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Część B. Kazusy

Dział I. Przepisy ogólne

Kazus 1. Pojęcie pracodawcy
Stan faktyczny:

Spółka Mega Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rozwi-
ja swoją działalność w branży ubezpieczeniowej. W bieżącym roku pla-
nuje utworzyć 3 jednostki organizacyjne w formie oddziałów w Krakowie, 
Gdańsku i Poznaniu. Oddziały mają zostać ujawnione w rejestrze przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i będą nosić nazwy: Mega 
Ubezpieczenia sp. z o.o. Oddział w Krakowie, Mega Ubezpieczenia 
sp. z o.o. Oddział w Gdańsku oraz Mega Ubezpieczenia sp. z o.o. Oddział 
w Poznaniu. W tym celu Zarząd Spółki podejmie uchwałę wprowadzają-
cą nowy Regulamin organizacyjny wraz z nowym schematem struktury or-
ganizacyjnej, który będzie załącznikiem do Regulaminu organizacyjnego. 
Podczas zebrania Zarządu Dyrektor Działu Personalnego Mega Ubezpie-
czenia sp. z o.o. zaproponował, żeby pracownicy w nowych lokalizacjach 
zostali zatrudnieni bezpośrednio przez oddziały, a nie przez samą spółkę. 
Dyrektorowi Działu Personalnego wydaje się dopuszczalne, aby oddzia-
ły były odrębnymi pracodawcami, ale nie wie, jak do tego doprowadzić. 
Członkowie Zarządu mają wątpliwości, gdyż obawiają się kontroli ze stro-
ny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy. Po-
stanowili zwrócić się do prawnika z prośbą o poradę.
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Problem:

Czy oddział spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może posiadać sta-
tus odrębnego pracodawcy, a jeśli tak, jakie warunki powinien spełnić. 
Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania?

Rozwiązanie:

Analizując zagadnienie przedstawione w kazusie, przede wszystkim 
należy zwrócić uwagę na treść art. 3 KP, który stanowi, że pracodaw-
cą jest każda jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowo-
ści prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. 
Wynika z tego, że osobowość prawna nie stanowi kryterium warunkują-
cego status pracodawcy, co w praktyce oznacza, że zarówno podmioty 
posiadające osobowość prawną, jak i jej nieposiadające, mogą być stro-
ną stosunku pracy. Z treści art. 3 KP wynika jeden zasadniczy warunek 
– pracodawcą jest każda jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna, je-
żeli rzeczywiście zatrudnia pracowników. 

Ustosunkowując się do pytań sformułowanych przez członków Za-
rządu Mega Ubezpieczenia sp. z o.o. należy sprecyzować, kiedy dana 
jednostka organizacyjna będzie zdolna do zatrudniania pracowników, 
jako że stan faktyczny przedstawiony w kazusie dotyczy podmiotów 
strukturalnie złożonych. Współcześnie przyjmuje się, że wewnętrz-
ne jednostki organizacyjne, takie jak np. oddziały spółki prawa handlo-
wego, mogą mieć przymiot pracodawcy, jeżeli przyznano im zdolność 
do zatrudniania pracowników we własnym imieniu, a także zosta-
ły wyodrębnione organizacyjnie i finansowo. Zdolność samodzielne-
go zatrudniania pracowników musi mieć podstawę w aktach regulują-
cych ustrój osoby prawnej, przykładowo w umowie spółki, albo aktach 
uchwalonych przez organy kreujące strukturę organizacyjną, takich jak 
regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą zarządu spółki. Akty te po-
winny precyzować podmioty, tj. organy lub osoby, uprawnione do skła-
dania oświadczeń woli w imieniu danej jednostki organizacyjnej jako 
pracodawcy. Warunkiem koniecznym posiadania przymiotu pracodawcy 
przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną jest też jej wyodrębnienie or-
ganizacyjno-finansowe. W analizowanym kontekście należy to w głów-
nej mierze rozumieć jako samodzielność w zakresie realizacji zobowią-
zań finansowych wynikających ze stosunku pracy.

Należy ponadto zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy 
z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatni-
ków (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 869), osoby fizyczne, osoby praw-
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ne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które 
na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązko-
wi ewidencyjnemu. Stosownie do ust. 2 powyższego przepisu, obowiąz-
kowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienio-
ne w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami oraz 
płatnicy podatków. Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 3 powołanej ustawy, 
obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na pod-
stawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych. Z po-
wyższego wynika, że oddział spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
samodzielnie zatrudniający pracowników, staje się płatnikiem składek 
na ubezpieczenia społeczne oraz płatnikiem podatku dochodowego od 
osób fizycznych, a to oznacza, że oddział jest zobowiązany uzyskać 
własny NIP. 

Koncepcja oddziału jako odrębnego pracodawcy znajduje potwier-
dzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyr. SN z 6.6.2012 r., 
Legalis oraz wyr. SN z 7.5.2013 r., III PK 81/11, Legalis). W ostatnim 
z przywołanych orzeczeń Sąd Najwyższy wskazał wprost, iż „część 
składowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być uznana za 
pracodawcę, jeżeli uzyskała w przepisach wewnętrznych tej spółki wy-
odrębnienie finansowe i organizacyjne oraz uprawnienie do samodziel-
nego zatrudniania pracowników. Nie może być uznane za wystarczające 
upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone przez zarząd spółki do wy-
konywania w imieniu tej spółki czynności z zakresu prawa pracy i za-
wierania oraz rozwiązywania umów o pracę”.

Kazus 2. Podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy
Stan faktyczny: 

Jedynym udziałowcem zarejestrowanej w Polsce spółki Maxim 
sp. z o.o. jest niemiecka spółka Maxim World GmbH. Niemieccy decy-
denci mają zaufanie do osób zarządzających polską spółką, niemniej 
jednak chcieliby mieć swojego przedstawiciela, który byłby upoważniony 
do podejmowania w imieniu Maxim sp. z o.o. czynności z zakresu pra-
wa pracy, w tym między innymi zawierania i rozwiązywania umów o pra-
cę oraz nakładania kar porządkowych. Alf Claus zgodził się zostać takim 
przedstawicielem, ale postawił warunek, że nie będzie zawierał z Maxim 
sp. z o.o. żadnej umowy, ponieważ byłoby to dla niego zbyt duże zobo-
wiązanie, zwłaszcza, że nie wiadomo, jak długi czas spędzi w Polsce. 
W związku z tym, Alf Claus chce pozostać w stosunku pracy tylko z Ma-
xim World GmbH. 

Dział I. Przepisy ogólne
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Problem:

Czy w tej sytuacji możliwe jest, aby Alf Claus dokonywał czynności z za-
kresu prawa pracy w imieniu Maxim Sp. z o.o., a jeśli tak, to na jakiej 
podstawie?

Rozwiązanie:

Kluczowe znaczenie dla rozwiązania niniejszego kazusu ma brzmie-
nie art. 31 KP, zgodnie z którym czynności w sprawach z zakresu pra-
wa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający daną jednostką, albo 
inna wyznaczona do tego osoba. W przypadku spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością, której dotyczy kazus, czynności w sprawach z zakre-
su prawa pracy dokonuje co do zasady zarząd (art. 31 KP w zw. z art. 201 
§ 1 KSH). Ponadto, możliwe jest wyznaczenie przez zarząd spółki innej 
osoby do dokonywania tych czynności w sposób odmienny niż przewi-
dują to przepisy Kodeksu spółek handlowych. W orzecznictwie przyjmu-
je się powszechnie, że w stosunkach pracy w zakresie zasad reprezentacji 
pracodawcy pierwszeństwo mają regulacje prawa pracy, a wyznaczenie 
osoby do dokonywania czynności za pracodawcę może nastąpić w każdy 
sposób dostatecznie ujawniający taką wolę reprezentowanego (por. m.in. 
wyr. SN z 29.1.2014 r., II PK 238/13, Legalis). Nie ma zatem w tym przy-
padku obowiązku pisemnego wyznaczenia takiej osoby, choć w praktyce 
najczęściej stosowaną formą są pisemne pełnomocnictwa. Za dopuszczal-
ne przyjmuje się nawet wyznaczenie takiej osoby w sposób dorozumia-
ny (por. wyr. SN z 10.6.2014 r., II PK 207/13, Legalis), jednakże dla bez-
pieczeństwa pracodawcy nie jest to rozwiązanie rekomendowane, gdyż 
w przypadku niewłaściwej reprezentacji po stronie pracodawcy, przykła-
dowo przy rozwiązywaniu stosunku pracy, pracownik może się na to po-
wołać i skutecznie dochodzić roszczeń związanych z wadliwym rozwiąza-
niem umowy o pracę, choć sama czynność nie będzie uznana za nieważną.

Należy podkreślić, że osoba wyznaczona w rozumieniu art. 31 KP 
nie musi znajdować się w strukturach pracodawcy, a zatem może to być 
osoba spoza zakładu pracy, niezwiązana z pracodawcą umową o pracę. 
Z tego też względu, prośba Alfa Clausa może zostać spełniona i nie musi 
on zawierać z Maxim sp. z o.o. umowy o pracę, aby podejmować czyn-
ności z zakresu prawa pracy. Aby uniknąć wątpliwości co do prawidło-
wego umocowania, Alf Claus powinien otrzymać pełnomocnictwo od 
osób działających w imieniu Maxim sp. z o.o., zgodnie z zasadami re-
prezentacji ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców KRS i wynikają-
cymi z umowy spółki. 
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Kazus 3. Prawo do godziwego wynagrodzenia
Stan faktyczny:

Aleksy G. został zatrudniony na stanowisku pomocy kucharza przez 
Józefa K. prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod 
firmą „Top Bistro”, za wynagrodzeniem 2000 zł brutto miesięcznie. Alek-
sy G. nie lubił swojej pracy – często musiał zostawać dłużej w barze, 
szef kuchni nieuprzejmie się do niego odnosił, a w dodatku pracodaw-
ca nie pozwalał pracownikom na spożywanie żadnych ciepłych posiłków 
na koszt firmy. Mogli wprawdzie kupować dla siebie serwowane w barze 
dania, ale obowiązywał ich cennik wynikający z menu. W trakcie dnia 
Aleksy G. często był bardzo głodny, ale nie mógł pozwolić sobie na co-
dzienny obiad, ponieważ po 20. dniu każdego miesiąca zawsze zaczy-
nało brakować mu pieniędzy. W związku z tymi okolicznościami, aktu-
alną wysokość pensji oceniał jako „stawkę głodową” i uwłaczającą jego 
godności jako pracownika. Uważał, że po pół roku pracy należy mu się 
godziwa podwyżka. Aleksy G. zwierzył się koledze, że za pracę w tak 
trudnych warunkach od początku powinien otrzymywać co najmniej dwu-
krotnie wyższe wynagrodzenie. Kolega Aleksego G. wielokrotnie oglądał 
transmisje telewizyjne z obrad Sejmu i często słyszał, że każdy pracow-
nik ma prawo do godziwego wynagrodzenia. Wobec tego, kolega Alek-
sego G. poradził mu złożenie do sądu pracy pozwu o ustalenie wysoko-
ści godziwego wynagrodzenia za jego pracę, a także zaoferował pomoc 
w zgromadzeniu dowodów. 

Problem:

Czy taki pozew może okazać się skuteczny? 

Rozwiązanie:

W świetle art. 78 KP wynagrodzenie za pracę powinno być tak usta-
lone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy 
i kwalifikacjom przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i ja-
kość świadczonej pracy. Przepis ten stanowi rozszerzenie zasady wyra-
żonej w art. 13 KP, gwarantującej pracownikowi prawo do godziwego 
wynagrodzenia za pracę. Wśród kryteriów godziwości wynagrodzenia 
– oprócz wskazanych powyżej – wymienić należy także ekwiwalent-
ność wynagrodzenia wobec pracy danego rodzaju. Wprawdzie w judy-
katurze dopuszcza się ocenę wysokości wynagrodzenia nawet poprzez 
pryzmat zasady współżycia społecznego, niemniej jednak bardzo trud-
no w oparciu o wskazane przepisy doprowadzić do zmiany wysokości 
wynagrodzenia, gdyż prawo do godziwego wynagrodzenia ma charakter 
nieroszczeniowy. 

Dział I. Przepisy ogólne
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Należy przy tym pamiętać, że przewidziana w art. 3531 KC autono-
mia woli stron znajduje swoje zastosowanie także do stosunków pra-
cy i podważanie jej przez powoda wymagałoby wystąpienia szczegól-
nych okoliczności. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury, możliwość 
ingerowania w wysokość wynagrodzenia określonego autonomicz-
nie przez strony stosunku pracy jest ograniczona tylko do wyjątko-
wych sytuacji. Podkreślić przy tym należy, że wynagrodzenie pracowni-
ka nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne ustalane zgodnie 
z ustawą z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst 
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 847). Pozew Aleksego G. nie ma wobec tego 
– zwłaszcza mając na względzie formułowane przez niego argumenty 
– większych szans powodzenia. 

Kazus 4. Hierarchia źródeł prawa pracy
Stan faktyczny: 

W dniu 23.12.2016 r., po trwających 3 miesiące negocjacjach, za-
kładowa organizacja związkowa doprowadziła do zawarcia z pracodaw-
cą zakładowego układu zbiorowego pracy. Spośród wielu korzystnych 
dla pracowników postanowień, przedstawiciele związku największe gra-
tulacje odebrali od załogi za uzgodnienie z pracodawcą prawa każde-
go pracownika do premii za wyniki na poziomie 20% wynagrodzenia 
zasadniczego, należnej po spełnieniu określonych kryteriów. Po kilku 
miesiącach obowiązywania układu, na dyżur przedstawiciela zakłado-
wej organizacji związkowej stawiło się 10 pracowników, którzy zgłosili, 
że nadal otrzymują premię za wyniki w wysokości 10% wynagrodzenia 
zasadniczego, pomimo że spełnili wszystkie przesłanki uzyskania premii 
w najwyższej wysokości. Przedstawiciel zakładowej organizacji związ-
kowej poinformował pracowników, że niestety nic na to nie może pora-
dzić, ponieważ w umowach o pracę tych pracowników zostało zapisane, 
że maksymalna wysokość premii za wyniki wynosi 10% wartości uzgod-
nionego wynagrodzenia. Poradził pracownikom, że w celu otrzymywania 
wyższej premii, każdy z nich powinien wystąpić do pracodawcy z ofertą 
zawarcia stosownego porozumienia o zmianie umowy o pracę albo zło-
żyć pracodawcy wypowiedzenie warunków umowy o pracę w zakresie 
wysokości premii. 

Problem:

Czy przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej miał rację? Oceń 
jego stanowisko. 
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Rozwiązanie:

Wśród źródeł prawa pracy art. 9 KP wymienia przepisy Kodeksu pracy, 
przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obo-
wiązki pracowników, a także postanowienia układów zbiorowych pracy 
i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i sta-
tutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Kodeks pra-
cy kształtuje także swoistą hierarchię źródeł prawa pracy opierającą się na 
zasadzie uprzywilejowania pracownika i zasadzie korzystności, zgodnie 
z którymi akt niższego rzędu nie może być mniej korzystny dla pracow-
nika od bezwzględnych uprawnień przyznanych w akcie wyższego rzędu.

Przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej udzielił zatem pra-
cownikom błędnej informacji sugerując możliwość zastosowania przez 
nich wypowiedzenia warunków pracy i płacy. W świetle art. 42 KP wy-
powiedzenia warunków pracy i płacy może dokonać jedynie pracodaw-
ca. Podkreślić przy tym należy, że wejście w życie postanowień układu 
zbiorowego pracy powoduje, że korzystniejsze jego postanowienia zastę-
pują odpowiednie postanowienia umów o pracę automatycznie, natomiast 
postanowienia układu zbiorowego pracy mniej korzystne niż dotychcza-
sowe postanowienia umów o pracę obowiązują dotąd, dopóki pracodaw-
ca nie wypowie warunków umowy o pracę stosując albo porozumienie 
zmieniające, albo konstrukcję wypowiedzenia zmieniającego. W sytuacji 
przedstawionej w kazusie nie ulega wątpliwości, że w momencie wejścia 
w życie układu zbiorowego pracy uprawnienia premiowe pracowników 
uregulowane w tym układzie stały się korzystniejsze niż postanowienia 
niektórych umów o pracę i w związku z tym stały się automatycznie po-
stanowieniami tychże umów o pracę. Pracodawca powinien zatem doko-
nywać wypłaty premii za wyniki według zasad przewidzianych w ukła-
dzie zbiorowym pracy, na rzecz wszystkich pracowników, którym ta 
premia przysługuje. Umknęło to uwadze przedstawiciela zakładowej or-
ganizacji związkowej, który dodatkowo wprowadził pracowników w błąd 
co do możliwości wypowiedzenia przez nich warunków pracy i płacy, 
gdyż w świetle art. 42 KP jest to niedopuszczalne. 

Kazus 5. Równe traktowanie w zakresie wynagradzania. Zasady BHP
Stan faktyczny:

Pracownik Igor M. był zatrudniony w fabryce farb i lakierów na stano-
wisku magazyniera na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 
W przeciwieństwie do swojego kolegi Łukasza O., który wykonywał pracę 

Dział I. Przepisy ogólne
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na stanowisku „Pracownik Mieszalni Farb”, Igor M. nie brał bezpośrednie-
go udziału przy produkcji farb i lakierów. Zarówno Łukasz O., jak i Igor M., 
zostali wyposażeni przez pracodawcę w odzież roboczą i inne środki 
ochrony osobistej spełniające najwyższe standardy, w celu bezpiecznego 
wykonywania pracy. Pewnego dnia Igor M. usłyszał, że Łukasz O. otrzy-
muje co 6 miesięcy nowy przydział odzieży roboczej. Bardzo mu się to nie 
podobało, bo też chciałby w pracy używać nowych ubrań, a jemu wymia-
na odzieży roboczej przysługiwała jedynie raz w roku. Przez pewien czas 
akceptował ten stan rzeczy, ale gdy dowiedział się, że Łukasz O. ma tak-
że prawo do ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej w wy-
sokości 25 zł brutto miesięcznie, a on takiego ekwiwalentu nie otrzymuje, 
postanowił zgłosić się po pomoc do prawnika. Na spotkaniu z prawnikiem 
powiedział, że jego zdaniem wszyscy pracownicy, którzy pracują „na hali”, 
a nie w biurze, powinni mieć prawo do wymiany odzieży roboczej w jedna-
kowych odstępach czasu. Poza tym, on też wolałby dostawać od praco-
dawcy dodatkowe 25 zł miesięcznie, a nie oddawać swoją odzież do pra-
nia przez pracodawcę. Mógłby wtedy przekazywać swój strój roboczy do 
prania rodzicom, a sam miałby więcej pieniędzy na własne wydatki. Praw-
nik stwierdził, że prawdopodobnie nie wszystkie argumenty Igora M. są 
trafne, ale z pewnością w tej sytuacji dochodzi do nierównego traktowa-
nia w zakresie wynagradzania. Postanowił pisemnie wezwać pracodawcę 
Igora M. do zaprzestania naruszania zasady równego traktowania, przy-
znania wszystkim pracownikom prawa do wymiany odzieży roboczej co 
6 miesięcy oraz przyznania Igorowi M. ekwiwalentu finansowego za pra-
nie odzieży jako składnika wynagrodzenia, którego Igor M. pozostał po-
zbawiony. Do wezwania dołączył oświadczenie Igora M., zawierające zgo-
dę na samodzielne pranie odzieży roboczej przez pracownika. 

Problemy:

Czy w powyższej sytuacji dochodzi do nierównego traktowania w zakresie 
wynagradzania lub w innym obszarze stosunku pracy? Doradź pracodaw-
cy, w jaki sposób powinien ustosunkować się do wezwania otrzymanego 
od pełnomocnika Igora M.

Rozwiązanie: 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję wynagro-
dzenia przyjętą na potrzeby realizacji zasady równego traktowania. Pra-
cownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę 
lub za pracę o jednakowej wartości. Zgodnie z art. 183c § 2 KP wynagro-
dzenie obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich 
nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyzna-
wane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pienięż-
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na. Nawet przy tak szerokim podejściu trudno uznać, że realizacja przez 
pracodawcę obowiązków z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy może 
być oceniana pod względem nierównego traktowania w wynagradzaniu. 
Nie jest to bowiem świadczenie, którego przyznanie zależy od woli praco-
dawcy, czy też od ustaleń pomiędzy stronami, lecz stanowi bezwzględny 
obowiązek spoczywający na pracodawcy z mocy prawa. Ponadto, środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność 
pracodawcy.

Zgodnie z art. 2377 oraz art. 2379 § 2 KP, jeżeli odzież własna pra-
cownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, gdy wyma-
gają tego względy technologiczne, sanitarne lub wymogi BHP, pracodaw-
ca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie 
ochronne, jak również zorganizować ich pranie, konserwację, odpyla-
nie i odkażanie. Pracodawca ustala w aktach wewnątrzzakładowych ro-
dzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, 
których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne, a także 
przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.

Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynno-
ści te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłaca-
nia przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów po-
niesionych przez pracownika, obejmujących opłaty wynikające ze zużycia 
wody, energii elektrycznej czy środków piorących. Bez względu na to, kto 
pierze ubrania, obuwie robocze lub środki ochrony indywidualnej, to zaw-
sze na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia posiadania przez 
nie właściwości użytkowych i ochronnych. Natomiast zgodnie z § 8 pkt 3 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.5.1996 r. w spra-
wie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobo-
wych pracownika (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 894), pracodawca musi 
założyć kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz 
środków ochrony indywidualnej.

Ocena stanu prawnego prowadzi do racjonalnego wniosku, że sposób re-
alizacji przez pracodawcę powyższych obowiązków z zakresu BHP może 
różnić się w zależności od zajmowanego przez pracownika stanowiska. 
Jeśli zatem pracodawca obiektywnie wyjaśni swoje postępowanie, powo-
łując się przykładowo na odmienne ryzyko zawodowe i warunki BHP na 
różnych stanowiskach pracy, wówczas zarzut nierównego traktowania nie 
będzie uzasadniony. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą TK, w odniesie-
niu do konstytucyjnej zasady równości wobec prawa (por. m.in. orz. TK 
z 28.11.1995 r., K 17/95, OTK 1995, Nr 3, poz. 18; orz. TK z 3.9.1996 r., 
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K 10/96, OTK 1996, Nr 4, poz. 33), równość wobec prawa zakłada istnie-
nie wspólnej cechy faktycznej, uzasadniającej równe traktowanie obywate-
li. Z kolei Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyr. z 5.10.2007 r. (II PK 14/07, 
OSNP 2008, Nr 21–22, poz. 311) wyraźnie podkreślił, że zasada równego 
traktowania pracowników nie wyklucza dyferencjacji praw i obowiązków 
pracowniczych. Do naruszenia zasady równego traktowania pracowników 
i zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu może dojść tylko wtedy, gdy róż-
nicowanie sytuacji pracowników wynika wyłącznie z zastosowania przez 
pracodawcę niedozwolonego przez ustawę kryterium.

Przedstawienie przez pracodawcę wyżej opisanej argumentacji pozwo-
liłoby na skuteczne odparcie żądań kierowanych do niego przez Igora M.

Dział II. Stosunek pracy

Kazus 6. Zawarcie umowy o pracę
Stan faktyczny:

Jan K. od dłuższego czasu bezowocnie poszukiwał pracy. Podczas 
spotkania towarzyskiego organizowanego z okazji imienin opowiedział 
o swojej trudnej sytuacji Tomaszowi B. – koledze prowadzącemu dużą fir-
mę handlową. Jan K. był zaskoczony pozytywną reakcją kolegi, który od 
razu zaproponował mu zatrudnienie na stanowisku portiera w siedzibie 
swojej firmy. Tomasz B. poinformował, że póki co jest w stanie zapewnić 
jedynie minimalne wynagrodzenie, ale z czasem Jan K. będzie miał szan-
sę na podwyżkę. Koledzy ustalili, że Jan K. stawi się do pracy już następ-
nego dnia z samego rana. 

Jan K. przybył do siedziby firmy Tomasza B. w umówionym terminie 
i od razu przystąpił do wykonywania obowiązków na portierni, informu-
jąc pozostałych pracowników, że wczoraj zawarł z Tomaszem B. umowę 
o pracę. Tomasz B. zjawił się w siedzibie firmy dopiero 2 dni później i bar-
dzo się zdziwił widząc Jana K. w portierni. Oświadczył, że jego propozy-
cja nie była złożona na serio i miał nadzieję, że Jan K. zdaje sobie z tego 
sprawę. Tomasz B. powiedział także, że niezależnie od tego nie sposób 
uznać za ważną i wiążącą umowę o pracę zawartą w czasie rozmowy 
na spotkaniu towarzyskim, ponieważ Kodeks pracy wskazuje wyraźnie, że 
taką umowę zawiera się na piśmie i musi ona zawierać wiele elementów, 
których na spotkaniu nie uzgodnili. 
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Problemy: 

Oceń, czy umowa zawarta przez Jana K. i Tomasza B. była ważna biorąc 
pod uwagę jej formę oraz treść. Jakie kroki prawne może w tej sytuacji 
podjąć Jan K.? Czy w ewentualnym postępowaniu sądowym znajdą zasto-
sowanie jakiekolwiek ograniczenia dowodowe? 

Rozwiązanie:

Zgodnie z art. 29 § 2 KP umowę o pracę zawiera się na piśmie. Nale-
ży jednak zwrócić uwagę na fakt, że Kodeks pracy nie przewiduje sank-
cji nieważności umowy, jeśli zostanie ona zawarta w innej formie niż pi-
semna. W konsekwencji przyjmuje się, że oświadczenie woli stron może 
być także ustne bądź też dorozumiane, wynikające z zachowania się stron, 
przykładowo w sytuacji, gdy zakład pracy dopuszcza pracownika do wy-
konywania pracy i płaci mu wynagrodzenie. Fakt dokonania przez Jana K. 
i Tomasza B. ustnych ustaleń na spotkaniu towarzyskim nie przesądza za-
tem o nieważności umowy. 

W analizowanym stanie faktycznym strony doszły także do jedno-
znacznego porozumienia w zakresie zdecydowanej większości istotnych 
elementów umowy o pracę wymienionych w art. 29 § 1 KP. Ustalony zo-
stał niewątpliwie rodzaj pracy na stanowisku portiera, miejsce wykony-
wania pracy, jakim miała być siedziba firmy, wynagrodzenie w wysoko-
ści płacy minimalnej oraz termin rozpoczęcia pracy. Strony nie ustaliły, 
jaki rodzaj umowy zawierają, jak również nie uzgodniły wymiaru czasu 
pracy. W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się jednak, że pominięcie 
któregoś z elementów wymienionych w art. 29 § 1 KP nie czyni umowy 
o pracę nieważną, lecz tylko powoduje konieczność ustalenia ich w spo-
sób pośredni. W braku wskazania przez strony wprost elementów rodza-
ju umowy oraz wymiaru czasu pracy przyjmuje się domniemanie prawne 
zawarcia umowy na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Istnieją zatem dostateczne podstawy do przyjęcia, że umowa o pracę za-
warta w formie ustnej przez Jana K. i Tomasza B. jest ważna. Nie bez 
znaczenia pozostaje także fakt, że doszło do przystąpienia przez Jana K. 
do pracy i przez 2 dni wykonywał on obowiązki pracownicze. 

W myśl art. 29 § 2 zd. 2 KP, jeżeli umowa o pracę nie została zawarta 
z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, przed dopuszcze-
niem pracownika do pracy, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia 
co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Jako że pracodaw-
ca w osobie Tomasza B. nie dokonał takowego potwierdzenia, pracow-
nikowi będzie służyć roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy na 
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podstawie art. 189 KPC. Niezachowanie formy pisemnej grozi pracodaw-
cy także sankcją wynikająca z przepisów karno-wykroczeniowych. Pra-
codawcy, który nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umo-
wy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, może zostać wymierzona 
na podstawie art. 281 pkt 2 KP kara grzywny w wysokości od 1000 do 
30 000 zł. 

Zgodnie z ogólnymi przepisami Kodeksu cywilnego, które mogą 
znaleźć odpowiednie zastosowanie w obszarze prawa pracy na mocy 
art. 300 KP, zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten 
skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze do-
puszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt 
dokonania czynności. Wyżej opisana sankcja dowodowa modyfikowana 
jest jednak przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, które regulują 
postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy. Artykuł 473 § 1 KPC 
stanowi, że w sprawach przewidzianych w Dziale III, dotyczącym spraw 
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, nie stosuje się prze-
pisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków i z przesłu-
chania stron. Natomiast, zgodnie z art. 4777 KPC, przepisu tego nie sto-
suje się wyłącznie w sprawach, w których pracownik jest stroną pozwaną. 
Tak więc sankcja dowodowa miałaby zastosowanie jedynie w przypadku, 
gdyby z powództwem wystąpił Tomasz B. jako pracodawca. 

Kazus 7. List intencyjny a umowa o pracę
Stan faktyczny:

Po długotrwałym procesie rekrutacyjnym, Maksymilian B., działający 
w imieniu pracodawcy Paris sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, wytypował 
Jana P. jako najlepszego kandydata na stanowisko lektora języka fran-
cuskiego. Pracodawca chciałby zatrudnić go jak najszybciej, ale Jana P. 
obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia u aktualnego pracodaw-
cy. Jan P. oznajmił, że negocjował wcześniejsze odejście, ale jego okres 
wypowiedzenia może zostać skrócony za porozumieniem stron najwy-
żej do 2 miesięcy. Dla pracodawcy Paris Sp. z o.o. był to bardzo długi 
okres wyczekiwania, ale mimo to zgodził się poczekać przez ten czas, bo 
kompetencje Jana P. wydawały się bardzo wysokie. Pracodawca i Jan P. 
podpisali wspólnie list intencyjny, w którym strony wyraziły wolę zawar-
cia umowy o pracę. List intencyjny określał szczegółowo następujące ele-
menty: stanowisko pracy (lektor języka francuskiego), wysokość wynagro-
dzenia (5000 zł brutto) oraz datę rozpoczęcia pracy (1.4.2016 r.). Dnia 
29.3.2016 r. Jan P. poinformował pracodawcę telefonicznie, że nie podej-
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mie u niego pracy, ponieważ dostał lepszą ofertę w innym miejscu i wła-
śnie 1.4.2016 r. rozpocznie tam pracę. Na pytanie dotyczące listu intencyj-
nego odpowiedział, że nie pamięta, aby coś takiego podpisywał. 

Problemy:

Czy pracodawca może skutecznie dochodzić przed sądem zawarcia umo-
wy o pracę z Janem P.? Jakich wskazówek odnoszących się do podobnych 
sytuacji mógłbyś udzielić pracodawcy w celu lepszego zabezpieczenia 
jego interesów? 

Rozwiązanie:

List intencyjny jest rodzajem porozumienia między kandydatem na 
pracownika a przyszłym pracodawcą, zawieranym przed umową o pracę. 
W liście intencyjnym strony składają zazwyczaj zapewnienia o chęci pod-
jęcia współpracy. Stanowi to zwyczajową formę wyrażenia gotowości obu 
stron do nawiązania w przyszłości stosunku pracy. 

Artykuł 389 KC przewiduje możliwość zawarcia umowy przedwstęp-
nej, przez którą strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości defi-
nitywnej umowy o pracę. Forma ta znajduje zastosowanie do stosunków 
pracy na mocy art. 300 KP. Umowa przedwstępna powinna określać co 
najmniej istotne postanowienia umowy przyrzeczonej (essentialia ne-
gotii). Zgodnie z art. 29 KP są to: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pra-
cy, wynagrodzenie za pracę, a także wymiar czasu pracy i termin rozpo-
częcia pracy. List intencyjny nieposiadający cech umowy przedwstępnej 
nie ma charakteru prawnie wiążącego. Oznacza to, że w przypadku rezy-
gnacji z zawarcia umowy o pracę ani potencjalnemu pracodawcy, ani kan-
dydatowi, nie będą przysługiwać żadne roszczenia, przykładowo w posta-
ci żądania nawiązania stosunku pracy lub odszkodowania. Jeżeli zatem 
kandydat nie pojawi się w zakładzie pracy w określonym w liście terminie 
i nie podpisze umowy, nie dojdzie do nawiązania stosunku pracy. 

Analiza opisanego stanu faktycznego sprawy prowadzi do wniosku, że 
list intencyjny zawarty przez strony nie stanowił umowy przedwstępnej, 
ponieważ nie określał takich elementów jak miejsce wykonywania i wy-
miar czasu pracy. Paris sp. z o.o. nie posiada wobec tego prawnych moż-
liwości skłonienia Jana P. do zawarcia umowy o pracę. Lepsze zabezpie-
czenie interesów gwarantowałaby umowa przedwstępna. W przypadku 
umowy przedwstępnej zawartej w formie pisemnej i spełniającej wymogi 
umowy o pracę, kandydat na pracownika miałby roszczenie o nawiąza-
nie stosunku pracy lub wypłatę odszkodowania, jeśli do zawarcia umowy 
o pracę nie doszłoby z winy pracodawcy. Gdyby natomiast do nawiązania 
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stosunku pracy nie doszło z winy pracownika, pracodawca miałby prawo 
dochodzenia odszkodowania. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższe-
go, ze względu na ogólną zasadę swobody wyboru pracy, pracodawcy nie 
przysługuje roszczenie względem pracownika o zawarcie umowy przyrze-
czonej. Należy jednak podkreślić, że nie ma przeciwwskazań, aby w umo-
wie przedwstępnej została określona kara umowna na wypadek, gdyby 
przyszły pracownik odmówił zawarcia umowy przyrzeczonej (art. 483 
§ 1 KC w zw. z art. 300 KP). Powinna być ona określona w wysokości 
przewidywanej szkody, którą może ponieść pracodawca, gdyby pracow-
nik odmówił zawarcia umowy przyrzeczonej.

Kazus 8. Termin nawiązania stosunku pracy. Usprawiedliwianie 
nieobecności w pracy
Stan faktyczny:

Umowa o pracę zawarta 12.12.2015 r. pomiędzy Idalią M. a Kebs 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowiła między innymi, że terminem 
rozpoczęcia pracy jest drugi poniedziałek stycznia 2016 r. Idalia M. nie 
stawiła się jednak tego dnia do pracy. Pracodawca przez kilka dni nie wie-
dział, co jest tego przyczyną. Dopiero 15.1.2016 r. pracodawcy doręczono 
list od Idalii M., wysłany 13.1.2016 r., który zawierał zwolnienie lekarskie 
stwierdzające czasową niezdolność do pracy Idalii M. z powodu choro-
by w okresie od 4.1.2016 r. do 31.1.2016 r. Pracodawca uznał, że sko-
ro zwolnienie zostało wystawione przed terminem umówionym jako dzień 
rozpoczęcia pracy, to nie ma ono dla niego żadnego znaczenia, zwłasz-
cza że Idalia M. nie jest jego pracownikiem, skoro nie przystąpiła do wyko-
nywania pracy w terminie wynikającym z umowy. 

Problemy:

Czy w tej sytuacji doszło do skutecznego nawiązania stosunku pracy po-
między stronami? Jeżeli tak – w jakim terminie? Czy Idalia M. prawidło-
wo dopełniła obowiązków informacyjnych wobec Kebs sp. z o.o. w związ-
ku z nieobecnością w pracy? Czy Idalia M. może w tej sytuacji kierować 
wobec Kebs sp. z o.o. jakiekolwiek roszczenia związane z jej niezdolnością 
do pracy?

Rozwiązanie: 

Stanowisko pracodawcy jest błędne i wynika z niezrozumienia prze-
pisów prawa pracy. Zgodnie z art. 26 KP stosunek pracy nawiązuje się 
w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a je-
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żeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy. W rozpatry-
wanym przypadku termin rozpoczęcia pracy został określony w umo-
wie jako drugi poniedziałek stycznia 2016 r. Oznacza to, że w dniu 
11.1.2016 r. doszło do nawiązania stosunku pracy pomiędzy Idalią M. 
a Kebs sp. z o.o. Warunkiem nawiązania stosunku pracy nie jest w szcze-
gólności przystąpienie pracownika do pracy, ani dopuszczenie go do pra-
cy przez pracodawcę. Niestawienie się pracownika do pracy w dniu wy-
znaczonym jako dzień rozpoczęcia pracy nie oznacza zatem, że strony 
nie wiąże umowa o pracę. 

W tych okolicznościach Idalia M. stała się pracownikiem Kebs 
sp. z o.o. w dniu 11.1.2016 r. Pracodawca miał prawo oczekiwać, że 
Idalia M. poinformuje go o przyczynach swojej nieobecności. Zgodnie 
z § 2 rozporządzenia z 15.5.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwia-
nia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pra-
cy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632), w razie zaistnienia przyczyn 
uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany 
niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecno-
ści i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w dru-
gim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązu-
jące u danego pracodawcy, takie jak przykładowo regulamin pracy, nie 
określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecno-
ści pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje oso-
biście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego 
środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomie-
nia uważa się wówczas datę stempla pocztowego. 

Warto przy tym pamiętać, że czym innym jest obowiązek usprawiedli-
wienia nieobecności. Jako chronologicznie pierwsze powinno nastąpić za-
wiadomienie pracodawcy o nieobecności, a jej usprawiedliwienie, które 
następuje przykładowo przez przedłożenie zwolnienia lekarskiego, może 
zostać dokonane w dalszej kolejności. W przedstawionym stanie faktycz-
nym pracownik usprawiedliwił swoją nieobecność przesyłając zwolnienie 
lekarskie, ale nie zawiadomił pracodawcy, że nie stawi się w pracy. Wo-
bec powyższego należy uznać, że Idalia M. nie dopełniła obowiązku nie-
zwłocznego zawiadomienia o swojej nieobecności. 

Należy zatem rozważyć, jakie konsekwencje mogą wyniknąć dla 
pracownika z zaniedbania tego obowiązku. W kontekście wykład-
ni art. 52 KP należy uznać, że niewywiązanie się z obowiązku powia-
domienia pracodawcy bez nieuzasadnionej zwłoki o przyczynie i prze-
widywanym okresie trwania swej nieobecności w pracy wskutek winy 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracownika, może stanowić cięż-
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kie naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego. Taka sytuacja 
umożliwiałaby pracodawcy złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu 
z nią umowy o pracę z Idalią M. bez wypowiedzenia w trybie art. 52 
§ 1 pkt 1 KP. Wypada jednak zwrócić uwagę, że § 2 ust. 3 wyżej przy-
wołanego rozporządzenia stanowi, że niedotrzymanie 2-dniowego termi-
nu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemoż-
liwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku, 
a zwłaszcza obłożną chorobą pracownika, połączoną z brakiem lub nie-
obecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Należy za-
tem brać pod uwagę możliwość powoływania się przez pracownika na 
takie okoliczności, które mogą spowodować, że zwolnienie dyscyplinar-
ne okaże się niezasadne.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie chorobowe, to przysługuje ono pracow-
nikowi wówczas, gdy ma on prawo do zasiłku chorobowego. Zakłada-
jąc, że jest to pierwsze zatrudnienie, to okres wyczekiwania na objęcie 
ubezpieczeniem chorobowym wynosi 30 dni. Tymczasem niezdolność 
Idalii M. do pracy trwa od momentu nawiązania stosunku pracy. Aby 
w tej sytuacji otrzymać wynagrodzenie chorobowe, musiałaby spełnić 
wyjątkowe przesłanki określone w ustawie z 25.6.1999 r. o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.), które wskazują, 
kiedy możliwe staje się nabycie uprawnienia do zasiłku przed upływem 
okresu wyczekiwania. Brak prawa do zasiłku chorobowego automatycz-
nie przesądza o braku prawa do wynagrodzenia gwarancyjnego z tytułu 
choroby (art. 92 § 3 KP). 

Kazus 9. Dane osobowe zbierane przez pracodawcę
Stan faktyczny: 

Biuro Podróży „Kleo” zamieściło na portalach internetowych ogłosze-
nie o pracę. Pracodawca poszukiwał odpowiedniego kandydata na sta-
nowisko sprzedawcy usług turystycznych. Wśród elementów, jakie powin-
no zawierać zgłoszenie, wymienił między innymi zdjęcie kandydata oraz 
stan cywilny. Dla pracodawcy nie ulega wątpliwości, że wygląd sprzedaw-
cy usług turystycznych jest bardzo ważny dla rezultatów jego pracy. Je-
śli zaś chodzi o stan cywilny, w ocenie pracodawcy była to równie istotna 
cecha potencjalnego pracownika, gdyż firma nie mogła pozwolić sobie na 
zatrudnianie młodych mężatek, które w krótkim czasie po zatrudnieniu za-
chodzą w ciążę, co prowadzi do częstego dekompletowania zespołu pra-
cowniczego. Po tygodniu od publikacji ogłoszenia pracodawca otrzymał 
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