cownik. Studia z zakresu prawa pracy. Księga jubileuszowa poświęcona profesor Urszuli Jackowiak,
Gdańsk–Sopot 2007; Z. Sypniewski, Nawiązanie i zmiany stosunku pracy na podstawie mianowania,
Warszawa–Poznań 1976; W. Szubert, Zakres podmiotowy i przedmiotowy kodeksu pracy, PiP 1974,
Nr 5; A. Szydłowska, Rekrutacja i dobór pracowników, Pr. i P. 2003, Nr 3; A. Świątkowski, Au-
tonomiczna definicja pracownika, MoPr 2014, Nr 11; tenże, Konstytucyjna koncepcja pracownika,
MoPr 2016, Nr 1; B. Wagner, W sprawie „pracodawcy” pośredniego, PiP 1990, Nr 10; M. Wło-
darczyk, Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, w: Studia i Materiały IPiSS, t. VI,
Warszawa 1989; K. Wróblewska, Zatrudnianie wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością (działającego przez pełnomocnika) przez tę spółkę, PiZS 1999, Nr 1; T. Wyka,
Charakter prawny umowy o pracę nakładczą, PiP 1986, Nr 4; tenże, Sytuacja prawna osób wyko-
nujących pracę nakładczą, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 1986, t. XXV; T. Zieliński,
„Umowy nienazwane” w grupowym systemie pracy, RPEiS 1988, Nr 4; tenże, Umowy o zatrudnie-
nie w aspekcie rekodyfikacji prawa pracy, w: Szczególne formy zatrudnienia, pod red. Z. Kubota,
Wrocław 2000; A. Zych, Pracownicy bez uprawnień w spółdzielczości pracy, PiZS 1990, Nr 11–12;
A. Żabski, Spółdzielcze prawo pracy, Warszawa 1985.
Literatura do art. 3: W. Cajsel, Konsekwencje likwidacji spółki cywilnej w sferze stosunku
pracy, Pr.Sp. 2002, Nr 3; B. Cudowski, Reprezentacja pracodawców w sporze zbiorowym, PiZS
1995, Nr 6; M. Gersdorf, Jeszcze w sprawie sporu o pojęcie pracodawcy, PiZS 1996, Nr 2; tenże,
Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy, Warszawa 2002; R. Górecka, Pracodawca jako płat-
nik świadczeń rodzinnych, PP 2005, Nr 1; Z. Hajn, Definicje pracodawcy, PiP 1994, Nr 12; tenże,
Pojęcie pracodawcy po nowelizacji Kodeksu pracy, PiZS 1997, Nr 5–6; tenże, Pojęcie zakładu
pracy jako podmiotu zatrudniającego, Warszawa 1988; tenże, Pracodawca i zakład pracy, PS 1995,
Nr 6; tenże, Uspołecznione i nieuspołecznione zakłady pracy po nowelizacji Kodeksu pracy, PiZS
1997, Nr 9; L. Kaczyński, W sprawie jednostki organizacyjnej jako pracodawcy, PiZS 1998, Nr 5;
H. Klimek, Zakład pracy jako podmiot stosunku pracy, PiZS 1978, Nr 2; K. Kolasiński, Zdolność
prawna zakładu pracy, PiP 1978, Nr 7; T. Komorowski, J. Pielachowski, Dyrektor szkoły w roli
pracodawcy: poradnik prawno-organizacyjny, Poznań 2001; P. Korzuch, L. Pisarczyk, Powstanie
pracodawcy a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, MoPr 2009, Nr 2; M. Kozęba, Pracodawca
przed sądem pracy, Warszawa 2005; B. Kożusznik, Kierowanie zespołem pracowniczym, Warszawa
2005; Z. Kubot, Problem „pracodawcy” w spółkach pracowniczych, PiZS 1992, Nr 5–6; T. Liszcz,
Państwowe zakłady pracy, NP 1981, Nr 10–12; taż, Pojęcie zakładu pracy według polskiego Ko-
deksu pracy, Annales UMCS V XXVII, 7, Sectio G 1980; J. Łoziński, Z. Klatka, Status prawny radcy
prawnego jako pracownika, MoPr 2005, Nr 3; A. Malanowski, Pojęcie zakładu pracy w kodeksie
pracy, PiP 1979, Nr 8–9; F. Małysz, Zakład pracy chronionej – prawa i obowiązki, PP 2005, Nr 6;
L. Miroszewski, Czy spółka cywilna jest pracodawcą?, PiZS 2000, Nr 9; tenże, Wspólnicy spółki
cywilnej jako pracodawcy, PiZS 2000, Nr 11; M. Piankowski, Pracodawca jako jednostka organi-
zacyjna i strona stosunku pracy, GSP 2005, Nr 14; J. Pietrzykowski, Pojęcie zakładu pracy według
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kodeksu pracy, PiP 1976, Nr 6; K. Piwowarczyk, Wewnętrzna jednostka organizacyjna spółki jako
pracodawca. Studia z zakresu prawa pracy, pod red. A. Świątkowskiego, Kraków 2005; K. Rączka,
Pracodawcy a nowy model ustroju pracy w Polsce, w: Nowy ład pracy w Polsce i w Europie, pod
red. M. Matey, Warszawa 1997; A. Rutka, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako
pracodawca, glosa II UKN 274/00, MoPr 2005, Nr 5; W. Sanetra, Pracownicy i pracodawcy. Nie-
które podstawowe problemy, pojęcia, konstrukcje, w: Pracownicy i pracodawcy, pod red. W. Sanetry,
Wrocław 1989; tenże, W poszukiwaniu pracodawcy, PiZS 1992, Nr 3; A. Świątkowski, Indywidualne
prawo pracy, Gdańsk–Kraków 2001; H. de Vries, Holenderska interpretacja terminu „pracodawca”
(w art. 15 Konwencji Modelowej OECD), Prawo i Podatki UE 2005, Nr 7–8; P. Wąż, Koncepcja
pracodawcy rzeczywistego w świetle art. 3 k.p., MoPr 2007, Nr 3; E. Ziętek, Ewolucja poglądów
nauki i judykatury dotycząca konstrukcji prawnej likwidacji pracodawcy, Z Problematyki Prawa
Pracy i Polityki Socjalnej 2002, Nr 15.
Literatura do art. 31: J. Bieluk, K. Pawlak, Po co komplikować to, co jasne, Pr.Sp. 2001, Nr 2;
W. Cajsel, Konsekwencje likwidacji spółki cywilnej w sferze stosunku pracy, Pr.Sp. 2002, Nr 3;
J. Chaciński, Reprezentacja przedsiębiorstwa państwowego w stosunkach pracy, MoPr 2009, Nr 7;
T. Duraj, Pojęcie osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy, PiZS 2005, Nr 6;
P. Kirczuk-Antończak, Czynności syndyka w sprawach z zakresu prawa pracy, PiZS 2001, Nr 1;
Z. Kubot, Kierownictwo pracodawcy wobec pracowników wypożyczonych, PiZS 2002, Nr 4; tenże,
Umowy o zarządzanie członków zarządu spółek kapitałowych, Warszawa–Zielona Góra 1998; tenże,
Umowy o zarządzanie jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa, PiZS 2000, Nr 3; Z. Kuniewicz,
O kontrowersjach związanych z reprezentacją spółek kapitałowych na podstawie art. 203 i 374
Kodeksu handlowego, PS 1996, Nr 11–12; W. Muszalski, Kierownik zakładu jako reprezentant
strony umowy o pracę, PiZS 1993, Nr 5; K. Piwowarczyk, Wewnętrzna jednostka organizacyjna
spółki jako pracodawca, St.Pr.Pr.Pol.Społ., Kraków 2005; B. Raczkowski, Podstawa zatrudnienia
członka zarządu spółki kapitałowej, w: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, t. II,
pod red. A. Świątkowskiego, Kraków 1995; E. Wichrowska-Janikowska, Miejsce zamieszkania czy
miejsce zameldowania; kto zawiera z pracownikiem umowę o pracę (na podstawie działalności
Rzecznika Praw Obywatelskich), PiZS 1996, Nr 8–9.
Literatura do art. 5: K.W. Baran, Status prawny pracowników samorządu terytorialnego, NP 1991,
Nr 1–2; tenże, Prawo urzędnicze. Komentarz, Warszawa 2014; H. Cichocka, Status prawny pra-
cownika samorządowego, Warszawa 1993; B.M. Ćwiertniak, Podstawy zatrudnienia pracowników
samorządu terytorialnego, w: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – diagnozy i perspektywy,
pod red. S. Dolata, Opole 1997; tenże, Pragmatyki zawodowe (Stan obecny i perspektywy przemian),
w: Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, pod red. A. Nowaka, t. X, Katowice 1992; tenże,
Ustawa o pracownikach samorządowych jako pragmatyka pracowników samorządu terytorialnego
(Charakterystyka ogólna aktu i jego ocena z perspektywy dyrektyw działalności prawotwórczej),
w: Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, pod red. A. Nowaka, t. IX, Katowice 1992;
B.M. Ćwiertniak, W. Koczur, Status zawodowy pracowników socjalnych w przepisach o pomocy spo-
łecznej, PiZS 2000, Nr 6; B.M. Ćwiertniak, M. Taniewska, Pracownicy samorządowi, Gdańsk 1991;
M. Czechowski, Status prawny celników na tle statusu funkcjonariuszy innych służb mundurowych,
MoPr 2008, Nr 10; A. Dubowik, Nowelizacja ustawy o pracownikach urzędów państwowych, PiZS
1995, Nr 8–9; taż, Podstawy zatrudnienia w służbie cywilnej, PiZS 1999, Nr 10; taż, Pracownicy
urzędów państwowych w dobie reform administracji publicznej, w: Prawo pracy – zabezpieczenie
społeczne, pod red. B.M. Ćwiertniaka, Opole 2001; L. Florek, Uwagi o sytuacji prawnej urzędnika
państwowego, PiP 1983, Nr 8; tenże, Uwagi o sytuacji prawnej urzędnika państwowego, PiP 1984,
Nr 4; A.T. Gajewska, J.M. Zieliński, Status pracownika samorządowego, Warszawa–Kraków 1995;
O. Gardulska, Specyfikacja stosunku prawnego łączącego prawnika twórcę z pracodawcą, Stu-
dia z zakresy polityki społecznej 2003/2004; M. Gersdorf, Czy ustawa kominowa dotyczy osób,
którym czasowo powierzono stanowisko objęte jej zakresem podmiotowym?, PiZS 2001, Nr 11;
A. Giedrewicz-Niewińska, Nowe przepisy o podstawach nawiązania stosunku pracy z pracownikami
samorządowymi, MoPr 2009, Nr 4; R. Golat, Zatrudnianie członków komisji konkursowych. Zasady
i skutki, Sł.Prac. 2005, Nr 12; Z. Góral, Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999;
tenże, Swoistość stosunków pracy pracowników samorządowych, w: Szczególne formy zatrudnienia,
pod red. Z. Kubota, Wrocław 2000; B. Hebdzyńska, Ustawa o pracownikach urzędów państwowych
z komentarzem, Warszawa–Kraków 1995; W. Jędrychowska-Jaros, Rozwiązanie stosunku pracy
na wniosek nauczyciela mianowanego, MoPr 2007, Nr 1; W. Karliński, J. Płoskonka, Zatrudnienie
w administracji publicznej – informacje obiegowe, rzeczywistość, oczekiwania, Samorząd Tery-
torialny 2001, Nr 3; A. Kisielewicz, Stopnie awansu zawodowego nauczycieli, PP 2001, Nr 7–8;
M. Lekston, Wypowiedzenie stosunku pracy w szkole wyższej, MoPr 2007, Nr 8; T. Liszcz, Regu-
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lacja prawna stosunku pracy pracowników Najwyższej Izby Kontroli, PiZS 1995, Nr 7; taż, Zasady
zatrudniania pracowników Najwyższej Izby Kontroli, Kontrola Państwowa 1995, Nr 3; J. Łętowski,
Podstawowe problemy nowego prawa urzędniczego, PiP 1983, Nr 8; J. Piątkowski, M.K. Kola-
siński, A. Kolasiński, Stosunki pracy w administracji publicznej (na tle prawa wspólnotowego),
Toruń 2008; Ł. Prasołek, Czas pracy pracowników samorządowych od 1.1.2009 r., MoPr 2009,
Nr 12; T. Rutkowski, Prawo pracy dla pracowników samorządowych w pytaniach i odpowiedziach,
Gdańsk 2001; W. Sanetra, Status pracowniczy funkcjonariuszy aparatu samorządu terytorialnego,
AUWr 1993, Nr 1470; I. Sawa, Ochrona trwałości stosunku pracy nauczycieli mianowanych, glosa
I PZP 4/06, MoPr 2008, Nr 12; J. Skoczyński, Status prawny urzędnika służby cywilnej, PiZS 1996,
Nr 11–12; Służby publiczne, pod red. J. Jończyka, Wrocław 1977; Z. Stawowiak, Pracownicy urzę-
dów państwowych bez mianowania, PP 1995, Nr 1; Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie
terytorialnym, pod red. W. Sanetry, Białystok 2001; H. Szewczyk, Zatrudnienie w służbie cywilnej,
Bydgoszcz–Katowice 2006; Z. Sypniewski, Sytuacja prawna urzędników państwowych w świetle
ustawy z 16.9.1982 r., RPEiS 1983, Nr 3; A. Świątkowski, Komentarz do pragmatyki urzędniczej,
Warszawa 1988; M. Taniewska-Peszko, Obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych –
wybrane zagadnienia, w: Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, t. IX, pod red. A. Nowaka,
Katowice 1992; E. Ura, Pozycja prawna pracowników terenowej administracji rządowej i samorządu
terytorialnego, Lublin 1995; taż, Rola aktu administracyjnego w kształtowaniu statusu prawnego
urzędnika, AUWr 1997, Nr 38; taż, Status prawny pracowników samorządowych, Warszawa 1992;
T. Zieliński, Podstawowe problemy reformy służby państwowej w PRL, PiP 1982, Nr 9; tenże, Sto-
sunek pracy i stosunek służbowy w administracji państwowej, w: Pracownicy administracji w PRL,
pod red. J. Łętowskiego, Wrocław 1984.
Literatura do art. 6: M. Barzycka-Banaszczyk, Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, Warszawa
1996; L. Florek, Zatrudnienie pracowników polskich za granicą, MoP 1994, Nr 1; K. Głąbicka,
Zasady i tryb zatrudniania obywateli polskich w Niemczech, Sł.Prac. 2000, Nr 5; taż, Zatrudnianie
cudzoziemców i ich status prawno-zawodowy, Sł.Prac. 1997, Nr 11; taż, Zatrudnianie cudzoziem-
ców w Polsce i Polaków za granicą, Sł.Prac. 2000, Nr 6; J. Hejno, Zatrudnienie cudzoziemców bez
konieczności uzyskania zezwolenia i zgody, Sł.Prac. 1997, Nr 10; tenże, Zatrudnienie obywateli pol-
skich za granicą i cudzoziemców w Polsce, Sł.Prac. 1995, Nr 5; S. Kalus, Międzynarodowe stosunki
pracy. Wybrane zagadnienia kolizyjne, Warszawa 1978; A. Kisielewicz, Zatrudnienie cudzoziemców
w Polsce, PP 2000, Nr 2; A. Kosut, Zatrudnianie Polaków za granicą, w: Encyklopedia prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych. Komentarz do instytucji prawnych, pod red. L. Florka, Warszawa 1999;
M. Liszewski, Pośrednictwo w zatrudnieniu Polaków za granicą u pracodawców zagranicznych,
Sł.Prac. 1999, Nr 12; tenże, Udzielanie zezwoleń i zgód na zatrudnianie cudzoziemców w Polsce,
Sł.Prac. 1999, Nr 10; J. Łon, Zatrudniony przez zagraniczną osobę prawną, Przegląd Ubezpieczeń
Społecznych i Gospodarczych 1999, Nr 12; T. Major, Problematyka właściwego prawa pracy przy
oddelegowaniu polskich pracowników na obszar innego państwa, MoP 2000, Nr 5; A. Michal-
ska, Zmiany przepisów o prawach i obowiązkach pracowników skierowanych do pracy za granicą
w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem, PiZS 1986, Nr 12;
T. Olejarz, Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce, PP 1997, Nr 10; W. Sanetra, Delegowanie
pracowników do pracy w innym kraju europejskim, PiZS 1998, Nr 9; tenże, Zmiany regulacji praw-
nej zatrudnienia cudzoziemców, PP 1995, Nr 3; J. Skoczyński, Praca za granicą, Warszawa 1996;
H. Szurgacz, A. Tomanek, Zatrudnienie pracowników polskich za granicą przez polskich pracodaw-
ców w aspekcie norm prawa kolizyjnego, w: Szczególne formy zatrudnienia, pod red. Z. Kubota,
Wrocław 2000; T. Szymanek, Stosowanie KP w zagranicznej jednostce gospodarczej (zagadnie-
nia wybrane), PiZS 1986, Nr 9; E. Zając, Sytuacja prawna pracowników polskich zatrudnionych
w placówkach państw obcych, PiZS 1997, Nr 7–8.
Literatura do art. 8: S. Grzybowski, Struktura i treść przepisów prawa cywilnego odsyłających
do zasad współżycia społecznego, SC 1965, t. 6; T. Justyński, Nadużycie prawa w polskim pra-
wie cywilnym, Kraków 2000; L. Krąkowski, Zasady współżycia społecznego w stosunkach pracy
w PRL, Warszawa 1970; L. Leszczyński, Klauzule generalne w stosowaniu prawa, Lublin 1986;
tenże, Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000; A. Malanowski, Nadużycie prawa
w pracowniczym stosunku pracy, Warszawa 1972; J. Nowacki, O normatywnych (abstrakcyjno-ge-
neralnych) i sytuacjonistycznych rozumieniach zasad współżycia społecznego, w: Z problematyki
prawa pracy i polityki socjalnej, pod red. T. Zielińskiego, t. III, Katowice 1980; M. Pawełczyk,
Próba wyodrębnienia klauzul generalnych, w: Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, pod
red. T. Zielińskiego, t. III, Katowice 1980; M. Safjan, Klauzule generalne w prawie cywilnym.
Przyczynek do dyskusji, PiP 1990, Nr 11; W. Sanetra, O zasadach prawa pracy i zasadach współ-
życia społecznego, PiP 1966, Nr 11; A. Świątkowski, Dobra wiara w prawie pracy, Pal. 2016, Nr 3;
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tenże, Prawość, w: Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, pod red. M. Boguni-Borowskiej,
Kraków 2015; tenże, Prawość – cecha prawa pracy, PiP 2013, Nr 7; A. Wypych-Żywicka, Naruszenie
zasad współżycia społecznego z art. 8 Kodeksu pracy przy odwołaniu pracownika ze stanowiska
pracy (równoznacznego z wypowiedzeniem umowy o pracę), GSP 2000, Nr 7; taż, O relacji klau-
zul generalnych i wypowiedzenie „nieuzasadnione” i „społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa”
w Kodeksie pracy, PiP 1996, Nr 3; T. Zieliński, Klauzule generalne w demokratycznym państwie
prawnym, Studia Iuridica 1992, t. XXIII; tenże, Klauzule generalne w nowym porządku konstytu-
cyjnym, PiP 1997, Nr 11–12; tenże, Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988; tenże,
Klauzule generalne w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, PiZS 2001, Nr 11.
Literatura do art. 9: K.W. Baran, O ustawie jako źródle prawa pracy uwag kilka, w: Z zagad-
nień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, pod
red. Z. Górala, Warszawa 2009; tenże, Porozumienia zawierane w sporach zbiorowych jako źródła
prawa pracy, MoPr 2008, Nr 9; tenże, Problematyka „innych” porozumień zbiorowych, w: Przy-
szłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała
Seweryńskiego, pod red. Z. Hajna, D. Skupień, Łódź 2015; tenże, Regulamin zwolnień grupowych
jako źródło prawa pracy, Pr. i P. 2002, Nr 11; M. Bednarski, J. Wratny, Porozumienia socjalne
związane z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych. Fenomen społeczny i prawny, Warszawa
2000; I. Boruta, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej jako źródło prawa pracy w Polsce, PiZS 2005,
Nr 5; taż, Źródła prawa pracy w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Kwartalnik Prawa
Publicznego 2004, Nr 2; E. Chmielek, Źródła prawa pracy (Zagadnienia hierarchii norm prawnych),
ZNUJ Kraków 1980; B. Cudowski, Charakter prawny porozumień zbiorowych, PiP 1998, Nr 8;
tenże, Statut jako pozaustawowe źródło prawa pracy, w: Źródła prawa pracy, pod red. L. Florka,
Warszawa 2000; A. Dubowik, Regulamin wynagradzania jako źródło zakładowego prawa pracy,
PiZS 1996, Nr 5; L. Florek, Autonomiczne (pozaustawowe) źródła prawa pracy, w: Ład społeczny
w Polsce i w Niemczech na tle jednoczącej się Europy. Księga pamiątkowa poświęcona C. Jac-
kowiakowi, Warszawa 1999; tenże, Zgodność przepisów prawa pracy z Konstytucją, PiZS 1997,
Nr 11; tenże, Znaczenie umów międzynarodowych w prawie pracy, PiP 2002, Nr 2; M. Gers-
dorf, Problemy prawne związane z tzw. Paktem socjalnym – kilka uwag praktycznych, PiZS 1999,
Nr 2; G. Goździewicz, Charakter porozumień zbiorowych w prawie pracy, PiZS 1998, Nr 3; tenże,
Układy zbiorowe pracy jako źródło prawa pracy, w: Układy zbiorowe pracy, pod red. Z. Górala,
Warszawa 2013; tenże, Szczególne właściwości norm prawa pracy, Toruń 1988; Z. Hajn, Inne niż
układ zbiorowy pracy nazwane umowy normatywne jako instrument zakładowego dialogu społecz-
nego, w: Zakładowy dialog społeczny, pod red. J. Steliny, Warszawa 2014; K. Jaśkowski, Funkcje
zwyczaju w prawie pracy, PiZS 2008, Nr 1; tenże, Zwyczaj w prawie pracy, GSP 2007, Nr 17;
A. Jedliński, L. Kaczyński, Statut jako źródło prawa pracy, PiP 1999, Nr 4; U. Jelińska, Odpowie-
dzi na pytania dotyczące układów zbiorowych pracy i regulaminów wynagradzania, Pr. i P. 2002,
Nr 10; taż, Odpowiedzi na pytania dotyczące układu zbiorowego pracy i regulaminu wynagradza-
nia, Pr. i P. 2003, Nr 2; L. Kaczyński, Wpływ art. 87 Konstytucji na swoiste źródła prawa pracy,
PiP 1997, Nr 8; tenże, W sprawie zgodności przepisów prawa pracy z Konstytucją – polemika,
PiZS 1998, Nr 3; A. Malanowski, Moc wiążąca norm prawa pracy, PiP 1985, Nr 4; F. Małysz,
Regulamin pracy – źródłem prawa pracy, PP 2001, Nr 7–8; B. Mirska, Funkcja ochronna prawa
pracy a stosowanie ustawowych wymagań kwalifikacji moralnych wobec kandydatów na pracow-
ników w prawie pracy, w: Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, pod red.
M. Bosak, Warszawa 2014; L. Mitrus, Stosunek pracy, Kraków 2005; A. Musiała, Porozumienia
zbiorowe jako źródła prawa pracy, Poznań 2013; Z. Niedbała, Zakładowe umowy zbiorowe pracy.
Komentarz, Poznań 1995; P. Nowik, Oddziaływanie negocjacji zbiorowych na ustawę w prawie
pracy, w: Zakładowy dialog społeczny, pod red. J. Steliny, Warszawa 2014; J. Nóżka, Z problema-
tyki porozumień w prawie pracy, SP 1981, Nr 3; Ł. Pisarczyk, Regulaminy pracy i wynagradzania
jako przejaw dialogu społecznego w zakładzie pracy, w: Zakładowy dialog społeczny, pod red.
J. Steliny, Warszawa 2014; P. Prusiński, Pracownicy zarządzający zakładem pracy a szczególnie
korzystne uprawnienia przewidziane w porozumieniach zbiorowych prawa pracy – wybrane zagad-
nienia, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2014; K. Rączka, Miejsce i rola układów
zbiorowych pracy w systemie źródeł prawa pracy, PiZS 1996, Nr 2; B. Rutkowska, Nienazwane
porozumienia zbiorowe zawierane na szczeblu zakładowym, w: Zakładowy dialog społeczny, pod
red. J. Steliny, Warszawa 2014; R. Sadlik, Nowe porozumienia z pracownikami w Kodeksie pracy,
PP 2003, Nr 2; Z. Salwa, Europeizacja prawa a źródła polskiego prawa pracy, PiZS 2006, Nr 6;
tenże, Porozumienia zbiorowe jako źródło prawa pracy, w: Prawo pracy. Z aktualnych zagadnień,
pod red. W. Sanetry, Białystok 1999; tenże, Regulamin pracy. Zasady opracowania dla pracodaw-
ców, Bydgoszcz 1996; tenże, Układy zbiorowe i inne porozumienia w świetle Konstytucji, w: Prawo
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pracy. Z aktualnych zagadnień, pod red. Z. Salwy, Białystok 1999; tenże, Układy zbiorowe pracy,
komentarz, Warszawa 1995; M. Seweryński, Układy zbiorowe pracy w okresie demokratycznej
przebudowy państwa i gospodarki, PiP 1992, Nr 1; tenże, Zakładowy dialog społeczny w projekcie
ustawy – zbiorowy kodeks pracy, w: Zakładowy dialog społeczny, pod red. J. Steliny, Warszawa
2014; J. Skoczyński, Regulamin pracy, PiZS 1996, Nr 5; A. Sobczyk, Z problematyki relacji źró-
deł prawa pracy na przykładzie telepracy, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej,
Kraków 2009; tenże, Ustawowe i nieustawowe prawo pracy, w: Przyszłość prawa pracy. Liber Ami-
corum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego, pod red. Z. Hajna,
D. Skupień, Łódź 2015; M. Sobótka, Rola porozumień zbiorowych w regulowaniu stosunków pracy
w Polsce na tle porównawczym, w: Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integra-
cji europejskiej, pod red. W. Kozek, Warszawa 1997; Z. Sypniewski, Wzorcowe akty zakładowego
prawa pracy, Zielona Góra 1997; W. Szubert, Układy zbiorowe pracy, Warszawa 1960; A. Świąt-
kowski, Indywidualne prawo pracy, Gdańsk–Kraków 2001; tenże, Karta praw społecznych Rady
Europy, Warszawa 2006; tenże, Normy prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych w przyszłej
polskiej Konstytucji, KSP 1990, t. XXIII; tenże, Prawo socjalne Rady Europy, Kraków 2006; tenże,
Zrewidowana Europejska Karta Społeczna – perspektywy ratyfikacji, MoPr 2006, Nr 2; Układy
zbiorowe pracy. W stulecie urodzin profesora Wacława Szuberta, pod red. Z. Górala, Warszawa
2013; W. Uziak, Specyficzne źródła prawa pracy – uwagi do dyskusji, GSP 2000, Nr 6; B. Wagner,
Układ zbiorowy pracy a umowa o pracę, PiZS 1995, Nr 3; taż, Umowy i porozumienia prawa
pracy, St.Cyw. 1989, t. XXV; K. Walczak, Pakiety socjalne a programy dobrowolnych odejść, MoPr
2004, Nr 11; M. Wandzel, Równe traktowanie mężczyzn i kobiet, Kraków 2003; M. Włodarczyk,
„Swoiste” źródła prawa pracy. Kilka uwag na temat ich genezy i funkcji, w: Z zagadnień współcze-
snego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, pod red. Z. Górala,
Warszawa 2009; tenże, Udział partnerów społecznych w tworzeniu ustawowego prawa pracy, w:
Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała
Seweryńskiego, pod red. Z. Hajna, D. Skupień, Łódź 2015; J. Wratny, Charakter prawny porozu-
mień socjalnych związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych, PiP 1999, Nr 6; tenże,
Kodeks dobrych praktyk jako wyraz społecznej odpowiedzialności korporacji, w: Przyszłość prawa
pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego,
pod red. Z. Hajna, D. Skupień, Łódź 2015; tenże, Problematyka gwarancji zatrudnienia w poro-
zumieniach okołoprywatyzacyjnych, PiZS 1999, Nr 5; tenże, Regulacja prawna swoistych źródeł
prawa pracy. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, PiZS 2002, Nr 12; tenże, W stronę koncep-
cji jednolitego porozumienia zakładowego, PiZS 1999, Nr 11; M. Zubik, Trybunał Konstytucyjny
a układy zbiorowe pracy, PiZS 2005, Nr 3.
Literatura do art. 91: M. Gersdorf, Próba umiejscowienia nowych porozumień o zawieszeniu po-
stanowień umów o pracę w polskim porządku prawnym, PiZS 2003, Nr 1; K. Rączka, Porozumienia
zawieszające przepisy prawa pracy, PiZS 2002, Nr 11; R. Sadlik, Nowe porozumienia z pracowni-
kami w Kodeksie pracy, PP 2003, Nr 2; J. Stelina, Charakter prawny porozumienia o stosowaniu
mniej korzystnych warunków zatrudnienia, PiP 2003, Nr 9; tenże, Nowe instytucje w prawie pracy,
PiZS 2002, Nr 11.

Art. 1. [Przedmiot regulacji]
Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Spis treści
Nb

1. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Pracownicze i służbowe stosunki pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3. Stosunki administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. Zakres przedmiotowy. Niniejszy przepis określa zakres przedmiotowy regulacji KP.1
Nawiązując stosunek pracy, każda ze stron: pracownik i pracodawca zobowiązuje się wyko-
nywać obowiązki, które nakłada na nią ustawodawca oraz umowa o pracę. Pracownik jest
zobowiązany świadczyć pracę na rzecz pracodawcy za wynagrodzeniem. Pracodawca jest zo-
bowiązany zatrudniać pracownika i wynagradzać go za wykonywaną pracę. Stosunek pracy
jest więc stosunkiem zobowiązaniowym. Obowiązkom jednej ze stron tego stosunku odpo-
wiadają uprawnienia drugiej strony. Powyższa zasada wzajemności świadczeń leży u podstaw
stosunku pracy, który teoretycznie rzecz ujmując, jest skonstruowany na podstawie zasady rów-
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ności stron. W Kodeksie pracy powyższa symetria została wyraźniej zaakcentowana poprzez
uprawnienie pracownika do odstąpienia od umowy o pracę w razie naruszenia obowiązków
określonych przepisami oraz umową o pracę przez pracodawcę. Przed nowelizacją pracow-
nikowi przysługiwało prawo rozwiązania umowy o pracę z powodu niedotrzymania przez
pracodawcę ciążących na nim obowiązków w ograniczonym zakresie. W takim zakresie,
w jakim odrębne przepisy regulują stosunki pracy pracowników pozostających w służbowych
stosunkach pracy (nawiązanych przez mianowanie), spółdzielczych stosunkach pracy, przepisy
Kodeksu pracy mają zastosowanie w sprawach nieregulowanych odrębnymi przepisami.

2. Pracownicze i służbowe stosunki pracy. Kodeks pracy nie reguluje stosunków praw- 2
nych innych aniżeli stosunek pracy, w ramach których świadczona jest praca zarobkowa
(na podstawie umów cywilnoprawnych: o dzieło, zlecenia, agencyjnej), regulowanych od-
rębnymi przepisami (o pracy nakładczej, rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, spółkach
kapitałowych). Kodeks pracy nie ma również zastosowania w stosunkach administracyjnych,
w których praca jest wykorzystywana dla realizacji określonych zadań: resocjalizacja (więźnio-
wie), zdobycie doświadczenia zawodowego (praktykanci). Przepisy Kodeksu pracy mają także
zastosowanie w stosunku do skazanych zatrudnionych na podstawie umów wymienionych
w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego w zakresie nieuregulowanym w wymienio-
nej ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach rozporządzenia wykonawczego (wyr. SN
z 8.3.2013 r., II PK 192/12, MoPr 2013, Nr 7, s. 372).

Kodeks pracy reguluje pracownicze stosunki pracy. Przez to pojęcie w teorii i praktyce
prawa pracy rozumie się zobowiązaniowe, zawarte na podstawie umów o pracę, stosunki pracy,
stosunki pracy nawiązane na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, a także stosunki pracy
nawiązane na podstawie powołania. Te ostatnie są regulowane przepisami prawa pracy w takim
zakresie, w jakim źródła prawa pracy traktują i regulują akt powołania jako źródło stosunku
pracy. Kodeks pracy reguluje także służbowe stosunki pracy. Pod tym pojęciem rozumiane są
stosunki pracy nawiązane na podstawie mianowania. Cechą szczególną zatrudnienia w oparciu
o akt mianowania jest nierównorzędność podmiotów tych stosunków prawnych i dominacja
pracodawcy nad pracownikiem. Do spółdzielczych stosunków pracy, pracowniczych stosunków
nawiązanych na podstawie powołania oraz służbowych stosunków pracy przepisy Kodeksu
pracy mają zastosowanie w takim zakresie, w jakim akty prawne regulujące powyższe stosunki
prawne nie regulują praw i obowiązków pracowników i pracodawców.

3. Stosunki administracyjne. Kodeks pracy nie ma natomiast zastosowania do stosunków 3
administracyjnych, w jakich pozostają zawodowi żołnierze, funkcjonariusze Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji,
Straży Więziennej, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej z odpowiednimi agen-
dami administracji państwowej. Sytuację prawną zawodowych żołnierzy oraz funkcjonariuszy
organizacji paramilitarnych oraz służb mundurowych regulują odrębne przepisy. W sprawach
uregulowanych nimi KP nie ma zastosowania.

Kodeks pracy wyznacza podstawowe standardy uprawnień pracowników i obowiązków
pracodawców. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej regulacje Kodeksu pracy powinny
być zgodne z dyrektywami adresowanymi do władz państw członkowskich. Rzeczpospolita
Polska jest członkiem Rady Europy. Władze RP ratyfikowały Europejską Kartę Społeczną.
Są zobowiązane do stosowania się do standardów określonych tym aktem międzynarodo-
wym. Europejska Karta Społeczna gwarantuje określone uprawnienia pracownicze osobom
nieuważanym przez prawo pracy za pracowników; funkcjonariuszom policji zapewnia prawo
do zrzeszania się w związkach zawodowych.
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Art. 2. [Pojęcie pracownika]
Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,

mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Spis treści
Nb Nb

1. Pracownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Dyferencja stosunków pracy . . . . . . . 2
3. Spółdzielczy stosunek pracy . . . . . . . 3
4. Stosunki organizacyjne . . . . . . . . . . 4

5. Podwójne powiązanie prawne . . . . . . 5
6. Podstawy zatrudnienia . . . . . . . . . . . 6
7. Status pracownika . . . . . . . . . . . . . . 7

1. Pracownik. Kodeks pracy podaje legalną definicję pracownika. Pracownikiem jest osoba1
fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania. Każda osoba fizyczna zatrudniona na podstawie jednej z wymienio-
nych podstaw zatrudnienia pozostaje z pracodawcą w tzw. pracowniczym stosunku pracy.
W ramach pracowniczego stosunku pracy można wyodrębnić, ze względu na jedną z wymie-
nionych w komentowanym przepisie podstaw prawnych zatrudnienia, tzw. zobowiązaniowe
i służbowe stosunki pracy. Umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę, wybór, powołanie
leżą u podstaw nawiązania zobowiązaniowego stosunku pracy. Jest to stosunek prawny, który
charakteryzuje równość stron oraz symetria uprawnień i obowiązków. Szczególnym rodzajem
zobowiązaniowych stosunków pracy są stosunki pracy nawiązywane z pracownikami tym-
czasowymi przez agencje pracy tymczasowej, w ramach których pracownik świadczy pracę
na rzecz przedsiębiorcy użytkownika. Konstrukcja prawna tego stosunku pracy, prawa i obo-
wiązki dwóch podmiotów występujących po stronie pracodawcy: agencji pracy tymczasowej
i pracodawcy użytkownika reguluje ustawa z 9.7.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tym-
czasowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.). Do dnia 5.12.2011 r. powyższa ustawa
została dostosowana do standardów prawnych ustanowionych dyrektywą Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2008/104/WE z 19.11.2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (Dz.Urz. UE L
Nr 327, s. 9; zob. A.M. Świątkowski, Praca tymczasowa: ochrona rynku pracy czy pracodawcy?,
St.Pr.Pr.Pol.Społ., Kraków 2010). Mianowanie stanowi podstawę nawiązania tzw. służbowego
stosunku pracy. W służbowym stosunku pracy pracownicy są równi przed pracodawcą. Nie
ma natomiast równości między stronami służbowymi służbowego stosunku pracy. W służbo-
wych stosunkach pracy zakres podporządkowania pracownika wobec pracodawcy jest znacznie
większy aniżeli w zobowiązaniowym stosunku pracy.

2. Dyferencja stosunków pracy. W każdym stosunku pracy występują zarówno pierwiastki2
cywilno, jak i administracyjnoprawne. W zobowiązaniowym stosunku pracy występuje zde-
cydowana przewaga pierwiastków cywilnoprawnych nad administracyjnymi. W służbowym
stosunku pracy przewagę nad pierwiastkami cywilnymi mają administracyjne. W zależności
od stopnia nasycenia pierwiastkami administracyjnymi służbowego stosunku pracy można wy-
odrębnić stosunki służbowe zbliżone do zobowiązaniowych (np. stosunek pracy nauczyciela)
oraz stosunki prawne, w ramach których wykonywana jest praca, podobne do stosunków
administracyjnych (np. zawodowego wojskowego). Wybór podstawy prawnej zatrudnienia
jest uzależniony od woli stron. W granicach zakreślonych przez ustawodawcę strony, które
zamierzają nawiązać stosunek pracy, decydują o wyborze podstawy zatrudnienia. Ustawą
z 2.2.1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 24,
poz. 110 ze zm.) swoboda stron wyboru podstawy prawnej zatrudnienia została ograniczona.
W art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przekształcono z mocy prawa stosunki pracy nawiązane
na podstawie powołania w stosunki pracy nawiązane na podstawie umowy o pracę.

3. Spółdzielczy stosunek pracy. Wszystkie stosunki pracy nawiązane na podstawie spół-3
dzielczej umowy o pracę charakteryzuje złożona w sensie prawnym zależność między
stronami. Osoba fizyczna zatrudniona na podstawie spółdzielczej umowy o pracę powinna
być jednocześnie członkiem spółdzielni. Przedmiotem gospodarczej działalności spółdzielni
pracy jest bowiem prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę człon-
ków (art. 181 ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 21 ze zm.).
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Spółdzielnia i członek spółdzielni mają obowiązek pozostawania w stosunku pracy (art. 182
§ 1 PrSpółdz). Niezatrudniony w spółdzielni członek ma roszczenie o nawiązanie spółdziel-
czego stosunku pracy (art. 182 § 4 PrSpółdz). Spółdzielcza umowa o pracę wygasa wraz
z ustaniem członkostwa oraz w wypadkach, w których przepisy prawa pracy przewidują wy-
gaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa (art. 186 § 1 PrSpółdz).

4. Stosunki organizacyjne. Niekiedy podwójna zależność prawna występuje między stro- 4
nami, które nawiązały stosunek pracy na podstawie wyboru, umowy o pracę lub powołania.
W zależności od podmiotu zatrudniającego, nawiązanie stosunku pracy w drodze wyboru
może w niektórych przypadkach nastąpić wyłącznie z osobami, które pozostają z praco-
dawcą w stosunkach organizacyjnych. Na przewodniczącego centrali związkowej może zostać
wybrany wyłącznie członek określonego związku zawodowego. Nawiązanie stosunku pracy
powinno być poprzedzone stosunkiem członkostwa organizacji, która wobec członka za-
trudnionego na podstawie wyboru ma status pracodawcy. Podobnie przedstawia się sytuacja
w spółkach kapitałowych. Wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnika
spółki akcyjnej, czyli osoby powiązane ze spółką stosunkami organizacyjnymi regulowanymi
przepisami prawa handlowego, można zatrudnić w zarządzie spółki na podstawie umowy
o pracę lub powołania. O wyborze podstawy prawnej zatrudnienia decyduje umowa lub statut
spółki. Podjęcie przez wspólników uchwały o odwołaniu „w każdym czasie” członka zarządu
spółki kapitałowej nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy (art. 203 § 1, art. 370 § 1
KSH). Pracownik zatrudniony w rolniczej spółdzielni produkcyjnej traci status pracowniczy
po nawiązaniu stosunku organizacyjnego. Przyjęcie pracownika w poczet członków rolniczej
spółdzielni produkcyjnej jest przez judykaturę traktowane jako dorozumiane rozwiązanie sto-
sunku pracy na mocy porozumienia stron. Członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej nie
może bowiem pozostawać ze spółdzielnią w pracowniczym stosunku zatrudnienia (wyr. SN
z 8.12.2009 r., I UK 186/09, OSNP 2011, Nr 13–14, poz. 189).

5. Podwójne powiązanie prawne. Członkowie spółdzielni pracy, członkowie organizacji, 5
wspólnicy spółek kapitałowych pozostają z zatrudniającymi ich pracodawcami w dwóch sto-
sunkach prawnych: stosunku pracy oraz stosunkach prawnych i organizacyjnych regulowanych
przepisami Prawa spółdzielczego, prawa o stowarzyszeniach i statutami, Kodeksem spółek
handlowych. Przedmiotem zainteresowania prawa pracy są wyłącznie stosunki pracy nawią-
zane na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, wyboru, umowy o pracę, mianowania albo
powołania.

6. Podstawy zatrudnienia. W art. 2 KP wymieniono wszystkie podstawy zatrudnienia w ra- 6
mach stosunku pracy. Mimo iż pracę można świadczyć w ramach umów cywilnoprawnych
(umowy o dzieło, zlecenia, agencyjnej, o pracę nakładczą), osoba fizyczna zatrudniona na pod-
stawie jednej z wymienionych umów cywilnoprawnych nie korzysta ze statusu pracownika.
Sytuacja prawna tych osób może zbliżać się do sytuacji pracowników. Nakładca na przy-
kład korzysta z uprawnień pracownika, ponieważ art. 303 KP zawiera upoważnienie dla Rady
Ministrów do uregulowania zakresu stosowania przepisów prawa pracy do osób wykonują-
cych pracę nakładczą. Nie oznacza to jednak, że nakładca może być uważany za pracownika
w rozumieniu art. 2 KP.

7. Status pracownika wiąże się z wymiernymi korzyściami. Pracownik korzysta z ochrony 7
wynagrodzenia za pracę. Nie ponosi ryzyka związanego z prowadzeniem zakładu pracy.
Ponosi ograniczoną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną wskutek niewyko-
nania lub nienależytego wykonania obowiązków. Korzysta z czasu wolnego. Ma prawo do
corocznego, odpłatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownicy mają prawo do korzystania
z uprawnień związanych z rodzicielstwem (np. urlop macierzyński, urlop wychowawczy).
W sytuacjach określonych przepisami prawa pracy pracownik jest objęty ochroną prawną
przed rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę. Ma prawo do świadczeń z ubezpie-
czenia społecznego w razie wypadku przy pracy lub zachorowania na chorobę zawodową. Za
pośrednictwem przedstawicielstwa zawodowego (organizacji związkowej, rady pracowniczej
w przedsiębiorstwie państwowym) może wywierać wpływ na decyzje podejmowane przez
pracodawcę. Korzysta ze szczególnego, odrębnego postępowania przy rozpoznawaniu sporów

13



Art. 3 Nb 1 Dział Pierwszy. Przepisy ogólne

o roszczenia ze stosunku pracy. Z powyższych uprawnień nie korzystają osoby fizyczne, które
świadczą pracę na podstawie jednej z wymienionych wyżej umów cywilnoprawnych.

Art. 3. [Pojęcie pracodawcy]
Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także

osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Spis treści
Nb

1. Pracodawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Pracodawca jako osoba fizyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1. Pracodawca. Kodeks pracy sankcjonuje zmiany zainicjowane w gospodarce w 1989 r.1
W systemie gospodarki kapitałowej znaczna część pracowników jest zatrudniona w nie-
uspołecznionych zakładach pracy. Kodeks pracy zrywa więc z podziałem zakładów pracy
na uspołecznione i nieuspołecznione. Odstępuje również od dotychczas obowiązującego
podziału podmiotów zatrudniających pracowników na zakłady pracy oraz osoby fizyczne za-
trudniające pracowników. Artykuł 3 KP operuje jednolitym określeniem „pracodawca”, które
zostało wprowadzone dla oznaczenia każdego podmiotu zdolnego do zatrudniania pracow-
ników. Zdolność powyższą mają jednostki organizacyjne, zarówno te, które nie posiadają
osobowości prawnej, jak i osoby fizyczne. Kodeks pracy oddziela więc pojęcia: „pracodawca”
i „zakład pracy”. W przypadku osoby fizycznej, pracodawcą jest osoba fizyczna prowadząca
działalność, a nie prowadzone przez nią przedsiębiorstwo jako zespół zorganizowanych skład-
ników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności (wyr. SN
z 29.10.2014 r., I PK 64/14, MoPr 2015, Nr 4, s. 206).

W przypadku jednostek organizacyjnych o rozbudowanej strukturze przymiot pracodawcy
w rozumieniu art. 3 KP ma każda jednostka, której kierownik ma prawo zatrudniać i zwalniać
pracowników. Status pracodawcy w rozumieniu art. 3 KP posiadają jednostki organizacyjne
szeroko pojętej administracji (wyr. SN z 18.11.2014 r., II PK 5/14, MoPr 2015, Nr 3, s. 145).

Powyższe twierdzenie ilustruje uchwała składu siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpie-
czeń Społecznych SN z 24.11.1992 r. (I PZP 59/92, OSNC 1993, Nr 4, poz. 49 z glosą
A. Świątkowskiego, OSP 1993, Nr 11, poz. 224). Według powołanego orzeczenia, jednostki
organizacyjne Państwowej Inspekcji Pracy: Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspekto-
raty pracy są zakładami pracy w rozumieniu art. 3 KP. Kierownicy tych jednostek mogą
zatrudniać i zwalniać pracowników. Uprawnienia władcze kierowników zakładów pracy do
zatrudniania i zwalniania pracowników świadczą o samodzielności finansowej i organizacyjnej
oraz o wyodrębnieniu majątkowym podmiotów uprawnionych do samodzielnego i we własnym
imieniu zatrudniania pracowników. Są wyznacznikiem statusu pracodawcy tych podmiotów
w stosunkach prawnych regulowanych przepisami indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
Prowadzone przez stowarzyszenie oświatowe szkoły niepubliczne, które nie mają samodziel-
ności organizacyjnej i majątkowej oraz nie zatrudniają we własnym imieniu pracowników,
nie są pracodawcami w rozumieniu art. 3 KP zatrudnionych w nich nauczycieli (wyr. SN
z 14.6.2006 r., I PK 231/05, OSNP 2007, Nr 13–14, poz. 183). Pracodawcą w rozumieniu
art. 3 KP jest jednostka organizacyjna, w której pracownik został zatrudniony. Nie jest więc
pracodawcą jednostka organizacyjna wyznaczona przez pracodawcę jako miejsce wykonywa-
nia pracy (wyr. SN z 23.2.1999 r., I PKN 594/98, OSNAPiUS 2000, Nr 8, poz. 299). Pozycja
pracownika w jednostce organizacyjnej nie ma znaczenia dla nadania tej jednostce statusu
pracodawcy. Pracodawcą jest więc dla pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownika
zakład pracy, którym ten pracownik kieruje. Zgodnie z powyższą regułą, pracodawcą dyrek-
tora wojewódzkiego urzędu pracy (wyr. SN z 19.12.1997 r., I PKN 448/97, OSNAPiUS 1998,
Nr 22, poz. 649), kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej (wyr. SN z 20.10.1998 r.,
I PKN 390/98, OSNAPiUS 1999, Nr 23, poz. 744), naczelnika urzędu skarbowego (wyr. SN
z 6.9.2005 r., I PK 52/05, MoPr 2006, Nr 2, s. 91) jest jednostka organizacyjna, którą ten
pracownik kieruje, choćby decyzję w sprawie zatrudniania i zwalniania pracownika podejmo-
wał inny organ, a prawo wydawania poleceń dotyczących pracy przysługiwało podmiotowi
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uprawnionemu do sprawowania nadzoru lub kontroli (prezesowi Krajowego Urzędu Pracy,
wójtowi lub burmistrzowi, Ministrowi Finansów). Spółka akcyjna może być pracodawcą dy-
rektora jej oddziału terenowego (wyr. SN z 20.9.2005 r., II PK 413/04, OSNP 2007, Nr 1,
poz. 5 z glosą Z. Górala). Cechą pracodawcy jest zdolność do zatrudniania pracowników,
wynikająca z osobowości prawnej i podmiotowości prawa własności. Pracodawcą pracownika
tymczasowego w rozumieniu art. 3 KP jest wyłącznie agencja pracy tymczasowej, a nie praco-
dawca użytkownik. Pracodawca użytkownik ponosi ryzyko, na zasadach ogólnych, powstania
po stronie pracownika szkód spowodowanych przebiegiem procesu pracy, w tym szkód spo-
wodowanych ruchem przedsiębiorstwa (art. 435 KC). Jest biernie legitymowany w sporze
sądowym, w którym pracownik tymczasowy, który doznał uszkodzenia ciała albo rozstroju
zdrowia, dochodzi roszczeń uzupełniających świadczenia z tytułu wypadku przy wykony-
waniu pracy tymczasowej, oparte na zasadach odpowiedzialności deliktowej (art. 444 i 445
KC). Sprawa, w której pracownik tymczasowy dochodzi od pracodawcy użytkownika na pod-
stawie przepisów Kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych roszczeń uzupełniających
świadczenia z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadku przy pracy (zadośćuczynienia
i odszkodowania), jest sprawą z zakresu prawa pracy (art. 476 § 1 pkt 1 KPC), podlegającą
rozpoznaniu przez sądy w postępowaniu odrębnym (wyr. SN z 10.4.2014 r., I PK 243/13,
OSP 2015, Nr 10, poz. 98 z glosą M. Paluszkiewicz). Z podmiotowością w zakresie zatrud-
niania pracowników jest powiązana zdolność sądowa i procesowa w sprawach z zakresu prawa
pracy. Podmiot, który nie ma osobowości prawnej ani zdolności do bycia pracodawcą, nie ma
zdolności sądowej ani procesowej w sprawie z zakresu prawa pracy. Nie ma takiej zdolności
wójt (wyr. SN z 25.9.2008 r., II PK 36/08, MoP 2009, Nr 10, s. 532). Minister Finansów nie
jest pracodawcą pracowników urzędów skarbowych mimo podejmowania wobec nich niektó-
rych czynności z zakresu prawa pracy (powołanie, odwołanie) (wyr. SN z 6.9.2005 r., I PK
52/05, MoPr 2006, Nr 2, s. 91, teza druga). Określenie pracodawcy ma istotne znaczenie
przy oznaczeniu strony pozwanej w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy.
Legitymację bierną w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy ma jednostka
organizacyjna, w której pracownik jest zatrudniony, a nie podmiot kompetentny do nawią-
zania stosunku pracy. W sporze o wynagrodzenie za pracę sędziego sądu rejonowego stroną
pozwaną jest zatrudniający sędziego sąd rejonowy jako jego zakład pracy w rozumieniu art. 3
KP (uchw. SN z 23.7.1993 r., I PZP 30/93, OSNCP 1994, Nr 6, poz. 123). Zdolność sądowa
i procesowa w sprawach z zakresu prawa pracy jest powiązana z podmiotowością w zakre-
sie zatrudniania pracowników. Gospodarstwo pomocnicze samorządowej jednostki budżetowej
może być uznane za pracodawcę tylko wówczas, gdy jego samodzielność obejmuje uprawnie-
nie do zatrudniania pracowników (wyr. SN z 14.12.2004 r., I PK 135/04, OSNP 2005, Nr 15,
poz. 224).

Pracodawca jest właścicielem zakładu pracy. Przysługuje mu więc prawo własności do bu-
dynków, urządzeń, narzędzi i materiałów, z których korzystają pracownicy zatrudnieni przez
pracodawcę w celu świadczenia pracy umownie podporządkowanej, wykonywanej za wynagro-
dzeniem, na ryzyko pracodawcy. W Kodeksie pracy określenie „zakład pracy” konsekwentnie
zostało zastąpione pojęciem „pracodawca”. Jeżeli osoba fizyczna – przedsiębiorca tworzy
na podstawie obowiązujących przepisów jednostkę organizacyjną, która jest prawnie, orga-
nizacyjnie, finansowo i majątkowo wyodrębnioną, ma swoje kierownictwo oraz ma – co
jest najważniejsze – zdolność zatrudniania pracowników, pracodawcą jest ta jednostka or-
ganizacyjna, a nie sam przedsiębiorca (uzasadnienie wyr. SN z 22.8.2003 r., I PK 284/02,
OSNP 2004, Nr 17, poz. 297). W tezie tego wyroku wyrażono zapatrywanie, że pracodawcą
w rozumieniu art. 3 KP jest przedsiębiorca, który jako osoba fizyczna prowadzi działalność
na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nie zaś prowadzone przez niego
przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych prze-
znaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 552 KC). Umieszczenie obok siebie
w tytule egzekucyjnym zarówno nazwiska osoby fizycznej, jak i nazwy prowadzonego przez
nią przedsiębiorstwa, bez wyraźnego zaznaczenia, że przedsiębiorstwo to nie jest odrębnym
podmiotem, może stworzyć wątpliwość, kto jest zobowiązany do wykonania orzeczenia: osoba
fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo, czy też kierownik jednostki organizacyjnej. Zdaniem
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SN, dopisanie przy nazwisku osoby fizycznej nazwy przedsiębiorstwa może służyć wyłącznie
podkreśleniu, że prowadzone przez pracodawcę przedsiębiorstwo jest zakładem pracy.

W razie prowadzenia przez spółkę osobową przedsiębiorstwa, w obrocie prawnym wobec
osób trzecich podmiotem działającym jest sama spółka, a nie jej wspólnicy. W stosunkach
pracy pracodawcą jest więc spółka jawna, a nie jej wspólnicy (wyr. SN z 4.11.2004 r., I PK
25/04, OSNP 2005, Nr 14, poz. 206).

2. Pracodawca jako osoba fizyczna. Pracodawcą może być również osoba fizyczna. Pra-2
codawcą w rozumieniu art. 3 KP jest przedsiębiorca, który jako osoba fizyczna prowadzi
działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a nie prowadzone
przez niego przedsiębiorstwo (wyr. SN z 22.8.2003 r., I PK 284/02, OSNP 2004, Nr 17,
poz. 297). Kontynuując tę linię rozumowania, Sąd Najwyższy orzekł, że pracodawcą jest
również osoba fizyczna prowadząca działalność w formie niepublicznego zakładu opieki zdro-
wotnej, a nie ten zakład (wyr. SN z 3.11.2010 r., I PK 81/10, OSNP 2012, Nr 1–2, poz. 10).
Koniecznym warunkiem uznania osoby fizycznej za pracodawcę jest ustalenie związku między
świadczoną przez pracownika na rzecz tej osoby pracą a prowadzoną przez nią działalnością
gospodarczą (wyr. SN z 14.3.2001 r., II UKN 274/00, OSNAPiUS 2002, Nr 21, poz. 533
z glosą A. Rutka, MoPr 2005, Nr 5, s. 24). W rozumieniu komentowanego przepisu nie
można więc przyznać przymiotu pracodawcy osobie fizycznej zatrudniającej pracowników
w innym celu aniżeli w związku z prowadzoną przez zatrudniającego działalnością gospodar-
czą, na przykład w celu zaspokojenia własnych potrzeb lub potrzeb rodziny zatrudniającego.

Art. 31. [Podmiot dokonujący czynności z zakresu prawa pracy]
§ 1. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu

prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do
tego osoba.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie
dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie.

Spis treści
Nb Nb

1. Dokonywanie czynności prawnych
w stosunkach pracy . . . . . . . . . . . . . 1

2. Zależność między stosunkami pracy
a organizacyjnymi w spółkach . . . . . . 2

3. Zależność między stosunkami pracy
a stosunkiem członkostwa spółdzielni . 3

4. Zależność między stosunkiem pracy
a wyborem do pełnienia funkcji w ad-
ministracji rządowej . . . . . . . . . . . . 4

5. Upoważnienie do dokonywania czynno-
ści prawnych z zakresu prawa pracy . . 5

6. Ustanowienie zastępcy pośredniego do
dokonywania czynności z zakresu pra-
wa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

7. Reprezentacja pracodawcy – spółki z o.o. 7
8. Prawo organu zewnętrznego do wykony-

wania czynności prawnych w sprawach
z zakresu prawa pracy . . . . . . . . . . . 8

9. Uprawnienia syndyka do dokonywania
czynności prawnych z zakresu prawa
pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. Dokonywanie czynności prawnych w stosunkach pracy. Pracodawca, jeśli jest osobą1
fizyczną, jest osobiście uprawniony do podejmowania czynności prawnych w stosunkach pracy.
Może dokonywać tych czynności za pośrednictwem innych osób fizycznych zatrudnionych do
prowadzenia spraw zakładu pracy, którego jest właścicielem. Wyznaczenie osoby do dokony-
wania za pracę czynności prawnych z zakresu prawa pracy może nastąpić w każdy sposób
dostatecznie ujawniający taką wolę reprezentowanego pracodawcy (wyr. SN z 10.6.2014 r.,
II PK 207/13, MoPr 2014, Nr 12, s. 647). W szczególności nie jest to uzależnione od udzielenia
takiej osobie pisemnego pełnomocnictwa (wyr. SN z 22.4.1998 r., I PKN 58/98, OSNAPiUS
1999, Nr 8, poz. 488).

Przepisy upoważniające określonego piastuna organu kierowniczego, na przykład wyłącznie
rektora szkoły wyższej, do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademic-
kim (art. 118 ust. 2 ustawy z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, t.j. Dz.U. z 2012 r.
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poz. 572 ze zm.), a nie inną osobę wskazaną w statucie uczelni lub zatwierdzonym przez rek-
tora podziale czynności jako przepisy szczególne mają pierwszeństwo przed art. 31 § 1 KP.

Artykuł 31 KP jest normą szczególną wobec art. 373 § 1 KSH (wyr. SN z 13.1.2016 r.,
II PK 301/14, MoPr 2016, Nr 6, s. 312). O tym, czy osoby uprawnione do składania oświad-
czeń woli w imieniu podmiotu prawa handlowego (pracodawcy) mogą podejmować czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy, nie decydują przepisy prawa handlowego, lecz przepisy
prawa pracy. Natomiast art. 373 § 1 KSH może być rozważany na gruncie art. 31 KP przy
ocenie czynności prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy podejmowanych wobec zatrud-
nionych w ramach stosunku pracy członków zarządu, jeżeli nic innego nie wynika ze statutu
spółki prawa handlowego.

W przypadku jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracowników czynności prawnych
w stosunkach pracy dokonują osoby fizyczne zajmujące stanowiska w organach zarządza-
jących tej jednostki. Ustawodawca może upoważnić określony podmiot władzy publicznej,
niebędący pracodawcą w rozumieniu art. 3 KP pracowników, do wykonywania w zastępstwie
pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę będącego osobą fizyczną. Taki
przypadek jest regulowany przepisami ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egze-
kucji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.). Na podstawie art. 26 ust. 1 tej ustawy obowiązki,
których nie może wykonywać komornik z powodu przeszkód prawnych lub faktycznych, prezes
sądu apelacyjnego zleca zastępcy komornika. Zastępcy komornika zawieszonego w czynno-
ściach przysługują – na podstawie art. 31 § 1 KP – kompetencje do wykonywania wobec
pracowników kancelarii dotychczas prowadzonej przez zawieszonego komornika czynności
z zakresu prawa pracy jako osoba wyznaczona do tych czynności za pracodawcę będącego
osobą fizyczną (wyr. SN z 14.10.2014 r., II PK 289/13, teza druga, OSNAPiUS 2016, Nr 2,
poz. 21). Osoby zatrudnione w kancelarii zawieszonego komornika, za którego zadania cza-
sowo wykonuje wyznaczony zastępca, nie stają się z mocy prawa na podstawie art. 231 KP
pracownikami komornika czasowo zastępującego zawieszonego komornika. Komornik za-
stępujący zawieszonego komornika wykonuje zadania przy pomocy pracowników kancelarii
zawieszonego komornika. Zastępca komornika zawieszonego w czynnościach, wyznaczony
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 29.8.1997 r., nie przejmuje pracowników kancelarii ko-
mornika na podstawie art. 23 KP (wyr. SN z 14.10.2014 r., II PK 289/13, OSNAPiUS 2016,
Nr 2, poz. 21, teza pierwsza).

W zależności od typu jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracowników czynności
prawne w stosunkach pracy mogą być podejmowane jednoosobowo lub łącznie. Przykładowo,
w spółkach kapitałowych dla ważności czynności prawnych konieczne jest łączne działanie co
najmniej dwóch osób fizycznych zajmujących stanowiska w zarządzie spółki lub upoważnio-
nych przez właściwe organy spółki (zgromadzenie wspólników) do podejmowania czynności
prawnych w imieniu spółki jako podmiotu zatrudniającego pracowników. Brak łącznej repre-
zentacji przedsiębiorstwa państwowego przy zawieraniu umowy powoduje jej niepodlegającą
konwalidacji bezskuteczność (wyr. SN z 23.1.2012 r., II PK 96/11, MoPr 2012, Nr 4, s. 205).
O tym, kto ma prawo występować w stosunkach pracy w roli organu zarządzającego, decy-
dują przepisy prawa lub statuty, regulujące ustrój danej jednostki organizacyjnej. W rozumieniu
art. 31 § 1 KP za osobę zarządzającą jednostką organizacyjną nie może być uznany członek ko-
legialnego organu zarządzającego zakładem pracy (wyr. SN z 3.4.2007 r., II PK 247/06, OSNP
2008, Nr 11–12, poz. 163; OSP 2009, Nr 9, poz. 7–8 z glosą Ł. Pisarczyka). Kodeks pracy
zrywa z dotychczasową zasadą jednoosobowej reprezentacji podmiotu zatrudniającego. Za-
równo poprzednio obowiązujące przepisy prawa handlowego (art. 203 KH), jak i obowiązujący
od 1.1.2001 r. Kodeks spółek handlowych (ustawa z 15.9.2000 r., t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030
ze zm.) postanawiają, że w umowach zawieranych między spółką z ograniczoną odpowie-
dzialnością a członkiem zarządu, spółka jako pracodawca powinna być reprezentowana przez
radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 210
§ 1 KSH). Sąd Najwyższy uważa, że umowa o pracę zawarta przez spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością ze wspólnikiem z naruszeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych
o reprezentacji przedsiębiorcy jest nieważna (art. 58 § 1 KC – patrz: uchw. SN z 8.3.1995 r.,
I PZP 7/95, OSNAPiUS 1995, Nr 18, poz. 227; wyr. SN z 17.12.1996 r., II UKN 37/96,
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OSNAPiUS 1997, Nr 17, poz. 320; wyr. SN z 5.2.1997 r., II UKN 86/96, OSNAPiUS 1997,
Nr 20, poz. 404; wyr. SN z 9.1.2002 r., II UKN 669/00, OSNP 2003, Nr 20, poz. 496;
wyr. SN z 14.6.2005 r., I PK 269/04, OSNP 2006, Nr 3–4, poz. 39; wyr. SN z 15.6.2005 r.,
II PK 276/04, OSNP 2006, Nr 3–4, poz. 42; wyr. SN z 29.5.2006 r., I PK 189/05, OSNP
2007, Nr 11–12, poz. 154). Ocena, czy z członkiem zarządu spółki handlowej została zawarta
umowa o pracę przez dopuszczenie do jej wykonywania, zależy od okoliczności konkretnej
sprawy w zakresie dotyczącym celów, do jakich zmierzały strony (czy zawarcie umowy nie
stanowiło obejścia prawa), oraz zachowania elementów konstrukcyjnych stosunku pracy, w tym
w szczególności cechy podporządkowania pracownika w procesie świadczenia pracy (wyr. SN
z 12.5.2011 r., II UK 2/11, OSP 2012, Nr 6, poz. 56, teza trzecia z glosą M. Raczkowskiego).
Sąd Najwyższy zastrzega, że czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu spółki,
wymaganej wyłącznie przez umowę spółki lub statut, jest ważna. Zatem brak uchwały wal-
nego zgromadzenia spółki akcyjnej nie powoduje nieważności umowy o pracę z członkiem
zarządu spółki, jeżeli wymaganie uzyskania zgody walnego zgromadzenia na zawarcie ta-
kiej umowy przez radę nadzorczą wynika wyłącznie ze statutu, a nie z ustawy (wyr. SN
z 25.5.2005 r., I PK 249/04, OSNP 2006, Nr 9–10, poz. 142). Z jednej strony, SN uważa,
że koniecznym warunkiem zawarcia ważnej umowy o pracę z osobą, która została powołana
na stanowisko w zarządzie spółki na podstawie nieważnej uchwały (wyr. SN z 7.10.2004 r.,
II PK 35/04, OSNP 2005, Nr 11, poz. 156), jest upoważnienie do wykonywania czynności
z zakresu prawa pracy; z drugiej strony podkreśla się, że nawet jeżeli umowa o pracę oka-
zała się nieważna, ponieważ nie stworzyła zobowiązań regulowanych przepisami prawa pracy
w momencie jej zawarcia, to zobowiązania takie powstają wraz z dopuszczeniem pracownika
do pracy na warunkach takiej umowy (wyr. SN z 5.11.2003 r., I PK 633/02, OSNP 2004,
Nr 20, poz. 346). Zdaniem SN, wadliwość w zakresie nawiązania stosunku pracy przez nie-
uprawniony do tego organ zaistniała tylko w określonym momencie, ale następna praca była
faktycznie wykonywana za wiedzą i aprobatą spółki jako pracodawcy już właściwie reprezen-
towanej. Zawarcie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z członkiem jej zarządu
umowy o pracę z naruszeniem art. 203 KH nie wyklucza późniejszego nawiązania stosunku
pracy przez przystąpienie do jej wykonywania za wynagrodzeniem (wyr. SN z 12.1.2005 r.,
I PK 123/04, OSNP 2005, Nr 15, poz. 231). Jednak czynności faktyczne nieuprawnionego or-
ganu do zawarcia umowy o pracę nie mają prawnego znaczenia zobowiązania pracodawcy. Dla
ważnego nawiązania stosunku pracy musi zaistnieć sytuacja – chociażby faktyczna (bez zacho-
wania wymaganej formy) – zobowiązania się pracodawcy działającego przez organ uprawniony
do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (wyr. SN z 18.6.2007 r., II PK 341/06, MoPr
2007, Nr 12, s. 647; wyr. SN z 10.7.2007 r., I PK 241/06, OSNP 2008, Nr 17–18, poz. 254).
Dotyczy to także „innych spraw wynikających ze stosunku pracy tych osób”, a więc tylko do
czasu, gdy zajmują one stanowiska w zarządzie spółki. Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie powoduje automatycznej utraty statusu członka
zarządu i wymaga odwołania go przez właściwy organ, a więc do tego momentu nie wpływa
na określenie organu właściwego do rozwiązania stosunku pracy (wyr. SN z 26.11.2002 r.,
I PKN 597/01, MoPr 2004, Nr 2, s. 8).

2. Zależność między stosunkami pracy a organizacyjnymi w spółkach. Sąd Naj-2
wyższy uważa, że złożenie rezygnacji z funkcji przewodniczącego zarządu nie powoduje
automatycznej utraty członkostwa zarządu, gdyż do skutecznego ustąpienia konieczne jest for-
malne odwołanie ze składu zarządu przez wspólników lub inny uprawniony organ (wyr. SN
z 26.11.2002 r., I PKN 597/01, OSNP 2004, Nr 10, poz. 171). W orzecznictwie odróżnia
się urzędowanie członka zarządu, czyli piastuna organu osoby prawnej, od mandatu członka
zarządu (uchw. SN z 19.6.1997 r., III CZP 28/97, OSNCP 1997, Nr 10, poz. 141). Mandat
członka zarządu przysługuje nie tylko urzędującemu członkowi zarządu, lecz także członkowi
zarządu, który utracił atrybut członka zarządu urzędującego. Ten swoisty stan utrzymywania
się mandatu członka zarządu bez atrybutu sprawowania funkcji członka zarządu (członek nie-
urzędujący) istnieje przejściowo i kończy się odbyciem zebrania wspólników zatwierdzającego
sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania. Wygaśnięcie
stosunku członkostwa byłego prezesa zarządu następuje dopiero z przyjęciem przez zgroma-
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dzenie wspólników jego rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa zarządu i odwołania go z tej
funkcji. Po tym terminie stosunek pracy z byłym prezesem zarządu może być rozwiązany
przez każdą osobę upoważnioną przez pracodawcę do dokonania powyższej czynności praw-
nej, a nie wyłącznie przez uprawnione organy spółki, np. przez zarząd spółki (uzasadnienie
wyr. SN z 5.12.2005 r., I PKN 619/01, OSNP 2004, Nr 11, poz. 191). Po podjęciu uchwały
o odwołaniu członka zarządu rada nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma
w stosunku do tego pracownika „atrybutu organu uprawnionego do działania za pracodawcę”
w rozumieniu art. 31 KP, ponieważ nie ma zastosowania uprawniający ją do tego przepis
art. 203 KSH. Jednakże uchwała o odwołaniu z funkcji członka zarządu spółki z o.o., po-
wodująca natychmiastowe ustanie korporacyjnego stosunku członkostwa w zarządzie spółki,
nie prowadzi do automatycznego rozwiązania stosunku pracy będącego podstawą zatrudnienia
na tym stanowisku (wyr. SN z 6.4.2011 r., II PK 255/10, MoPr 2011, Nr 8, s. 426). Po podjęciu
uchwały o odwołaniu członka zarządu rada nadzorcza spółki z o.o. nie może wypowiedzieć
mu umowy o pracę niezależnie od tego, czy pracownik dowiedział się o odwołaniu (wyr. SN
z 26.9.2006 r., II PK 47/06, OSNP 2007, Nr 19–20, poz. 271). Jednak rada nadzorcza może
jednocześnie z odwołaniem członka zarządu rozwiązać z nim umowę o pracę, wówczas gdy
obie czynności prawne – odwołanie członka zarządu i rozwiązanie z nim umowy o pracę –
podjęte są w jednej uchwale (wyr. SN z 4.10.2007 r., I PK 127/07, MoPr 2008, Nr 4, s. 193).
Wymaganie równoczesności odwołania prezesa zarządu i rozwiązania z nim umowy o pracę
jest zachowane, gdy uchwała o odwołaniu bezpośrednio poprzedza, wchodzącą w życie w tym
samym dniu, uchwałę o upoważnieniu przewodniczącego rady do rozwiązania umowy o pracę
za wypowiedzeniem (wyr. SN z 21.5.2008 r., I PK 273/07, OSNP 2009, Nr 19–20, poz. 254).
Postanowienia aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których jest
mowa, iż czynności z zakresu prawa pracy dokonuje przewodniczący rady nadzorczej spółki,
nie mają zastosowania do byłego członka zarządu, nawet gdy czynności (roszczenia) dotyczą
stosunku pracy powstałego i istniejącego w czasie, gdy był członkiem tego zarządu (wyr. SN
z 6.6.2000 r., I PKN 687/99, OSNAPiUS 2001, Nr 23, poz. 693, teza druga). Uprawnienie rady
nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia umowy o pracę z członkami
zarządu nie jest uzależnione od podjęcia w tej kwestii uprzedniej uchwały przez zgromadze-
nie wspólników (wyr. SN z 23.1.1998 r., I PKN 498/97, OSNAPiUS 1999, Nr 1, poz. 13).
W powołanym przepisie KSH utrzymano wprowadzone KH alternatywne formy reprezentacji
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z pracownikiem zatrudnionym w zarządzie spółki:
rada nadzorcza lub pełnomocnik wyznaczony przez zgromadzenie wspólników. Artykuł 210
§ 1 i art. 210 § 2 KSH reguluje zasady reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
przy zawieraniu wszelkich umów. Reguluje również zasady reprezentacji spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w przypadku sporu między spółką a członkiem zarządu. Nie ma nato-
miast zastosowania do byłego członka zarządu, nawet gdy czynności (roszczenia) dotyczą
jego stosunku pracy powstałego i istniejącego w czasie, gdy był członkiem zarządu (wyr. SN
z 6.6.2000 r., I PKN 687/99, OSNAPiUS 2001, Nr 23, poz. 693). W wyroku z 21.3.2001 r.
(I PKN 322/00, OSNAPiUS 2002, Nr 24, poz. 600) Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że do
osoby zatrudnionej na stanowisku członka zarządu spółki nie stosuje się art. 374 KH (art. 203
KSH) z chwilą jej odwołania (w rozumieniu przepisów KH) z funkcji członka zarządu, chociaż
nadal pozostaje w stosunku zatrudnienia na stanowisku członka zarządu, określonym umową
o pracę. Przepis ten ma zastosowanie w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli szczegó-
łowe przepisy indywidualnego prawa pracy nie określają innych zasad reprezentowania spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością jako pracodawcy.

3. Zależność między stosunkami pracy a stosunkiem członkostwa spółdzielni. Podobne 3
zapatrywanie wyraził Sąd Najwyższy w innych sprawach: z zakresu spółdzielczego prawa
pracy oraz stosunków pracy pracowników samorządowych. W pierwszej kategorii spraw –
z zakresu spółdzielczego prawa pracy – Sąd Najwyższy orzekł, iż rada spółdzielni jako or-
gan właściwy do zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu spółdzielni może również
tę umowę wypowiedzieć, jeżeli w chwili wypowiadania umowy o pracę zatrudniony na jej
podstawie członek zarządu pełni jeszcze tę funkcję (wyr. SN z 21.11.2000 r., I PKN 102/00,
OSNAPiUS 2002, Nr 12, poz. 288). Oznacza to, iż po odwołaniu pracownika z funkcji w za-
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rządzie spółki lub spółdzielni, umowę o pracę zawartą przez statutowy organ upoważniony do
reprezentowania pracodawcy w stosunkach pracy z pracownikami zatrudnionymi na kierowni-
czych stanowiskach ma prawo wypowiedzieć każda osoba upoważniona przez pracodawcę do
dokonania tej czynności. Odwołanie członka zarządu rozwiązuje stosunek organizacyjny. Nie
wywiera automatycznie skutków prawnych w zakresie umowy o pracę (uzasadnienie wyr. SN
z 7.10.2004 r., II PK 35/04, OSNP 2005, Nr 11, poz. 156). W orzecznictwie są wyrażane
zapatrywania o dopuszczalności równoczesnego ustania obu stosunków prawnych łączących
członka zarządu ze spółką (wyr. SN z 13.4.1989 r., I PKN 3/99, OSNAPiUS 2000, Nr 12,
poz. 460).

4. Zależność między stosunkiem pracy a wyborem do pełnienia funkcji w administra-4
cji rządowej. Upoważnienie powyższe wynika z regulacji ustawowej. Na przykład po zmianie
art. 4 ustawy z 22.3.1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1593 ze zm.) ustawą z 29.12.1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem
reformy ustrojowej państwa (Dz.U. Nr 162, poz. 1126 ze zm.) od dnia 1.1.1999 r. w przy-
padku stosunku pracy zawiązanego na podstawie powołania z sekretarzem gminy prawo do
rozwiązania stosunku pracy z sekretarzem gminy odwołanym wcześniej ze stanowiska służy
przewodniczącemu gminy, a nie organowi, który powołał pracownika na stanowisko. Organem
uprawnionym do wypowiedzenia umowy o pracę kierownikowi wojewódzkiej samorządowej
jednostki organizacyjnej jest marszałek województwa, a nie zarząd województwa (wyr. SN
z 5.2.2002 r., I PKN 832/00, OSNP 2004, Nr 3, poz. 45). Po odwołaniu kierownika przez
zarząd województwa powinna być dokonana czynność w sferze stosunku pracy polegająca
na jego rozwiązaniu. Tę czynność powinien wykonać pracodawca. Do dokonania tej czynności
za pracodawcę jest upoważniony marszałek województwa. Zdaniem Sądu Najwyższego, jest
to sytuacja podobna do stosunków pracy w zarządach spółek kapitałowych. Zatem utrwalone
orzecznictwo w tym zakresie można odnieść do przypadku rozwiązania stosunku pracy z pra-
cownikiem samorządowym, odwołanym przez właściwy organ z zajmowanej funkcji (wyr. SA
w Gdańsku z 29.7.1991 r., III APr 79/91, OSP 1993, Nr 1, poz. 15 z glosą J. Brola i W. Mu-
szalskiego; uchw. SN z 4.10.1994 r., I PZP 42/94, OSNAPiUS 1994, Nr 11, poz. 174 z glosą
A. Nowaka, OSP 1995, Nr 10, poz. 213; wyr. SN z 14.7.1994 r., I PRN 26/94, OSNAPiUS
1994, Nr 9, poz. 147; wyr. SN z 1.7.1998 r., I PKN 63/98, OSNAPiUS 1999, Nr 14, poz. 462;
wyr. SN z 28.7.1999 r., I PKN 171/99, OSNAPiUS 2000, Nr 21, poz. 785).

5. Upoważnienie do dokonywania czynności prawnych z zakresu prawa pracy. Na-5
leży podkreślić, że dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę będącego
jednostką organizacyjną przez osobę lub organ zarządzający tą jednostką lub inną wyzna-
czoną do tego osobę (art. 31 KP) nie jest uzależnione od udzielenia jej pełnomocnictwa
(wyr. SN z 2.2.2001 r., I PKN 226/00, OSNAPiUS 2002, Nr 20, poz. 488). Pełnomocnictwo
jest konieczne do dokonywania czynności procesowych w postępowaniu regulowanym odręb-
nymi przepisami w sprawach z zakresu prawa pracy. Krąg osób upoważnionych do udzielania
pełnomocnictwa procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy jest wyznaczony przez ko-
mentowany przepis art. 31 KP, a nie art. 38 KC (post. SN z 14.5.2001 r., I PZ 9/01, OSNP
2003, Nr 7, poz. 180). Istotą regulacji art. 31 KP w zakresie dotyczącym wyznaczenia osoby do
dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest jej wskazanie
na innej zasadzie niż pełnomocnictwo. Osoba wyznaczona przez pracodawcę do dokonania
czynności prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy ma prawo udzielić innej, wybranej
przez siebie osobie pełnomocnictwa do działania za pracodawcę (wyr. SN z 8.6.2006 r., II PK
315/05, OSNP 2007, Nr 11–12, poz. 159, teza pierwsza). Jednak wyłącznie osoba upoważ-
niona do dokonania czynności prawnej jest władna udzielić pełnomocnictwa procesowego
w sporach z zakresu prawa pracy. Kompetencję do udzielania pełnomocnictwa procesowego
w tych sprawach określa art. 31 KP (wyr. SN z 4.7.2007 r., II PK 1/07, OSNP 2008, Nr 17–18,
poz. 250, teza druga). Takie szczególne zasady reprezentacji pracodawcy w sprawach z zakresu
prawa pracy ustanawia komentowany przepis art. 31 KP. Przepis ten zezwala na reprezento-
wanie spółki w sprawach z zakresu prawa pracy przez osobę wyznaczoną na podstawie art. 31

KP (wyr. SN z 20.5.1998 r., I PKN 131/98, OSNAPiUS 1999, Nr 12, poz. 385). Oświadcze-
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nie o nawiązaniu, przekształceniu, rozwiązaniu stosunku pracy, dokonaniu czynności prawnej
w sferze regulowanej przepisami prawa pracy z pracownikiem zatrudnionym w zarządzie
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może w imieniu pracodawcy – spółki kapitałowej
złożyć każda osoba upoważniona przez pracodawcę, niekoniecznie członek rady nadzorczej
lub pełnomocnik wyznaczony przez zgromadzenie wspólników. Nieważności czynności praw-
nej rozwiązującej stosunek pracy nie powoduje występowanie tej samej osoby fizycznej po
dwóch stronach dokonanej czynności, jeżeli dokonująca tej czynności i będąca jej adresatem
osoba uzyskała status osoby reprezentującej pracodawcę w rozumieniu art. 31 KP w wyniku
objęcia zarządu jego majątkiem na podstawie art. 1062 KPC (wyr. SN z 29.5.2006 r., I PK
189/05, OSNP 2007, Nr 11–12, poz. 154). Natomiast nieważna byłaby umowa o pracę zawarta
w przedstawionej wyżej sytuacji. Nieważność umowy o pracę nie wynika z faktu, że została
ona zawarta „z samym sobą” przez osobę fizyczną reprezentującą – jako zarządca majątku –
pracodawcę i równocześnie występującą w charakterze pracownika, lecz z uwagi na narusze-
nie art. 203 KH, jak również z uwagi na brak elementu konstrukcyjnego umowy o pracę –
pracowniczego podporządkowania (uzasadnienie wyr. SN z 29.5.2006 r., I PK 189/05, OSNP
2007, Nr 11–12, poz. 154).

6. Ustanowienie zastępcy pośredniego do dokonywania czynności z zakresu prawa 6
pracy. Organ lub osoba upoważniona na podstawie przepisów prawa lub statutu do zarządza-
nia jednostką organizacyjną będącą pracodawcą może wyznaczyć inną osobę do dokonywania
czynności z zakresu prawa pracy (post. SN z 12.10.2000 r., I PKN 536/00, OSNAPiUS 2002,
Nr 10, poz. 241). Przy dokonywaniu czynności prawnej przez określoną osobę musi być
określone źródło umocowania do jej dokonania. Zastępca pośredni nie może złożyć w imieniu
pracodawcy oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę (wyr. SN z 13.10.2009 r., II PK
91/09, MoPr 2010, Nr 5, s. 252), albowiem dokonuje czynności prawnej we własnym imie-
niu, ale na rachunek innej osoby. Natomiast do rozwiązania umowy o pracę może dojść tylko
na skutek złożenia oświadczenia woli w imieniu pracodawcy. W razie pozwania przez zwol-
nionego pracownika podmiotu niebędącego pracodawcą, lecz jedynie dokonującego na rzecz
pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy, sąd pracy jest obowiązany w ramach wstępnego
badania sprawy (art. 467 KPC) wyjaśnić rzeczywiste intencje pracownika. Umożliwi to stro-
nie sprostowanie omyłkowego oznaczenia pozwanego (wyr. SN z 4.3.2010 r., I PK 177/09,
OSN 2011, Nr 15–16, poz. 206). Każdy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
upoważniony do prowadzenia spraw spółki oraz do jej reprezentowania (art. 201 § 1 KSH)
jest kompetentny do wyznaczenia na podstawie art. 31 KP osoby uprawnionej do dokony-
wania czynności z zakresu prawa pracy w odmienny sposób od zasad reprezentacji spółki
przy zawieraniu innych umów aniżeli umowy o pracę. Wspólnik spółki z o.o., który jako
pracownik osobiście zarządza zakładem pracy w imieniu pracodawcy (własnym i drugiego
wspólnika), jest obowiązkowo objęty pracowniczym ubezpieczeniem społecznym (wyr. SN
z 16.12.2008 r., I UK 162/08, MoPr 2009, Nr 5, s. 268). Sąd Najwyższy stoi na stano-
wisku, że czynności dotyczących rozwiązania stosunku pracy ma prawo dokonywać każdy
podmiot, którego kompetencja do dokonywania takich czynności nie jest jednoznacznie wy-
łączona (wyr. SN z 16.6.1999 r., I PKN 117/99, OSNAPiUS 2000, Nr 17, poz. 646; wyr. SN
z 22.4.1998 r., I PKN 58/98, OSNAPiUS 1999, Nr 8, poz. 280; wyr. SN z 9.12.1999 r.,
I PKN 440/99, OSNP 2001, Nr 10, poz. 333). Kompetencja rady nadzorczej do reprezentowa-
nia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunkach prawnych z członkami jej zarządu
nie zawsze stanowi wystarczającą podstawę prawną do uznania wyłącznego uprawnienia rady
nadzorczej do reprezentowania spółki w stosunkach pracy z członkami zarządu, zwłaszcza
gdy postanowienia umowy założycielskiej spółki nie przewidują wyraźnie kompetencji tego
organu do nawiązania lub kształtowania stosunków pracy z członkami zarządu, lecz pozosta-
wiają to w gestii zgromadzenia wspólników (wyr. SN z 13.4.2005 r., II PK 255/04, OSNP
2005, Nr 22, poz. 355). Ocena prawidłowości umocowania danej osoby (organu) do składa-
nia oświadczeń woli o wypowiedzeniu umowy o pracę powinna być dokonana według stanu
istniejącego w chwili wyrażenia woli, a nie według stanu rzeczy z daty doręczenia wypowie-
dzenia pracownikowi (złożenia oświadczenia) (wyr. SN z 24.5.2001 r., I PKN 422/00, OSNP
2003, Nr 6, poz. 152). O zakresie uprawnień do dokonywania czynności prawnych w spra-
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wach z zakresu prawa pracy w spółkach decydują ich wspólnicy. Zgromadzenie wspólników
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem uprawniającym do odwołania człon-
ków zarządu spółki, gdy w spółce została powołana rada nadzorcza (wyr. SN z 26.2.2003 r.,
I PK 159/02, OSNP 2004, Nr 14, poz. 242, teza pierwsza). Odmienne od ustanowionych
w przepisach prawa handlowego zasady reprezentacji spółki kapitałowej mogą być także ure-
gulowane w regulaminie pracy (wyr. SN z 10.9.1998 r., I PKN 286/98, OSNAPiUS 1999,
Nr 18, poz. 585). Należy wspomnieć o odmiennym wyroku z 23.1.1998 r. (I PKN 489/97,
OSNAPiUS 1999, Nr 1, poz. 8), w którym Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że zawarcie
umowy o pracę z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z narusze-
niem przepisów prawa handlowego o zasadach reprezentacji spółki przy zawieraniu umów
powoduje bezwzględną nieważność umowy o pracę. Powyższe zapatrywanie zostało złago-
dzone twierdzeniem, zgodnie z którym ważność czynności prawnej w stosunkach pracy jest
uzależniona od potwierdzenia przez osobę, w imieniu której taka czynność została dokonana
(wyr. SN z 22.7.1998 r., I PKN 223/98, OSNAPiUS 1999, Nr 16, poz. 509). W innym wyroku
wydanym pod koniec 1998 r. Sąd Najwyższy wyraził zapatrywanie, że naruszenie przepisów
Kodeksu handlowego przy podejmowaniu uchwał o składaniu oświadczeń woli w sprawach
z zakresu prawa pracy nie powoduje nieważności umowy o pracę (wyr. SN z 16.12.1998 r.,
II UKN 394/98, OSP 2000, Nr 12, poz. 177 z glosą Z. Hajna). Jednak rozszerzenie uprawnień
organów pracodawcy niepowołanych do składania oświadczeń woli w sferze stosunków pracy,
na przykład komisji rewizyjnej, nie może dotyczyć uprawnienia do reprezentacji spółki przy
zawieraniu umów o pracę z członkami zarządu. Umowa o pracę zawarta przez komisję rewi-
zyjną z członkiem zarządu jest z mocy art. 58 KC nieważna (wyr. SN z 2.2.2000 r., II UKN
360/99, OSNAPiUS 2001, Nr 13, poz. 448).

Sąd Najwyższy powrócił do koncepcji bezwzględnej nieważności umowy o pracę zawartej
z członkiem zarządu spółki z o.o. przez zgromadzenie wspólników, a nie przez pełnomocnika
powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 58 § 1 KC w zw. z art. 300 KP i art. 210
KSH) w wyroku z 15.6.2005 r. (II PK 276/04, OSNP 2006, Nr 3–4, poz. 42). Doszedł do
wniosku, że art. 210 KH, podobnie jak poprzednio art. 203 KH, ma w tym zakresie znamiona
lex specialis względem ogólnie obowiązującej regulacji prawnej wynikającej z art. 31 § 1 KP.
Jednak w wyroku z 12.1.2005 r. (I PK 123/04, OSNP 2005, Nr 15) Sąd Najwyższy orzekł, że
zawarcie przez spółkę z o.o. z członkiem jej zarządu umowy o pracę z naruszeniem art. 203 KH
nie wyklucza późniejszego nawiązania stosunku pracy przez przystąpienie do jej wykonywania
za wynagrodzeniem. W razie zawarcia umowy o pracę przez nieuprawniony podmiot, sankcja
bezwzględnej nieważności umowy o pracę występuje wyłącznie w określonym momencie –
dacie zawarcia umowy. Gdy praca była faktycznie wykonywana za wiedzą i zgodą spółki
już właściwie reprezentowanej, nie ma przeciwwskazań do uznania, że stosunek pracy został
nawiązany poprzez dopuszczenie pracownika do pracy. Podjęcie pracy w dniu, w którym
zawarta została umowa o pracę uznana za nieważną, powoduje nawiązanie stosunku pracy
w dniu zawarcia tej umowy. Ocena, czy z członkiem zarządu spółki handlowej została zawarta
umowa o pracę przez dopuszczenie do jej wykonywania, zależy od okoliczności konkretnej
sprawy w zakresie dotyczącym celów, do jakich zmierzały strony (czy zawarcie umowy nie
stanowiło obejścia prawa) oraz zachowania elementów konstrukcyjnych stosunku pracy, w tym
w szczególności cechy podporządkowania pracownika w procesie świadczenia pracy (wyr. SN
z 6.10.2004 r., I PK 488/03, OSP 2006, Nr 1, poz. 7 z glosą Ł. Pisarczyka).

7. Reprezentacja pracodawcy – spółki z o.o. Od zapatrywań, wedle których art. 31 KP7
w sprawach z zakresu prawa pracy jest uważany za lex specialis w stosunku do innych ustaw,
w których określone zostały zasady reprezentacji spółki z o.o. w stosunkach prawnych re-
gulowanych innymi przepisami prawa, w jednym roku (1998) Sąd Najwyższy odstąpił, aby
ponownie powrócić – na tle innego przepisu prawa handlowego (art. 235 KH) – do pierwotnie
wyrażanych poglądów. Należy więc przyjąć, że w judykaturze nie ma jednak ustabilizowanych
zapatrywań na sprawę reprezentacji pracodawcy – spółki z o.o. w stosunkach pracy nawiązy-
wanych z pracownikami zatrudnionymi w zarządzie spółki. Uznano bowiem, że rozwiązanie
stosunku pracy przez podmiot, którego kompetencja do dokonania tej czynności nie jest jed-
noznacznie wyłączona, powoduje jego rozwiązanie (wyr. SN z 22.4.1998 r., I PKN 58/99,
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OSNAPiUS 1999, Nr 8, poz. 280; wyr. SN z 16.6.1999 r., I PKN 117/99, OSNAPiUS 2000,
Nr 17, poz. 646).

8. Prawo organu zewnętrznego do wykonywania czynności prawnych w sprawach z za- 8
kresu prawa pracy. Określenie, stosownie do którego za pracodawcę czynności w stosunkach
pracy może dokonywać osoba fizyczna lub organ zarządzający, wskazuje, iż podmiot do-
konujący czynności prawnych w stosunkach pracy nie musi pozostawać w stosunku pracy
z pracodawcą. Komentowany przepis odstępuje od dotychczasowej zasady, stosownie do któ-
rej wyłącznie kompetentna do dokonywania czynności prawnych za pracodawcę była osoba
pozostająca z zakładem pracy w stosunku pracy. Obecnie zarządzać zakładem pracy może za-
równo osoba fizyczna, jak i inny podmiot (np. spółka konsultingowa), który nie jest związany
stosunkiem pracy z pracodawcą. W prawie pracy mają miejsce rozwiązania, według których
dokonywanie czynności prawnych z zakresu prawa pracy, takich na przykład jak nawiązanie
i rozwiązanie stosunku pracy, jest niekiedy powierzane podmiotom umiejscowionym poza za-
kładem pracy zatrudniającym pracownika. Sąd Najwyższy orzekł, iż do dokonania czynności
prawnych ze stosunku pracy kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot-
nej utworzonego przez powiat jest uprawniony starosta powiatowy (wyr. SN z 2.12.2004 r.,
I PK 81/04, OSNP 2005, Nr 14, poz. 210). Wkrótce potem orzekł, iż organem uprawnionym
do działania w imieniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w sporze z od-
wołanym dyrektorem tego zakładu jest jego nowy (obecny) kierownik (wyr. SN z 19.4.2006 r.,
II PK 135/05, OSNP 2007, Nr 7–8, poz. 100, teza pierwsza). Natomiast czynności z zakresu
prawa pracy wobec kierownika gminnej jednostki organizacyjnej dokonuje organ gminy (bur-
mistrz). Posiada również uprawnienie do działania w tym zakresie w imieniu gminnej jednostki
organizacyjnej w toczącym się postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy.
Ma prawo udzielić pełnomocnictwa procesowego (art. 31 § 1 KP w zw. z art. 4 pkt 2a ustawy
z 22.3.1990 r. o pracownikach samorządowych, t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.
– obecnie ustawa z 21.11.2008 r.) (post. SN z 22.1.2008 r., II PZ 62/07, OSNP 2009, Nr 5–6,
poz. 68).

9. Uprawnienia syndyka do dokonywania czynności prawnych z zakresu prawa pracy. 9
Majątkiem pracodawcy będącym w stanie upadłości zarządza syndyk. Syndyk masy upadłości,
który kontynuuje działalność upadłego pracodawcy, staje się jego organem zarządzającym.
Z mocy samego prawa syndyk uzyskuje status podmiotu dokonującego za pracodawcę w upad-
łości czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 31 KP (wyr. SN
z 18.6.2002 r., I PKN 171/01, OSNP 2004, Nr 7, poz. 121). Oznacza to, że czynności nadal
funkcjonującego upadłego pracodawcy, dotyczące majątku wchodzącego w skład masy upa-
dłościowej, dokonane po ogłoszeniu upadłości nie mają skutków prawnych w stosunku do
masy upadłości, a każde postępowanie dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upad-
łości, w tym postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy, może być wszczęte i dalej
prowadzone jedynie przeciwko syndykowi. Zdaniem Sądu Najwyższego, nie powinno pod-
legać wątpliwości, że syndyk masy upadłości jako organ zarządzający majątkiem upadłego
pracodawcy jest z mocy art. 31 KP organem zarządzającym pracodawcy w upadłości i pod-
miotem uprawnionym do dokonywania czynności w sprawach pracowniczych.

Art. 4. (uchylony)

Art. 5. [Pragmatyki służbowe – pierwszeństwo stosowania]
Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, prze-

pisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.
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