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Szanowni Państwo,

w bieżącym numerze naszego miesięcz-
nika chciałbym zwrócić Państwa uwagę 
na niezwykle interesujące opracowanie autorstwa 
prof. T. Liszcz pt. Skutki zmian w przepisach 
dotyczących ochrony zdrowia pracujących ko-
biet. Autorka w krytyczny sposób odnosi się do 
zmiany podejścia do wykazu prac wzbronionych 
kobietom od podmiotowego (a więc związanego 
z płcią) do przedmiotowego (związanego z cią-
żą i karmieniem). Podejście takie prezentowane 
przez UE w ramach promowania równości ko-
biet i mężczyzn na rynku pracy nie jest jednak 
bezdyskusyjne od strony aksjologicznej i – jak 
wskazuje Autorka – może być zmodyfikowane 
na poziomie prawa zakładowego. Mając świa-
domość kontrowersyjności podejścia zaprezen-
towanego w opracowaniu, wydaje się zasadne 
zapoznanie się z jego argumentacją, gdyż może 
ona mieć istotne znaczenie dla podjęcia decyzji 
co do nowego kształtu regulaminów pracy.

Życząc owocnej lektury, pozostaję z wyraza-
mi szacunku.

Krzysztof Walczak

2/2018
1 lutego 2018
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Stanowisko SN należy uznać za trafne. 
W komentowanej sprawie nie doszło do 
przywrócenia stosunku pracy, a jedynie za-
sądzono odszkodowanie za nieuzasadnione 

rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. 
Ponieważ stosunek pracy został skutecznie 
rozwiązany, zasądzone odszkodowanie, 
które nie reaktywuje stosunku pracy, nie ma 
charakteru wynagrodzenia. Dlatego błędne 
jest przekonanie, jakoby odsetki za zwłokę 
miały przysługiwać od momentu, w którym 
byłoby wypłacane wynagrodzenie, gdyby 
umowa nie została rozwiązana. Po rozwią-
zaniu stosunku pracy były pracownik pozo-
staje bez pracy i za ten okres nie nabywa 
prawa do wynagrodzenia. Prawo do odszko-

Zdaniem SN odszkodowanie za roz-
wiązanie umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia, zasądzone na podstawie 
art. 58 KP, jak również dalej idące 
przepisy Kodeksu cywilnego, jako 
zobowiązanie bezterminowe, staje 
się wymagalne z chwilą wezwania 
dłużnika do zapłaty w trybie art. 455 
KC. Po uprawomocnieniu się wyroku 
zasądzającego odszkodowanie były 
pracodawca ma obwiązek wykonać 
niezwłocznie wyrok przez zapłatę za-
sądzonej sumy, nie czekając na we-
zwanie dłużnika. Zobowiązanie nie jest 
wymagalne do czasu prawomocnego 
zakończenia sporu sądowego. Nie ma 
zatem podstaw, aby od takiego świad-
czenia naliczać ustawowe odsetki 
na podstawie art. 481 § 1 KC, ponieważ 
dłużnik nie opóźnia się ze spełnieniem 
świadczenia pieniężnego.

Odszkodowanie za niezgodne

z prawem rozwiązanie umowy

bez odsetek

Z sali sądowej

Zmiany w prawie

wypowiedzenia, jeżeli jego wysokość godzi 

w zasady współżycia społecznego, jed-

nakże sama możliwość jego dochodzenia 

nie może być traktowana jako niezgodna 

z tymi zasadami. Stanowisko takie jest sze-

roko akceptowane zarówno przez orzecz-

nictwo, jak i doktrynę. W przeciwnym razie 

na pracowniku nie ciążyłaby żadna sankcja 

za nieuzasadnione rozwiązanie umowy bez 

wypowiedzenia, co dla pracodawcy niejed-

nokrotnie powoduje istotne problemy z od-

powiednią organizacją pracy.

Podkreślić należy, że w celu uniknięcia 

„perturbacji” u pracodawcy wywołanych roz-

wiązaniem umowy o pracę przez pracownika 

jest właśnie okres wypowiedzenia, który daje 

czas na odpowiednie przystosowanie pro-

cesu pracy po odejściu pracownika. Rozwią-

zanie umowy o pracę przez pracownika bez 

wypowiedzenia jest natomiast działaniem 

nadzwyczajnym, z którego pracownik może 

skorzystać jedynie w przypadku uzasadnio-

nych powodów. Analogicznie jest w sytuacji 

rozwiązywania stosunku pracy przez pra-

codawcę, gdzie rozwiązanie bez wypowie-

dzenia musi opierać się na szczególnych 

przesłankach, a w razie ich niespełnienia 

pracownikowi przysługuje odszkodowanie.

Gdyby natomiast uznać, że dochodzenie 

odszkodowania przez pracodawcę za nie-

uzasadnione rozwiązanie umowy o pracę 

przez pracownika bez zachowania okresu 

wypowiedzenia jest niedopuszczalne jako 

niezgodne z zasadami współżycia spo-

łecznego, wówczas pojawiłaby się rażąca 

nierówność w stosunkach pracy. Pracownik 

mógłby bez ponoszenia żadnych sankcji 

rozwiązywać umowę w każdym czasie bez 

podawania jakiejkolwiek przyczyny, praco-

dawca zaś liczyć by się musiał z koniecz-

nością zapłaty odszkodowania w sytuacji 

przeciwnej.

Wyrok SN z 12.4.2017 r., II PK 56/16

Ograniczenie handlu w niedziele

Zakaz handlu będzie wprowadzany stop-

niowo, począwszy od 1.3.2018 r. W 2018 r. nie 

będzie obejmował pierwszej i ostatniej niedzieli 

miesiąca oraz dwóch niedziel poprzedzających 

pierwszy dzień Bożego Narodzenia i niedzieli 

poprzedzającej pierwszy dzień Wielkiej Nocy. 

W 2019 r. zakazem zostaną objęte również 

pierwsze niedziele miesiąca, a począwszy od 

stycznia 2020 r., także ostatnie niedziele mie-

siąca, z wyłączeniem stycznia, kwietnia, czerwca 

i sierpnia. Zakaz dotyczy nie tylko pracowników, 

ale również osób zatrudnionych na podstawie 

umów cywilnoprawnych. Zakres zastosowania 

ustawy budzi jednak wątpliwości. Niejasne są 

pojęcia placówki handlowej, czynności związa-

nych z handlem oraz samego handlu.

dowania nabywa natomiast dopiero z chwilą 
uprawomocnienia się wyroku, w związku 
z czym nie można mówić o opóźnieniu 
w wypłacie kolejnych wynagrodzeń.

Roszczenie odszkodowawcze z art. 56 
§ 1 KP nie jest roszczeniem stricte pra-
cowniczym, lecz roszczeniem regulowanym 
przepisami Kodeksu cywilnego, a mającym 
jedynie swoją genezę w zakończonym sto-
sunku prawnym, jakim jest umowa o pracę. 
Możliwość wyboru przez pracownika rosz-
czenia o przywrócenie do pracy lub o zapłatę 
odszkodowania powoduje, że to pracownik 
decyduje, czy chce kontynuacji przerwanego 
stosunku pracy, czy zapłaty określonej sumy 
pieniężnej. Wybierając odszkodowanie, pra-
cownik de facto oświadcza, że nie jest za-
interesowany dalszą współpracą z dotych-
czasowym pracodawcą. W konsekwencji nie 
może oczekiwać, że przysługiwać mu będą 
roszczenia wynikające wprost ze stosunku 
pracy. Wreszcie słusznie wskazuje SN, że 
odsetki można naliczać dopiero od dnia, 
w którym sąd orzeknie prawomocnie o od-
szkodowaniu.

Wyrok SN z 14.3.2017 r., II PK 5/16

Rozwiązanie umowy bez 
wypowiedzenia przez pracownika

W ocenie SN domaganie się przez 
pracodawcę odszkodowania, jeżeli 
pracownik bez uzasadnionej przy-
czyny rozwiązuje umowę o pracę, nie 
może być traktowane jako godzące 
w zasady współżycia społecznego.

Jak podkreśla się w orzecznictwie, do-
puszczalne jest ograniczenie wysokości 
przysługującego pracodawcy odszkodo-
wania z tytułu nieuzasadnionego rozwią-
zania przez pracownika umowy o pracę bez 
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Projekty zmian aktów prawnych

Zniesienie górnego limitu składek 

na ZUS trafiło do TK

Dla przypomnienia, obowiązujące prze-

pisy ustawy o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych określają, że roczna podstawa wy-

miaru składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe w danym roku kalendarzowym nie 

może być wyższa od kwoty odpowiadającej 

trzydziestokrotności prognozowanego prze-

ciętnego wynagrodzenia w gospodarce na-

rodowej na dany rok kalendarzowy. W 2017 r. 

suma limitu wynosiła 127 890 zł.

Zgodnie z projektem ustawy składki 

mają być odprowadzane od całości przy-

chodu. Znowelizowane przepisy mają wejść 

w życie od 1.1.2019 r. Projekt zmian został 

5.1.2018 r. skierowany przez Prezydenta RP 

do TK.

Inspektor ochrony danych 

osobowych, postępowanie 

kontrolne oraz odpowiedzialność 

cywilna za naruszenie przepisów 

o ochronie danych – jest projekt 

nowej ustawy

Ustawa reguluje kwestię wyznaczania 

inspektora ochrony danych, który zastąpi 

administratora bezpieczeństwa informacji. 

Opisuje warunki i tryb udzielania certyfikacji 

oraz akredytacji, reguluje postępowanie 

w sprawie naruszenia przepisów o ochronie 

danych osobowych.

Wprowadzona została także odpowie-

dzialność cywilna za naruszenie przepisów 

o ochronie danych osobowych (dodatkowa, 

obok możliwości żądania odszkodowania 

przewidzianą przez RODO). Każda osoba 

(również pracownik), której prawa zostały 

naruszone, może żądać zaniechania takiego 

działania i domagać się, żeby podmiot, który 

dopuścił się naruszenia, dopełnił czynności 

potrzebnych do usunięcia jego skutków. 

Zdecydowano się na wprowadzenie takiej 

regulacji, aby dać wyraźną cywilnoprawną 

podstawę do wysuwania roszczeń o cha-

rakterze niemajątkowym, poza możliwością 

wysuwania ich na podstawie przepisów 

o ochronie dóbr osobistych przewidzianych 

w Kodeksie cywilnym.

Ustawa jest dodatkową regulacją obok 

rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady UE z 27.4.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z prze-

twarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych, które 

zacznie obowiązywać od 25.5.2018 r.

Trwają prace na projektem ustawy. Zakoń-

czyły się konsultacje publiczne.

Sygnaliści pod ochroną

Wprowadzona zostanie instytucja syg-

nalisty. Prokurator zapewni ochronę przed 

zwolnieniem lub pogorszeniem warunków 

pracy pracownikowi, który doniesie mu 

o korupcji w zakładzie pracy (sygnalista). 

Ochrona będzie trwała przez całe postę-

powanie karne i rok po jego zakończeniu 

(nawet trzy – cztery lata). Jeżeli w tym 

czasie pracodawca zwolni pracownika bez 

zgody prokuratura (nawet z jego ewidentnej 

winy), to będzie musiał wypłacić mu dwu-

letnie wynagrodzenie.

Sygnalistą będzie mogła zostać osoba 

fizyczna lub przedsiębiorca, w przypadku 

których współpraca z wymiarem sprawied-

liwości, polegająca na zgłoszeniu informacji 

o możliwości popełnienia przestępstwa 

przez podmiot, z którym taka osoba jest 

związana umową o pracę lub innym sto-

sunkiem umownym, może niekorzystnie 

wpłynąć na jej sytuację życiową, zawodową 

lub materialną. Status sygnalisty będzie na-

dawany przez prokuratora.

Informacje, które sygnalista zgłosi or-

ganom ścigania, będą musiały być wiary-

godne i bezpośrednio dotyczyć podejrzenia 

popełnienia przestępstwa, m.in. korupcji, 

płatnej protekcji, udziału w zorganizowanej 

grupie przestępczej, oszustwa, prania brud-

nych pieniędzy.

Uchylenie statusu sygnalisty będzie nastę-

powało, jeżeli informacje, które organ otrzymał 

od sygnalisty, nie umożliwiły wszczęcia po-

stępowania przygotowawczego. Uchylenie 

statusu będzie mogło nastąpić również 

w przypadku przedstawienia sygnaliście za-

rzutów popełnienia umyślnego przestępstwa 

ściganego z oskarżenia publicznego.

Pracodawca nie będzie mógł rozwiązać 

z sygnalistą umowy o pracę, jak również 

zmienić warunków umowy o pracę na mniej 

korzystne niż dotychczasowe, w zakresie 

miejsca wykonywania pracy, czasu pracy 

oraz warunków wynagradzania, bez zgody 

prokuratora. Zgoda prokuratora będzie 

wymagana także przy zmianie innych niż 

umowa o pracę stosunkach umownych. 

Ochrona sygnalisty będzie trwać od mo-

mentu uzyskania statusu sygnalisty przez 

okres postępowania oraz dodatkowo przez 

rok od daty umorzenia postępowania 

albo zakończenia postępowania karnego 

wszczętego przeciwko sprawcy przestęp-

stwa prawomocnym orzeczeniem.

W razie gdyby podmiot rozwiązał umowę 

z sygnalistą bez zgody prokuratora bądź 

zmienił jej warunki na mniej korzystne – syg-

naliście przysługiwać będzie odszkodowanie.

Projekt obecnie jest na etapie prac rzą-

dowych.

r.pr. Łukasz Chruściel,

partner w kancelarii

Raczkowski Paruch

r.pr. Robert Stępień,

starszy prawnik w kancelarii

Raczkowski Paruch 

Ustawa przewiduje wiele wyjątków od 
zakazu, dotyczących w szczególności 
sklepów internetowych, stacji paliw płyn-
nych czy placówek handlowych zlokalizowa-
nych na dworcach i lotniskach. Wprowadza 
również odrębną definicję niedzieli inną niż 
w Kodeksie pracy. Zgodnie z ustawą praca 
w niedzielę to praca w okresie 24 kolejnych 
godzin, przypadających między godz. 24.00 
w sobotę a godziną 24.00 w niedzielę.

Ustawę uchwalono 10.1.2018 r., 
a 11.1.2018 r. została skierowana do pod-
pisu Prezydenta RP.

Bezgotówkowa forma wypłaty 

wynagrodzeń i skrócenie 

okresu przechowywania akt 

pracowniczych coraz bliżej

Założeniem ustawodawcy jest wprowa-
dzenie możliwości wykorzystywania przez 
pracodawców systemów teleinformatycz-
nych do obsługi dokumentacji pracowniczej 
i tworzenia samodzielnych elektronicznych 
akt osobowych. Będzie to oznaczało brak 
konieczności tworzenia wersji papierowej 

tych dokumentów. Pracodawca będzie 
też mógł zmienić formę prowadzonej do-
kumentacji z papierowej na elektroniczną 
i na odwrót. Kolejnym założeniem projektu 
jest skrócenie czasu przechowywania akt 
z 50 na 10 lat. Projekt zakłada też przyjęcie 
jako preferowanej bezgotówkowej formy wy-
płaty wynagrodzeń dla pracowników.

Ustawę uchwalono 10.1.2018 r. i przeka-
zano Prezydentowi RP oraz Marszałkowi 
Senatu.
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W orzecznictwie sądów

Ocena wysokości wynagrodzenia 

uzgodnionego przez strony 

stosunku pracy na gruncie prawa 

ubezpieczeń społecznych

Pracownik ma prawo do godziwego wyna-

grodzenia za pracę. Warunki realizacji tego 

prawa określają przepisy prawa pracy oraz 

polityka państwa w dziedzinie płac, w szcze-

gólności poprzez ustalanie minimalnego wy-

nagrodzenia za prac. Zgodnie z art. 78 § 1 

KP, wynagrodzenie za pracę powinno być 

tak ustalone, aby odpowiadało w szczegól-

ności rodzajowi wykonywanej pracy i kwali-

fikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, 

a także uwzględniało ilość i jakość świad-

czonej pracy (zob. wyrok SN z 25.8.2010 r., 

II PK 50/10). Jednym z najistotniejszych kry-

terium godziwości wynagrodzenia za pracę, 

jest więc jego ekwiwalentność wobec pracy 

danego rodzaju (zob. wyrok SA w Łodzi 

z 5.10.2016 r., III AUa 1975/15). Zasada 

godziwości wynagrodzenia nie wyznacza 

wyłącznie dolnej granicy płacy, ale i górną, 

z czego wynika niegodziwość płacy nieade-

kwatnej do m.in.: zajmowanego stanowiska, 

kwalifikacji, zakresu obowiązków (zob. 

wyrok SA w Gdańsku z 16.1.2017 r., III AUa 

1377/16; wyrok SA w Łodzi z 3.1.2017 r., 

III AUa 63/16).

Kwestia wysokości wynagrodzenia 

stanowi przedmiot negocjacji stron sto-

sunku pracy i do momentu, do którego 

poziom zarobków mieści się w granicach 

płacy godziwej i sprawiedliwej, organ ren-

towy ani sąd ubezpieczeń społecznych 

nie mogą ingerować w treść uzgodnio-

nych przez strony warunków płacowych 

(zob. wyrok SA w Łodzi z 31.1.2017 r., III AUa 

2133/15). Zasada swobody umów mająca 

swe odzwierciedlenie w treści art. 3531 KC 

doznaje bowiem ograniczeń, których źródło 

tkwi w przepisach prawnych, zasadach 

współżycia społecznego oraz właściwości 

(naturze) stosunku. Dlatego autonomia woli 

stron pracowniczego stosunku zobowiąza-

niowego w kształtowaniu wysokości wyna-

grodzenia może podlegać ochronie jedynie 

w ramach wartości uznawanych i realizo-

wanych przez system prawa, a strony obo-

wiązane są respektować nie tylko interes 

jednostkowy, lecz także winny mieć wzgląd 

na interes publiczny (zob. wyrok SA w Lub-

linie z 9.8.2017 r., III AUa 42/17; wyrok SA 

w Lublinie z 17.11.2016 r., III AUa 430/16).

Dokonując oceny, należy brać pod 

uwagę, że podstawę wymiaru składki ubez-

pieczonego będącego pracownikiem sta-

nowi wynagrodzenie godziwe, przy czym 

ocena godziwości wynagrodzenia wymaga 

uwzględnienia okoliczności każdego kon-

kretnego przypadku (zob. wyrok SA w Szcze-

cinie z 9.10.2017 r., III AUa 99/17; wyrok SA 

w Lublinie z 15.2.2017 r., III AUa 931/16; 

wyrok SA w Gdańsku z 23.11.2016 r., 

III AUa 1059/16). Wzorzec godziwego wy-

nagrodzenia, który czyni zadość ekwiwa-

lentności zarobków do rodzaju i charak-

teru świadczonej pracy oraz posiadanych 

przez pracownika kwalifikacji zawodo-

wych, będzie uwzględniał również takie 

czynniki, jak zakres obowiązków i odpo-

wiedzialności, staż pracy na danym stano-

wisku, poziom płac u danego pracodawcy 

oraz dyspozycyjność pracownika (zob. 

wyrok SA w Krakowie z 19.5.2016 r., III AUa 

1018/15; wyrok SA w Łodzi z 23.11.2015 r., 

III AUa 460/15). Oceniając godziwość wy-

nagrodzenia, należy mieć także na uwadze 

okoliczności towarzyszące nawiązaniu 

stosunku pracy i motywy działania stron 

(zob. wyrok SA w Krakowie z 23.11.2016 r., 

III AUa 1306/15), warunki obrotu i realia 

życia gospodarczego (zob. wyrok SA w Kra-

kowie z 23.11.2016 r., III AUa 1306/15).

Ocena wysokości wynagrodzenia uzgod-

nionego przez strony stosunku pracy 

na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych 

ma istotne znaczenie z uwagi na okoliczność, 

że ustalanie podstawy wymiaru składki z ty-

tułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy 

następuje w oparciu o przychód, o którym 

mowa w ustawie o z 26.7.1991 r. podatku 

dochodowym od osób fizycznych (t.jedn.: 

Dz.U. z 2016 r. poz. 2032), a więc wszel-

kiego rodzaju wypłaty pieniężne, a w szcze-

gólności wynagrodzenie zasadnicze, wyna-

grodzenie za godziny nadliczbowe, różnego 

rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty itp. 

(zob. wyrok SA w Gdańsku z 18.4.2016 r., 

III AUa 1943/15). Umowa o pracę wywołuje 

bowiem skutki nie tylko bezpośrednie, 

dotyczące wprost wzajemnych relacji 

między pracownikiem a pracodawcą, 

lecz także dalsze, pośrednie, w tym 

w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, 

kształtuje ona bowiem stosunek ubez-

pieczenia społecznego, określa wyso-

kość składki, a w konsekwencji prowadzi 

do uzyskania odpowiednich świadczeń 

(zob. wyrok SA we Wrocławiu z 20.6.2017 r., 

III AUa 159/17). Jakkolwiek pracodawca ma 

prawo do swobodnego decydowania o tym, 

czy chce zatrudnić i opłacać z własnych 

środków wynagrodzenie osobie, którą za-

trudnił, jednak swoboda ta powinna pod-

legać szczególnie wnikliwej analizie, gdy 

pracodawca wypłaca wynagrodzenie za nie-

znaczny okres zatrudnienia, po czym wy-

płatę świadczeń przejmuje w całości ZUS 

(zob. wyrok SA w Szczecinie z 8.12.2016 r., 

III AUa 1061/15).

Choć co do zasady niedopuszczalne 

jest, aby sądy pracy kształtowały wysokość 

wynagrodzenia pracownika (zob. posta-

nowienie SN z 6.2.2009 r., I UK 323/08, 

niepubl.), jednak organy ubezpieczeniowe 

i sądy ubezpieczeń społecznych są upraw-

nione do weryfikacji zawyżanych deklaracji 

podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia. 

W orzecznictwie podkreśla się, że na jurys-

dykcyjną tolerancję nie zasługują żadne 

intencjonalne zabiegi skierowane na uzy-

skanie zawyżonych świadczeń z ubezpie-

czenia społecznego w związku z deklarowa-

niem i opłaceniem wysokich składek przed 

okresami zamierzonego lub definitywnego 

korzystania z długookresowych świadczeń 

z ubezpieczenia społecznego (zob. wyrok 

SN z 13.6.2017 r., I UK 259/16). Dokony-

wana przez organ rentowy kontrola zgło-

szeń do ubezpieczenia oraz prawidłowości 

i rzetelności obliczenia składki oznacza 

przyznanie ZUS kompetencji do badania 

zarówno tytułu zawarcia umowy o pracę, 

jak i ważności jej poszczególnych postano-

wień, a zatem również postanowień umowy 

o pracę w zakresie wynagrodzenia, które 

pozostają w kolizji z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego albo zmierzają do 

obejścia prawa (zob. wyrok SA w Katowi-

cach z 30.3.2017 r., III AUa 414/17; wyrok 

SA w Warszawie z 17.2.2017 r., III AUa 

1521/15; wyrok SA w Łodzi z 25.10.2016 r., 

III AUa 2131/15; wyrok SA w Szczecinie 

z 24.11.2015 r., III AUa 142/15; wyrok SA 

w Gdańsku z 17.11.2015 r., III AUa 926/15).

Nadmiernemu uprzywilejowaniu pła-

cowemu pracownika, które w prawie 

pracy mieściłoby się w ramach art. 3531 

KC, w prawie ubezpieczeń społecznych, 

w którym pierwiastek publiczny zaznacza się 

bardzo wyraźnie, można przypisać – w oko-

licznościach każdego konkretnego wypadku 

– zamiar nadużycia świadczeń przysługują-

cych z tego ubezpieczenia kosztem innych 

uczestników tego systemu (zob. wyrok 

SN z 13.6.2017 r., I UK 259/16; wyrok SA 

w Łodzi z 5.4.2017 r., III AUa 576/16; wyrok 

SA w Gdańsku z 19.1.2017; III AUa 1499/16; 

wyrok SA w Szczecinie z 29.11.2016 r., 

III AUa 238/16; wyrok SA w Białymstoku 

z 10.5.2016 r., III AUa 1060/15). Należy 
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bowiem pamiętać, że alimentacyjny cha-
rakter tych świadczeń i zasada solidaryzmu 
wymagają, żeby płaca – stanowiąca jed-
nocześnie podstawę wymiaru składki – nie 
była ustalana ponad granicę płacy słusznej, 
sprawiedliwej i zapewniającej godziwe 
utrzymanie oraz żeby rażąco nie przewyż-
szała wkładu pracy, a w konsekwencji, 
żeby składka nie przekładała się na świad-
czenie w kwocie nienależnej (zob. wyrok SA 
w Gdańsku z 25.1.2017 r., III AUa 980/16). 
Jest tak również dlatego, że choć przepisy 
prawa ubezpieczeń społecznych w swej 

warstwie literalnej odnoszą wysokość 
składek do wypłaconego wynagrodzenia, 
to w rzeczywistości odwołują się do ta-
kiego przełożenia pracy i uzyskanego 
za nią wynagrodzenia na składkę, które 
pozostaje w harmonii z poczuciem spra-
wiedliwości w korzystaniu ze świadczeń 
z ubezpieczenia, udzielanych z zasobów 
ogólnospołecznych (zob. wyrok SA 
w Gdańsku z 8.12.2016 r., III AUa 1198/16; 
wyrok SA w Katowicach z 16.2.2017 r., 
III AUa 219/16). Byłoby sprzeczne z zasadą 
solidaryzmu, gdyby pracownik uzyskiwał 

wysokie świadczenia z ubezpieczenia spo-
łecznego z tego powodu, że uzyskiwał ra-
żąco wygórowane, nieadekwatne do pracy 
wynagrodzenie (zob. wyrok SA w Lublinie 
z 30.11.2016 r., III AUa 776/16).

Wymienione w tekście orzeczenia SN 
bez podanego miejsca publikacji są do-
stępne na stronie internetowej: www.sn.pl, 
sądów apelacyjnych zaś na: orzeczenia.
ms.gov.pl

E.S.
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W wyroku z 12.10.2017 r. SN 
stwierdził, że: „Pracodawca znajdu-
jący się przez dłuższy okres czasu 
w trudnej sytuacji ekonomicznej 
(a zwłaszcza w sytuacji wymagającej 
wdrożenia programu restrukturyzacji 
w ramach pomocy publicznej), który 
podjął próbę uzgodnienia ze związ-
kami zawodowymi zmiany regula-
minu wynagradzania (wprowadzenia 
nowego regulaminu w miejsce dotych-
czasowego) celem obniżenia kosztów 
przedsiębiorstwa zagrożonego upad-
łością, nie nadużywa swego prawa, gdy 
uchyla dotychczasowy regulamin po 
otrzymaniu wspólnego negatywnego 
stanowiska działających u niego orga-
nizacji związkowych, niezawierającego 
żadnych realnych propozycji dostoso-
wywania treści aktu regulującego po-
litykę płacową u tego pracodawcy do 
zmienionych realiów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa”1. Teza kontrower-
syjna – dla prawniczych purystów za-
pewne nie do przyjęcia.

Święta dotychczas i w przeważa-
jącej mierze niepodważalna w dok-
trynie „wieczystość” obowiązywania 
wewnętrznych aktów prawa pracy 
typu regulaminowego w braku poro-
zumienia z partnerami związkowymi 
została poddana konfrontacji z in-
nymi prawem chronionymi ważnymi 
dobrami.

Sądy niższych instancji przyjęły, 
że w przypadku przedstawienia przez 
organizacje związkowe wspólnego ne-
gatywnego stanowiska w przedmiocie 
projektu regulaminu wynagradzania 
mniej korzystnego dla pracowników 

od obecnego, dotychczasowy regu-
lamin obowiązuje do czasu uzyskania 
zgody wszystkich działających u pra-
codawcy organizacji związkowych. 
Podsumowując – bez związkowej 
zgody na zmianę nie ma zmian, a re-
gulamin – nie bacząc na sytuację pra-
codawcy – obowiązuje bez względu 
na konsekwencje utrzymywania ta-
kiego stanu rzeczy.

Sąd Najwyższy przyjął odmienny 
pogląd. Powołując się m.in. na stan-
dard konstytucyjny, w myśl którego 
wieczysty charakter postanowień 
autonomicznych źródeł prawa pracy 
takich jak układy zbiorowe pracy sta-
nowi nieproporcjonalne ograniczenie 
wolności prowadzenia działalności 
gospodarczej, ogranicza zasadę do-
browolności rokowań oraz narusza za-
sadę równości stron w rokowaniach2. 
Ów standard konstytucyjny „choć 
wprost odnoszący się tylko do układów 
zbiorowych, oddziałuje na wykładnię 
przepisów prawa pracy zawierających 
uregulowania odnoszące się do po-
dobnych instytucji. Skoro TK uznał 
za niezgodny z Konstytucją przepis 
zawierający normę, według której 
rozwiązany układ zbiorowy stosuje 
się nadal do czasu zawarcia nowego 
układu zbiorowego (w celu elimi-
nacji stanu bezukładowego), to tym 
bardziej dopuszczalne i zasadne jest 
uwzględnienie standardu konstytucyj-
nego wynikającego z tego wyroku dla 
wykładni przepisów Kodeksu pracy 
w zakresie dotyczącym »wieczystego« 
obowiązywania regulaminu wynagra-
dzania”.

Wieczysty regulamin wynagradzania
r.pr. Grzegorz Orłowski*

FELIETON

W uzasadnieniu przywołanego 
wyroku SN pada oczywiście wiele 
innych argumentów przemawia-
jących za odejściem od dominują-
cego zarówno w piśmiennictwie, jak 
i judykaturze poglądu o wieczystym 
(w braku porozumienia ze związkami 
zawodowymi) charakterze regula-
minu wynagradzania. Doczekaliśmy 
się długo oczekiwanej pogłębionej 
refl eksji nad tworzeniem, a przede 
wszystkim zmianami wewnątrzzakła-
dowych źródeł prawa pracy typu re-
gulaminowego. W dobie, gdy strony 
dialogu społecznego często wykazują 
tendencję do absolutyzowania swoich 
praw – ten długo oczekiwany głos 
zdrowego rozsądku może pozytywnie 
wpłynąć na jakość tego dialogu.

Nie chciałbym przeceniać zna-
czenia tego jednostkowego w końcu 
orzeczenia. Czas pokaże, czy „się 
przyjmie”. Jedno jest pewne, że użyte 
w nim argumenty mogą pozytywnie 
wpłynąć na pogłębienie teoretycznej 
refl eksji na temat dialogu społecz-
nego, zasad stanowienia autonomicz-
nych źródeł prawa pracy czy konsty-
tucyjnych uwarunkowań stosowania 
indywidualnego i zbiorowego prawa 
pracy. 

PRZYPISY

* Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu 

prawa pracy, wykładowca Wyższej Szkoły Przed-

siębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego 

w Warszawie, prezes firmy konsultingowej.
1 II PK 269/16, Legalis.
2 Zob. wyrok TK z 18.11.2002 r., K 37/01, 

OTK-A Nr 6/2002, poz. 82.

Sprawdź najbliższe szkolenia i terminy:
www.akademia.beck.pl
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OPINIE

Zmiany w przepisach dotyczących ochrony 
zdrowia pracujących kobiet

dr hab. Teresa Liszcz**

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie oraz ocena nowych regulacji prawnych w przedmiocie 
ochrony zdrowia pracownic. W szczególności chodzi w nim o wprowadzenie nowego wykazu prac zabronio nym ko-
bie tom w ciąży i kobietom karmiącym dziecko piersią, przy jednoczesnej likwidacji wykazu prac wzbronionych 
wszystkim kobietom w ogóle.

Uwagi wstępne

Niedawno weszły w życie nowe przepisy prawne, które 
istotnie zmieniły ochronę zdrowia pracownic. Mowa tu 
o ich zatrudnianiu przy pracach uznanych za szczególnie 
uciążliwe lub szkodliwe. Najpierw ustawą z 22.6.2016 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw1, z mocą obowiązującą od 3.8.2016 r., został znowe-
lizowany art. 176 KP. Przed tą zmianą stanowił on, że nie 
wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciąż-
liwych i szkodliwych dla ich zdrowia oraz zobowiązywał 
Radę Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, 
wykazu tych prac.

Po nowelizacji art. 176 w § 1 KP stanowi, że kobiety 
w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wyko-
nywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych 
dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich 
zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. 
W § 2 tego przepisu jest zawarta delegacja ustawowa, która 
zobowiązuje Radę Ministrów do określenia, w drodze roz-
porządzenia wykazu tych prac, z podziałem na:
1) prace „związane z nadmiernym wysiłkiem fi zycznym, 

w tym ręcznym transportem ciężarów” oraz
2) prace „mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu 

na sposób i warunki ich wykonywania, z uwzględnie-
niem rodzajów czynników występujących w środowisku 
pracy i poziomu ich występowania”.

Obecna delegacja ustawowa zawiera również, zgodnie 
z art. 92 ust. 1 zd. 2 Konstytucji, wytyczne dotyczące treści 
rozporządzenia, których brakowało w poprzedniej wersji 
art. 176 KP, nakazujące Radzie Ministrów kierowanie się 
przy ustalaniu tego wykazu „aktualną wiedzą na temat 
wpływu warunków wykonywania pracy i czynników wystę-
pujących w środowisku pracy na zdrowie kobiet, przebieg 
ciąży lub karmienie dziecka piersią”.

Podstawy prawne ochrony

Najważniejsza zmiana art. 176 KP polega na tym, że 
w obecnym brzmieniu dotyczy on wyłącznie kobiet w ciąży 
i kobiet karmiących dziecko piersią, podczas gdy przed 
omawianą nowelizacją odnosił się do wszystkich kobiet.

Na podstawie art. 176 § 2 KP zostało wydane rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z 3.4.2017 r. w sprawie wykazu 
prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla 
zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią2, 
które 1.5.2017 r. zastąpiło rozporządzenie Rady Ministrów 
z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążli-
wych lub szkodliwych dla kobiet3. Z tą samą datą weszło 
w życie, wydane na podstawie art. 23715 KP, rozporządzenie 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 25.4.2017 r.4 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych5.

W wyniku tej nowelizacji do rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych oraz innych pracach związanych z wysił-
kiem fi zycznym6 zostały przeniesione przepisy dotyczące 
dopuszczalnego wydatku energetycznego na wykonanie 
pracy związanej z wysiłkiem fi zycznym oraz masy przed-
miotów przenoszonych lub przenoszonych ręcznie w od-
niesieniu do kobiet niebędących w ciąży ani niekarmiących 
dziecka piersią. Dotąd przepisy te były zawarte w poprzed-
nich rozporządzeniach w sprawie wykazu prac wzbronio-
nych kobietom. Dopuszczalny wysiłek energetyczny i masa 
transportowanych ręcznie przedmiotów są, podobnie jak 
przed nowelizacją, znacząco niższe dla kobiet niż dla męż-
czyzn. Jest to obecnie jedyny przejaw ochrony pracy „ko-
biet w ogóle”.

Te zmiany w polskich przepisach regulujących ochronę 
zdrowia kobiet w procesie pracy zostały wprowadzone 
w celu ich dostosowania do dyrektywy 2006/54/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie 

* Autorka jest dr hab. nauk prawnych, profesorem UMCS. Sędzia TK 

w stanie spoczynku.
1 Dz.U. poz. 1053.
2 Dz.U. z 2017 r. poz. 796.
3 Dz.U. z 2016 r. poz. 1057.
4 Dz.U. z 2017 r. poz. 854.
5 To jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.3.2000 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transporto-

wych (Dz.U. Nr 26, poz. 313).
6 Rozporządzenie z 25.4.2017 r. zmieniło tytuł nowelizowanego roz-

porządzenia z 14.3.2000 r. na „rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 

związanych z wysiłkiem fizycznym”.

PRZYPISY
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wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia 
i pracy7. Komisja Europejska w opinii dotyczącej art. 176 KP 
w brzmieniu sprzed ostatniej nowelizacji uznała bowiem, że 
przepis ten i przepisy wydanego na jego podstawie rozporzą-
dzenia określającego wykaz prac wzbronionych wszystkim 
kobietom naruszają zasadę równości kobiet i mężczyzn 
w zatrudnieniu przez to, że obejmując zakazami zatrud-
niania kobiet przy pracach „wzbronionych” wszystkie pra-
cownice, a nie tylko ciężarne i karmiące piersią, utrudniają 
kobietom dostęp do wielu rodzajów prac, pogarszając ich 
sytuację na rynku pracy w stosunku do mężczyzn8. Komisja 
stoi bowiem na stanowisku, że samo bycie kobietą nie uza-
sadnia zakazu wykonywania jakichkolwiek prac, a jedyna 
istotna różnica między kobietą a mężczyzną, uzasadniająca 
ochronę przed zagrożeniami wynikającymi z wykonywania 
niektórych prac, to biologiczne macierzyństwo, przejawia-
jące się ciążą i naturalnym karmieniem dziecka. Realizacji 
tego założenia służą wskazane wyżej zmiany w polskich 
przepisach dotyczących ochrony pracujących kobiet, która 
obecnie sprowadza się do ochrony ich biologicznego ma-
cierzyństwa. Ocena tego założenia oraz podporządkowanej 
mu zmiany w polskim prawie pracy zostanie sformułowana 
po omówieniu nowej regulacji.

Aktualny wykaz prac wzbronionych kobietom 

w ciąży i kobietom karmiącym dziecko piersią

Zgodnie z treścią upoważnienia zawartego w art. 176 
§ 2 KP, załącznik do rozporządzenia z 3.4.2017 r. zawiera 
tylko wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i ko-
bietom karmiącym dziecko piersią (dalej „kobiet karmią-
cych”). W odniesieniu do kobiet w ciąży w zasadzie ten 
nowy wykaz merytorycznie pokrywa się z dotychczasowym, 
z niewielkimi zmianami w poszczególnych grupach prac, 
nie zawsze dla nich korzystnymi. Natomiast wykaz prac 
wzbronionych kobietom karmiącym został istotnie ograni-
czony i zliberalizowany.

Prace wymienione w wykazie zostały podzielone 
na osiem grup, z których pierwsza obejmuje „prace związane 
z nadmiernym wysiłkiem fi zycznym, w tym ręcznym trans-
portem ciężarów” (art. 176 § 2 pkt 1 KP), a siedem pozosta-
łych – prace mogące mieć niekorzystny wpływ na zdrowie 
kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią „ze 
względu na sposób i warunki ich wykonywania z uwzględ-
nieniem rodzajów czynników występujących w środowisku 
pracy i poziomu ich występowania” (art. 176 § 2 pkt 2 KP).

W obrębie czterech grup prac (II – prace w mikrokli-
macie zimnym, gorącym i zmiennym; V – prace w podwyż-
szonym lub obniżonym ciśnieniu; VII – prace w narażeniu 
na działanie szkodliwych substancji chemicznych; VIII 
– prace grożące ciężkimi urazami fi zycznymi lub psychicz-
nymi) występuje jeden wspólny wykaz prac wzbronionych 
w jednakowym zakresie kobietom w ciąży i karmiącym.

W obrębie trzech grup prac (I – prace związane 
z nadmiernym wysiłkiem fi zycznym; IV – prace narażające 
na działanie pola elektromagnetycznego oraz promienio-
wania jonizującego; VI – prace w kontakcie ze szkodli-
wymi czynnikami biologicznymi) występują częściowo od-
rębne wykazy prac wzbronionych kobietom w ciąży oraz 
kobietom karmiącym.

Prace z jednej grupy – III, wykonywane w narażeniu 
na hałas lub drgania, są obecnie wzbronione tylko ko-
bietom ciężarnym.

Pierwsza grupa prac wzbronionych określona w roz-
porządzeniu jako „prace związane z nadmiernym wysił-
kiem fi zycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów”, 
w odniesieniu do kobiet w ciąży, poza pracami związanymi 
z przekroczeniem dopuszczalnego wydatku energetycz-
nego oraz z ręcznym transportem ciężarów (przy których 
obowiązują normy wydatku energetycznego i masy trans-
portowanych przedmiotów znacznie obniżone w porów-
naniu do stosowanych wobec ogółu kobiet), obejmuje 
także prace w pozycji wymuszonej i prace w pozycji sto-
jącej przez ponad trzy godziny łącznie w czasie dniówki 
roboczej lub ponad 15 minut jednorazowo. W tej samej 
grupie, jako zabronione kobietom w ciąży, znalazły się 
prace na stanowiskach z monitorami komputerowymi 
w łącznym czasie przekraczającym osiem godzin na dobę, 
przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora nie może 
jednorazowo przekraczać 50 minut, po których powinna na-
stąpić co najmniej 10-minutowa przerwa wliczana do czasu 
pracy (w czasie tej przerwy pracownik, jeśli chce, może wy-
konywać inne czynności, niezwiązane z obsługą monitora). 
Prace przy monitorze ekranowym zostały ujęte w tej grupie 
ze względu na to, że obciążają nie tylko oczy pracownika, 
ale także – z powodu wymuszonej pozycji ciała – układ 
mięśniowo-szkieletowy. W tym zakresie nastąpiła zmiana 
niekorzystna dla kobiet w ciąży, gdyż poprzednio obowią-
zujące przepisy dopuszczały dla nich maksymalnie cztery 
godziny pracy przy monitorze w ciągu dniówki roboczej.

W odniesieniu do kobiet karmiących, spośród prac za-
mieszczonych w pierwszej grupie, zabronione są tylko prace 
związane z nadmiernym wysiłkiem. Normy dopuszczalnego 
wydatku energetycznego potrzebnego do ich wykonywania 
oraz dopuszczalny ciężar transportowanych ręcznie przed-
miotów są jednak znacząco wyższe niż w przypadku kobiet 
w ciąży, podczas gdy przed nowelizacją były one identyczne. 
Nie obowiązuje wobec nich zakaz pracy w wymuszonej po-
zycji ani czasowe ograniczenie pracy w pozycji stojącej oraz 
przy monitorach ekranowych.

Należy jednak zauważyć, że w odniesieniu do wszyst-
kich pracowników zatrudnionych przy monitorach ekrano-
wych obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe9, które przewiduje prawo takiego pracownika do 
pięciu minut przerwy wliczanej do czasu pracy po każdej 
godzinie pracy.

Zmianą korzystną dla obu grup chronionych kobiet 
jest wprowadzenie w obrębie omawianej pierwszej grupy 
prac wzbronionych zakazu ręcznego przenoszenia mate-
riałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach 
szkodliwych dla zdrowia, zarówno przez kobiety ciężarne, 
jak i karmiące.

Prace z grupy II – wykonywane w mikroklimacie 
zimnym, gorącym lub zmiennym, przy przekroczeniu po-

7 Dz.Urz. UE L Nr 204, s. 23; dalej jako: dyrektywa 2006/54/WE.
8 Zob. www.ptpa.org.pl/files/aktyprawne/92.85.EWG.pdf (dostęp 

z 10.1.2018 r.).
9 Dz.U. Nr 148, poz. 973.
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danych w przepisach wskaźników, w jednakowym zakresie 
są zabronione kobietom w ciąży i karmiącym.

Prace zaliczone do grupy III – wykonywane w warun-
kach narażenia na hałas lub drgania, przekraczające okre-
ślony w przepisach poziom, są, jak już wyżej wspomniano, 
zabronione tylko kobietom w ciąży.

Pracownic ciężarnych nie wolno zatrudniać przy pra-
cach narażających na działanie pola elektromagnetycz-
nego o określonej częstotliwości oraz na promieniowanie 
jonizujące, a kobiet karmiących – tylko w warunkach nara-
żenia na promieniowanie jonizujące (grupa IV).

Zarówno dla kobiet w ciąży, jak i karmiących niedo-
zwolone są prace w warunkach podwyższonego albo obni-
żonego ciśnienia – grupa V (w szczególności prace nurków 
oraz prace w zbiornikach ciśnieniowych).

Gdy chodzi o prace w kontakcie ze szkodliwymi czyn-
nikami biologicznymi (grupa VI), zarówno kobiet ciężar-
nych, jak i karmiących nie wolno zatrudniać przy pracach 
stwarzających ryzyko zakażenia wirusami: zapalenia wą-
troby typu C, ospy wietrznej i półpaśca, różyczki, HIV, cy-
tomegalii bądź pałeczką listeriozy lub toksoplazmą, a także 
przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi 
lub inwazyjnymi. Dodatkowo kobiet w ciąży nie wolno za-
trudniać przy pracach narażających na inne czynniki bio-
logiczne, jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego wskażą 
na ich niekorzystny wpływ na zdrowie kobiety lub przebieg 
ciąży, w tym rozwój płodu.

Wykaz prac zabronionych ze względu na narażenie 
na działanie szkodliwych substancji chemicznych, wymie-
nionych w rozporządzeniu (grupa VII), jest wspólny dla 
obu grup chronionych kobiet.

Wspólny, co do zasady, jest również wykaz prac 
wzbronionych z grupy VIII, obejmującej prace grożące 
ciężkimi urazami fi zycznymi lub psychicznymi, w szczegól-
ności prace: w wykopach, w zbiornikach i kanałach, pod 
ziemią w kopalniach, z materiałami wybuchowymi, przy 
uboju zwierząt hodowlanych oraz obsłudze rozpłodników, 
w wymuszonym rytmie pracy, np. przy taśmie, gaszenie po-
żarów, ratownictwo chemiczne, usuwanie skutków awarii. 
Kobietom w ciąży zabrania się ponadto prac na wysokości 
oraz wchodzenia i schodzenia po drabinach i klamrach.

Nie mając wykształcenia medycznego, nie potrafi ę 
ocenić, czy zliberalizowanie zakazów zatrudnienia przy pra-
cach „wzbronionych” kobietom karmiącym ma w każdym 
przypadku obiektywne uzasadnienie i czy te zakazy, które 
obowiązują, stwarzają wystarczającą ochronę organizmowi 
karmiącej matki oraz karmionemu przez nią dziecku10. 
Pewne wątpliwości rodzi np. ograniczenie – w porównaniu 
z kobietami ciężarnymi – zakazów zatrudnienia w nara-
żeniu na niektóre szkodliwe czynniki fi zyczne występujące 
w środowisku pracy (w tym pole elektromagnetyczne) oraz 
biologiczne (część VI pkt 2 rozporządzenia). Mam jednak 
nadzieję, że specjaliści z zakresu medycyny pracy i ochrony 
pracy, zatrudnieni w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi 
oraz w Instytucie Ochrony Pracy, którzy opiniowali oma-
wiane wykazy prac11, wszechstronnie i rzetelnie zbadali 
wpływ prac różnego rodzaju na laktację kobiety, podobnie 
jak na organizm kobiety ciężarnej i jej nienarodzonego 
dziecka.

Na zakończenie omawiania aktualnych wykazów prac 
wzbronionych kobietom w ciąży oraz matkom karmiącym 

należy zwrócić uwagę na wytyczne zawarte w treści upo-
ważnienia ustawowego z art. 176 § 2 KP. Zobowiązują one 
Radę Ministrów do tego, aby, ustalając te wykazy, kie-
rowała się aktualną wiedzą na temat wpływu warunków 
wykonywania pracy i czynników (szkodliwych) występu-
jących w środowisku pracy na zdrowie kobiet, przebieg 
ciąży lub karmienie dziecka piersią. Oznacza to nie tylko 
obowiązek kierowania się wiedzą na ten temat aktualną 
w dacie wydania pierwszego rozporządzenia na mocy tego 
upoważnienia ustawowego, ale także obowiązek odpowied-
niej aktualizacji wykazów prac wzbronionych kobietom 
w związku z ich macierzyństwem – stosownie do postępu 
nauki w tym zakresie.

Nowelizacja art. 176 KP a inne przepisy
Kodeksu pracy i regulaminy pracy

W literaturze zwrócono uwagę na wpływ nowelizacji 
art. 176 KP na zakres ochrony zdrowia niektórych pra-
cownic w związku z urodzeniem dziecka12. Chodzi o sy-
tuację uregulowaną w art. 180 § 17 KP, kiedy to dziecko 
urodziła kobieta niemająca tytułu do objęcia ubezpiecze-
niem społecznym w razie choroby i macierzyństwa według 
ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych13, a następnie podjęła zatrudnienie (pracownicze) 
w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru 
czasu pracy, w okresie, w którym, gdyby miała w dniu po-
rodu tytuł do tego ubezpieczenia, przysługiwałby jej urlop 
macierzyński. W takiej sytuacji będący pracownikiem oj-
ciec wychowujący dziecko, w okresie trwania zatrudnienia 
matki, ma prawo do części urlopu macierzyńskiego przypa-
dającej od dnia podjęcia zatrudnienia przez matkę dziecka 
aż do wyczerpania jego wymiaru określonego w art. 180 
§ 1 KP. Problem z tą, wydaje się nieco dziwną regulacją14, 
polega na tym, że ani z niej, ani z żadnych innych prze-
pisów nie wynika jakiekolwiek ograniczenie co do czasu 
po urodzeniu dziecka, w którym nieubezpieczona matka 
dziecka może podjąć zatrudnienie. Może to więc nastąpić 
także w ciągu pierwszych ośmiu tygodni po porodzie, przez 
który to okres kobieta podlegająca w dniu porodu ubez-
pieczeniu chorobowo-macierzyńskiemu, ma obowiązek 
wykorzystać urlop macierzyński, a pracodawcy nie wolno 
jej zatrudniać, nawet jeżeli urodziła martwe dziecko czy 
też dziecko zmarło wkrótce po urodzeniu bądź zostało 
przez matkę oddane innej osobie lub porzucone. Wolny 
od pracy okres ośmiu tygodni po urodzeniu dziecka jest 
bowiem traktowany jako niezbędny do regeneracji orga-

10 Wątpliwości w tej sprawie wyraża H. Szewczyk, Ochrona pracujących 

kobiet a równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy, [w:] T. Wyka, 

M.A. Mielczarek (red.), Prawo ochrony pracy – współczesność i perspektywy 

rozwoju, Warszawa 2017, s. 269 i n.
11 Uzasadnienie projektu rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego 

wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia kobiet 

w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią – zob. www.ptpa.org.pl/publik/files/

aktyprawne/92.85.EWG.pdf (dostęp z 10.1.2018 r.).
12 Zob. K. Serafin, Wpływ nowelizacji działu ósmego Kodeksu pracy na za-

kres ochrony zdrowia pracownic w związku z macierzyństwem, [w:] T. Wyka, 

M.A. Mielczarek (red.), Prawo ochrony pracy – współczesność i perspektywy 

rozwoju, Warszawa 2017, s. 274 i n.
13 T.jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.
14 Zob. w tej kwestii K. Kulig, Zdarzenia prawne warunkujące prawo do 

urlopu i zasiłku macierzyńskiego, MoPr Nr 8/2016, s. 403 i n.
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nizmu matki po porodzie. Tymczasem kobieta znajdująca 
się w sytuacji określonej w hipotezie art. 180 § 2 KP może 
podjąć zatrudnienie nawet po kilku dniach od porodu 
i nie będzie korzystała ze szczególnej ochrony zdrowia 
w związku z tym, że „niedawno urodziła dziecko”. Związek 
braku takiej ochrony z nowelizacją art. 176 KP polega 
na tym, że przed nowelizacją kobietę w opisanej sytuacji 
chroniłby zakaz zatrudniania wszystkich kobiet przy okre-
ślonych w ówczesnym wykazie pracach wzbronionych ko-
bietom (niezależnie od ciąży lub karmienia piersią), który 
w wyniku nowelizacji został zniesiony.

Podniesionego problemu nie rozwiązuje, choć nieco 
go łagodzi, okoliczność, że jeśli kobieta znajdująca się w sy-
tuacji opisanej w art. 180 § 17 KP karmi dziecko piersią, to 
korzysta z ochrony zdrowia i innych uprawnień, w szcze-
gólności do zwolnienia od pracy na karmienie, przysługu-
jących kobietom karmiącym.

Inny problem wiąże się z art. 1041 § 1 pkt 6 KP określa-
jącym treść regulaminu pracy, który zobowiązuje twórców 
regulaminów pracy m.in. do ustalenia w tym akcie wykazu 
prac wzbronionych kobietom. Przepis ten nie został zmie-
niony w związku z nowelizacją art. 176 KP i wydaniem 
nowego rozporządzenia wykonawczego, które ogranicza 
zakaz zatrudniania przy pracach „wzbronionych” i wykaz 
tych prac wyłącznie do kobiet w ciąży i karmiących piersią. 
Zgodnie z art. 1041 pkt 6 KP, w regulaminach pracy po-
winny więc nadal znajdować się wykazy – występujących 
u danego pracodawcy – prac wzbronionych (wszystkim) 
kobietom, mimo że takich wykazów nie ma już w obowią-
zującym prawie.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy podmioty zobowią-
zane (lub tylko uprawnione) do tworzenia regulaminu pracy 
powinny mimo to dokonać zmiany treści obowiązujących 
regulaminów pracy, uwzględniającej aktualny stan prawny 
w zakresie ochrony zdrowia pracownic – wyłącznie będą-
cych w ciąży lub karmiących – należy rozważyć, jaki cha-
rakter mają postanowienia regulaminu określające wykazy 
prac wzbronionych określonym kategoriom pracowników 
występujących u danego pracodawcy. Z pewnością można 
stwierdzić, że nie są to postanowienia, które miałyby tylko 
informować o tym, jakie prace, spośród prac wzbronionych 
kobietom (lub młodocianym), wymienionym w odpowied-
nich wykazach określonych w drodze rozporządzeń, wystę-
pują u pracodawcy, u którego obowiązuje dany regulamin 
pracy. O informacyjnym postanowieniu regulaminu jest 
bowiem mowa w § 2 art. 1041 KP nakazującym zamiesz-
czenie w regulaminie pracy informacji o karach porząd-
kowych ustanowionych w art. 108 KP. Należy więc, moim 
zdaniem, uznać, że regulamin pracy, z mocy art. 1041 § 1 
pkt 6 KP, własną mocą „ustala” wykaz prac wzbronionych 
kobietom, podobnie jak pozostałe wykazy prac, o których 
mowa w art. 1041 § 1 KP. Do takiego wniosku skłania też 
okoliczność, że przywołane przepisy dotyczące ustalania 
w regulaminach pracy wykazów prac wzbronionych ko-
bietom (i młodocianym) w żaden sposób nie nawiązują do 
odpowiednich rozporządzeń w sprawie wykazów.

W związku z tym punktem wyjścia rozważań dotyczą-
cych relacji postanowień regulaminu pracy ustalających 
wykaz prac wzbronionych kobietom (lub tylko kobietom 
ciężarnym i karmiącym) powinien być art. 9 § 2 i 4 KP. 
Z art. 9 § 3 KP wynika, że postanowienia regulaminu 

pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż 
przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wyko-
nawczych. Z kolei art. 9 § 4 KP uznaje za nieobowiązu-
jące postanowienia regulaminu pracy naruszające zasadę 
równego traktowania – w tym, jak należy sądzić, równego 
traktowania kobiet i mężczyzn.

Twórcy regulaminów pracy, ustalając „zakładowe” wy-
kazy prac wzbronionych kobietom, muszą więc uwzględ-
niać regulacje zawarte w art. 176 KP i w rozporządzeniu 
określającym wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży 
i kobietom karmiącym, a także mieć na uwadze powyższe 
zasady wyrażone w art. 9 KP – jak się wydaje prima facie 
– oddziałujące w przeciwnych sobie kierunkach. W tej sy-
tuacji nastawiony oportunistycznie pracodawca ograniczy 
regulaminowy wykaz prac wzbronionych kobietom do 
wykazu prac wzbronionych – zgodnie z rozporządzeniem 
– kobietom ciężarnym i karmiącym, dostosowując go tylko 
do warunków swojego zakładu pracy, mając dzięki temu 
pewność, że regulamin pracy w tym zakresie nie może być 
podważony.

Pracodawca na pewno nie może pominąć w wykazie re-
gulaminowym żadnej, występującej u niego, pracy wzbro-
nionej kobietom według przepisów rozporządzenia, nawet 
gdyby – jego zdaniem – istniały przyczyny, ażeby jakiś rodzaj 
pracy usunąć z tego wykazu, np. gdy z powodu polepszenia 
warunków wykonywania pracy przestała ona być szkodliwa 
lub uciążliwa. Wydaje się natomiast, że może wzmocnić on 
ochronę pracownic w swoim zakładzie, dodając do wykazu 
prace niezabronione przez przepisy powszechnie obowią-
zujące, które na podstawie obiektywnej oceny, dokonanej 
np. przez specjalistę medycyny pracy, ergonomii lub le-
karza ginekologa, kierujących się aktualną wiedzą na temat 
wpływu warunków wykonywania pracy i czynników (szkodli-
wych) występujących w środowisku pracy na zdrowie kobiet, 
przebieg ciąży lub karmienie piersią, uważa za uciążliwe, 
szkodliwe lub niebezpieczne dla kobiet.

Wydaje się to tym bardziej uzasadnione, że art. 176 
§ 1 KP, zawierający zasadniczą materialną regulację w oma-
wianym zakresie, ustanawia ogólny zakaz wykonywania 
przez kobiety ciężarne i karmiące „prac uciążliwych, nie-
bezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć 
niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub kar-
mienie dziecka piersią”, a jednocześnie żaden przepis prawa 
nie defi niuje tych prac15. Zamiast tego Rada Ministrów, 
na podstawie art. 176 § 2 KP, określa (i określała przed no-
welizacją) wykaz tych prac, co do którego nie ma przecież 
pewności, że jest kompletny, tzn. że uwzględnia wszystkie 
prace uciążliwe, szkodliwe lub niebezpieczne, nawet w dacie 
jego ustalenia, a tym bardziej po upływie dłuższego czasu 
od tej daty, na przestrzeni którego mogły powstać nowe ro-
dzaje prac, zmienić się warunki wykonywania innych bądź 
postęp wiedzy pozwolił na ujawnienie nowych szkodliwych 
prac dotąd nieuznanych za szkodliwe. Oczywiście, wraz 
z poprawą warunków wykonywania pracy może dojść rów-
nież do odwrotnej sytuacji, czyli mogą zostać wyelimino-
wane niektóre szkodliwe czynniki środowiska pracy.

15 Próby definiowania tego rodzaju prac były podejmowane w dawniejszej 

literaturze. Zob. w szczególności W. Szubert, Ochrona pracy. Studium spo-

łeczno-prawne, Warszawa 1966, s. 20, a w najnowszej – K. Serafin, Wpływ 

nowelizacji…, s. 278 i 279.
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Najwybitniejszy znawca prawa ochrony pracy W. Szubert 
zwracał uwagę na to, że wykazy prac wzbronionych ko-
bietom muszą być ustalane w trybie pozwalającym na do-
stosowywanie ich treści do zmiennych warunków16. Ten sam 
autor podniósł również, niezwykle trafnie, że pracodawca 
„związany jest ogólnym nakazem zapewnienia wszystkim 
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy (art. 207 § 1 KP), co wymaga uwzględnienia psycho-
fi zycznych właściwości pracowników, także poza zakresem 
wyznaczonym przez wykazy prac wzbronionych”17.

Biorąc powyższe pod uwagę, należałoby zatem uznać 
postanowienia regulaminu pracy obiektywnie wzmacnia-
jące ochronę pracy kobiet za korzystniejsze dla pracownic 
od właściwych przepisów Kodeksu pracy i rozporządzenia. 
Jednocześnie nie byłoby, moim zdaniem, podstaw do sfor-
mułowania w takim przypadku zarzutu naruszenia zasady 
równości traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu 
przez zamknięcie dla nich dostępu do kolejnego rodzaju 
pracy18.

Wydaje się, że jest pewna zgodność poglądów w lite-
raturze przedmiotu co do tego, że w regulaminie pracy 
mogą być określone dodatkowe prace wzbronione ko-
bietom w ciąży i karmiącym19. Natomiast powszechnie 
neguje się możliwość ustalania na gruncie znowelizowa-
nego art. 176 KP wykazów prac wzbronionych wszystkim 
kobietom20. Wbrew temu mniemaniu uważam, że w re-
gulaminach pracy mogą być nadal ustalane wykazy prac 
wzbronionych wszystkim kobietom – poza tym wynika-
jącym z ograniczenia ciężaru przedmiotów transporto-
wanych ręcznie i związanych z nadmiernym wysiłkiem 
fi zycznym. Mogłyby, a nawet powinny, znaleźć się w nich 
w szczególności takie prace – do niedawna pod rządem 
rozporządzenia z 10.9.1996 r. wzbronione wszystkim ko-
bietom – jak prace pod ziemią w kopalniach w charakterze 
górnika, ratownika górniczego lub innego niż górnik pra-
cownika fi zycznego, prace wewnątrz kanałów i zbiorników 
ciśnieniowych, gaszenie pożarów, prace z materiałami 
wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych. 
Są to bowiem prace, które, w sposób dla mnie oczywisty, 
przekraczają wydolność fi zyczną lub wytrzymałość psy-
chiki kobiety.

Jeszcze bardziej uprawnione niż regulaminowy wykaz 
prac wzbronionych wszystkim kobietom wydaje mi się za-
mieszczenie w regulaminie pracy wykazu prac wzbronio-
nych kobietom, które „niedawno rodziły”21. Wprawdzie 
art. 176 KP nie wymienia takiej kategorii kobiet chro-
nionych, ale wyróżnia ją dyrektywa Rady 92/85/EWG 
z 19.10.1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służą-
cych wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa 
i zdrowia pracownik w ciąży, pracownic, które niedawno 
rodziły, i pracownic karmiących piersią22. Z przepisów 
Kodeksu pracy dotyczących urlopu macierzyńskiego 
i innych urlopów związanych z rodzicielstwem wynika, że 
za „kobietę, która niedawno rodziła” należy uznać kobietę 
w okresie ośmiu tygodni po porodzie, który to okres jest 
traktowany przez ustawodawcę jako czas obligatoryjnego 
– dla pracodawcy i pracownicy – urlopu macierzyńskiego, 
niezbędnego do regeneracji organizmu kobiety po prze-
bytym porodzie. Wprowadzenie takiego wykazu, mającego 
znaczenie dla kobiet, które w dacie porodu nie podlegały 
ubezpieczeniu chorobowo-macierzyńskiemu i nie nabyły 

uprawnienia do urlopu macierzyńskiego, a następnie 
przed upływem ośmiu tygodni od porodu podjęły zatrud-
nienie, moim zdaniem, pracodawca powinien potraktować 
jako obowiązkowe, ze względu na wspomniany już wyżej, 
wynikający z art. 207 § 2 KP, generalny obowiązek ochrony 
życia i zdrowia wszystkich pracowników przez zapewnienie 
im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy od-
powiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki23.

Podsumowanie

Nową regulację ochrony zdrowia kobiet w procesie 
pracy, ograniczoną w istocie tylko do ochrony ich biolo-
gicznego macierzyństwa, należy ocenić zdecydowanie ne-
gatywnie24. Polski prawodawca bezrefl eksyjnie podporząd-
kował się całkowicie opinii Komisji Europejskiej, która 
uznała, że obowiązujący w prawie polskim zakaz zatrud-
niania przy niektórych pracach – najbardziej uciążliwych 
i szkodliwych wszystkich kobiet, a nie tylko ciężarnych 
i karmiących lub będących w okresie połogu, narusza za-
sadę równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrud-
nieniu i zalecenia wynikające z dyrektywy 2006/54/WE. 
Takie stanowisko Komisji Europejskiej jest przejawem 
kierowania się przez nią ideologią gender, która neguje 
istnienie innych różnic między kobietą a mężczyzną, jak 
tylko ta, że wyłącznie kobieta może zajść w ciążę, uro-
dzić dziecko i karmić je piersią, i to są jedyne tytuły do 
szczególnej ochrony zdrowia kobiety w związku z pracą25. 
Kobieta, która nie jest w ciąży ani nie karmi dziecka piersią, 
jest, według zwolenników tego stanowiska, zdolna do wy-
konywania pracy każdego rodzaju na równi z mężczyzną 
i wzbranianie jej dostępu do niektórych prac oznacza 
naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. 
Takie podejście do tej kwestii reprezentuje również TS, 
który w wyroku z 1.2.2005 r. w sprawie C-203/03, Komisja 

16 W. Szubert, Zarys prawa pracy, Warszawa 1980, s. 272.
17 Ibidem, s. 272 i 273.
18 Taką możliwość w okresie przed nowelizacją przepisów w sprawie prac 

wzbronionych kobietom dopuszczali np. J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. 

Komentarz, Warszawa 2011, s. 758.
19 Zob. H. Szewczyk, Ochrona pracujących kobiet..., s. 269, a wcześniej 

Z. Salwa, Zakazy zatrudniania przy pracach wzbronionych, PiZS Nr 9/2000, 

s. 21; A. Dubowik, Zakazy zatrudniania kobiet i modyfikacje warunków pracy 

pracownic w ciąży, [w:] B.M. Ćwiertnia (red.), Aktualne zagadnienia prawa 

pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), t. II, Sosnowiec 2013, s. 352 i 353; 

A. Marek, Dostosowanie warunków pracy do potrzeb pracownicy w ciąży, Sł. 

Prac. Nr 1/2011, s. 7.
20 Zob. K. Serafin, Wpływ nowelizacji…, s. 288 i 289; H. Szewczyk, 

Ochrona pracujących kobiet..., s. 267.
21 Innego zdania jest K. Serafin (Wpływ nowelizacji…, s. 290 i 291), 

która twierdzi, że postanowienia regulaminu pracy wprowadzające wykaz 

prac wzbronionych „pracownicom, które niedawno rodziły”, byłyby „nieważne 

z mocy art. 18 § 2 KP, jako niemające umocowania w obowiązujących przepi-

sach”.
22 Dz.Urz. UE L Nr 348, s. 1.
23 Należy zwrócić uwagę, że z mocy art. 304 § 1 KP ten obowiązek ob-

ciąża podmiot zatrudniający także w stosunku do osób fizycznych wykonują-

cych pracę na jego rzecz w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez 

pracodawcę na innej podstawie niż stosunek pracy.
24 Negatywnie oceniła ją także H. Szewczyk, Ochrona pracujących ko-

biet..., s. 261 i n.
25 Zob. E. Łętowska, Genderowa perspektywa ochrony pracy kobiet we 

współczesnym świecie, [w:] L. Kondratiewa-Bryzik, W. Sokolewicz (red.), 

Prawa kobiet we współczesnym świecie, Warszawa 2011.
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Europejska v. Austria26 uznał, obowiązujący wówczas 
w Austrii, zakaz zatrudniania kobiet w przemyśle górni-
czym pod ziemią za przejaw nierównego traktowania.

Jest to moim zdaniem stanowisko z gruntu fałszywe. 
Nie ulega bowiem wątpliwości, że każda kobieta, niezależnie 
od swojej funkcji macierzyńskiej, różni się istotnie od męż-
czyzny pod względem fi zycznym i psychicznym. Organizm 
przeciętnej kobiety nie jest zdolny do dużego wysiłku fi -
zycznego i do radzenia sobie w ekstremalnym środowisku. 
Różna jest też wrażliwość psychiki mężczyzny i kobiety. 
Nie ma przy tym znaczenia, że zdarzają się kobiety dorów-
nujące mężczyznom lub nawet przewyższające niektórych 
z nich pod względem wydolności organizmu i odporności. 
Nie bez powodu przecież w sporcie kobiety i mężczyźni 
współzawodniczą w odrębnych kategoriach, a wyczynowe 
uprawianie niektórych dyscyplin sportu (boks, podno-
szenie ciężarów, skoki narciarskie, futbol) w przeszłości 
– arcysłusznie – było niedostępne dla kobiet.

Nie od rzeczy jest też przypomnienie, że ochrona ogółu 
kobiet przed niektórymi szkodliwymi pracami stanowi też 
pośrednią ochronę macierzyństwa tych, które są poten-
cjalnymi matkami. Może się również zdarzyć, że kobieta 
zatrudniona przy pracy wzbronionej kobietom ciężarnym 
przez pewien czas po poczęciu dziecka nie wie o tym i na-
raża siebie oraz dziecko na działanie szkodliwych czyn-
ników, co może zakończyć się nawet tragedią.

Należy zwrócić uwagę, że dyrektywa 2006/54, z powodu 
której Komisja Europejska uznała przepisy polskiego prawa 
pracy ustanawiające zakazy zatrudnienia przy niektórych 
pracach wszystkich kobiet za dyskryminujące, zawiera 
w art. 14 ust. 2 następujące postanowienie: „W odniesieniu 
do dostępu do zatrudnienia, w tym do prowadzącego do 
niego szkolenia, Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że odmienne traktowanie ze względu na cechy związane 
z płcią nie stanowi dyskryminacji, jeżeli ze względu na ro-
dzaj danej działalności zawodowej lub warunki jej wyko-
nywania, cecha taka jest prawdziwym i determinującym 
wymogiem zawodowym, pod warunkiem, że cel takiego 
odmiennego traktowania jest zgodny z prawem, a wymóg 
jest proporcjonalny”.

W podobnym duchu, jeszcze przed wejściem w życie 
tej dyrektywy, wypowiedział się polski TK w wyroku 
z 5.12.2000 r.27, gdzie stwierdził, że odmowa przez praco-
dawcę nawiązania stosunku pracy z osobą określonej płci 

nie jest naruszeniem zasady równości płci w zatrudnieniu, 
w sytuacji gdy występuje rzeczywista potrzeba świadczenia 
pracy wyłącznie przez osoby innej płci, a o tym, czy istnieje 
taka potrzeba, decyduje pracodawca na podstawie rodzaju 
pracy do wykonania28.

Polski ustawodawca nie skorzystał z możliwości praw-
nych, które stwarza przywołane postanowienie dyrektywy 
i zniósł całkowicie ochronę ogółu pracownic przed zagro-
żeniami wynikającymi z wykonywania prac szczególnie 
ciężkich lub szkodliwych dla ich organizmu, poddając się 
nierozsądnej ideologii i poprawności politycznej. A prze-
cież ochrona zdrowia wszystkich kobiet przed takimi za-
grożeniami jest długotrwałą chlubną polską tradycją, za-
początkowaną przez ustawę z 2.7.1924 r. w przedmiocie 
pracy młodocianych i kobiet29, a także obiektem troski 
Międzynarodowej Organizacji Pracy od początku jej ist-
nienia30.

Pragnę zaznaczyć, że nie wykluczam potrzeby zwe-
ryfi kowania wykazu prac, które dotąd były zabronione 
wszystkim kobietom. Być może niektóre z nich mogą być 
wykonywane przez kobiety bez szkody dla ich zdrowia 
i zdrowia ewentualnego potomstwa, ale z całą pewnością 
nie powinny one pracować np. fi zycznie pod ziemią, w ke-
sonach, w ubojniach zwierząt czy gasić pożarów. Dopóki 
nie nastąpi przywrócenie w drodze ustawowej ograniczo-
nego chociażby wykazu prac wzbronionych wszystkim ko-
bietom, dopóty moim zdaniem, roztropni pracodawcy po-
winni w regulaminach pracy ustalać odpowiednie wykazy 
takich prac występujących u nich. 

26 Zb. Orz., s. I-935, pkt 43.
27 K 35/99, OTK Nr A8/2000, poz. 295.
28 Również we wcześniejszym orzecznictwie TS występują orzeczenia, 

z których wynika, że niektóre rodzaje prac mogą być zarezerwowane wy-

łącznie dla mężczyzn (np. górnik, ratownik, zawodowy żołnierz), a niektóre 

inne – wyłącznie dla kobiet (np. położna, opiekunka do dzieci), ze względu 

na ich szczególnie niebezpieczny czy uciążliwy charakter lub wymaganie 

szczególnych predyspozycji (zob. w szczególności wyroki TS: z 21.5.1985 r., 

C-48/83, KE v. Niemcy, Zb. Orz. 1985, s. I-1454; z 11.1.2000 r., C 285/98, 

T. Kreil v. Niemcy, Zb. Orz. 2000, s. I-00069); zob. w tej kwestii również H. Szew-

czyk, Równość płci w zatrudnieniu..., s. 234 i n.
29 Dz.U. Nr 65, poz. 636, ze zm.
30 Zob. w szczególności uchwalone na pierwszej sesji MOP w 1919 r. 

konwencje: Nr 3 dotycząca zatrudnienia kobiet przed i po porodzie i Nr 4 do-

tycząca zatrudnienia kobiet w nocy oraz konwencja Nr 35 z 1935 r. dotycząca 

zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią w kopalniach.
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Changes in regulations regarding health protection of working women

The aim of the present study is to show and evaluate new law regulations regarding health protection of working women. It especially con-
cerns implementation of a new list of occupations forbidden to pregnant women and women who breastfeed, and at the same time elimination 
of a list of occupations forbidden to all women in general.
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Uwagi wstępne

Obecne czasy wydają się okresem nieuniknionej ery 
digitalizacji. Usługi, których żądamy, są nie tylko bardzo 
starannie dopasowywane do naszych potrzeb, ale także 
wykonywane i dostarczane za pomocą technologii, często 
z pominięciem pośrednika w postaci rzeczywistej osoby. 
W jego miejsce platformy internetowe, aplikacje i algo-
rytmy wyznaczają nowe szlaki i kreują współczesne wzorce 
na rynkach pracy. Praca w ramach tak zwanej gospodarki 
na żądanie (ang. on-demand economy), znanej także jako 
gospodarka współdziałania czy dzielenia się (ang. collabo-
rative lub sharing economy)1, jest dziś szeroko dyskutowana 
nie tylko wśród prawników, ale także ekonomistów czy so-
cjologów, a przede wszystkim wśród osób, które chcą świad-
czyć usługi przez narzędzia, takie jak aplikacje na smartfony 
czy platformy internetowe. Można wyróżnić dwie przyczyny 
tego nagłego impulsu zmiany paradygmatu pracy. Z jednej 
strony, patrząc z perspektywy pracowników, ma on swoje 
korzenie w konieczności ciągłego zachowania elastyczności, 
wymaganej na rynkach pracy. Z drugiej, z punktu widzenia 
pracodawców, nowy, wirtualny model biznesowy okazał 
się bardzo atrakcyjny i zyskowny, gdyż pozwolił znacząco 
zmniejszyć koszty prowadzenia przedsiębiorstwa. Niemniej 
jednak zmienne warunki pracy w połączeniu z niepewnym 
dochodem mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania 
przekonania o prekaryjnym charakterze pracy w gospo-
darce na żądanie, rodząc skojarzenie z dawnym już, nie-
jako zapomnianym pojęciem cybertariatu2, w którym, tym 
razem, cyfrowi niewolnicy pracują w cyfrowych zakładach 
wyzyskujących siłę roboczą3.

Współczesne wzorce rynku pracy 

– w kierunku postępującej „uberyzacji”

„Uberyzacja pracy” wywodzi się z ogólnej tendencji do 
digitalizacji usług. Głównymi czynnikami digitalizacji są bez 
wątpienia nowe technologie stworzone do funkcjonowania 
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* Artykuł oparty na podstawie referatu wygłoszonego podczas In-

ternational Seminar – Precarious Work. Current reality and perspectives 

23–24.3.2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Szczególne podziękowania dla P. Woźniak za pomoc przy pracy nad edycją 

polskiej wersji publikacji.

** Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Antwerpii.
1 W kwestii terminologii, termin gospodarka na żądanie (ang. gig eco-

nomy) jest jednoznaczny i używany wymiennie z określeniem gospodarki 

współdziałania czy dzielenia się (ang. collaborative lub sharing economy), 

choć na poziomie europejskim termin gospodarka dzielenia się wydaje się 

dominować.
2 Termin cybertariat został wprowadzony do dyskursu akademickiego 

ponad 15 lat temu przez U. Huws, The making of a cybertariat – virtual work in 

a real world, Nowy Jork–Londyn 2003.
3 J. Prassl, M. Risak, Uber, TaskRabbit, and co.: Platforms as em-

ployers? Rethinking the legal analysis of crowdwork, Comparative Labor Law 

& Policy Journal Nr 37/2016, s. 626 oraz towarzyszące przypisy dla dalszych 

odniesień.

„Uberyzacja zatrudnienia” – praca w gospodarce 
współdziałania w świetle prawa UE*

Bartłomiej Bednarowicz**

Gospodarka współdziałania bez wątpienia stwarza ogromny potencjał dla konsumentów i przedsiębiorców. 
Niemniej, niektóre z platform internetowych czy aplikacji mobilnych pozostają istotnym wyzwaniem dla obecnie funk-
cjonujących podmiotów gospodarczych, których model operacyjny pozostaje nadal w rzeczywistości realnej, a nie 
wirtualnej. Gospodarka współdziałania powoduje także napięcia w zakresie stosowania istniejących norm praw-
nych, głównie z uwagi na fakt, że prowadzi ona do zacierania się dotychczasowych granic między pracownikiem 
a samozatrudnionym, zmieniając tym samym obecnie rozumiany standardowy paradygmat pracy. Celem niniejszej 
publikacji jest przede wszystkim analiza nowych trendów zaistniałych na wirtualnych rynkach pracy w świetle prawa 
europejskiego, tak aby przedstawić nie tylko korzyści, ale także zagrożenia płynące z szerokiej digitalizacji usług. 
Ponadto podjęta zostaje próba ujęcia tych przemian w obecnie funkcjonujące europejskie ramy prawne, ponieważ 
istota problemu „uberyzacji zatrudnienia” wydaje się zakorzeniona w niewłaściwie zdefiniowanym stosunku pracy, 
a nawet faktycznym jego braku, osiągniętym przez wykorzystanie konstrukcji pozornego samozatrudnienia, na co 
prawo europejskie wydaje się znać remedium.

w wirtualnej rzeczywistości przez różne aplikacje na smart-
fony i tablety. Postęp technologiczny umożliwił twórcom 
platform internetowych takich jak Amazon Mechanical 
Turk, Crowdfl ower oraz aplikacji mobilnych takich jak 
Uber, Lyft czy Deliveroo, zorganizować model operacyjny 
ich przedsiębiorstw w zupełnie nowym środowisku interne-
towym, pozostawiając tradycyjne koncepcje biznesowe da-
leko w tyle. W konsekwencji, biorąc pod uwagę gwałtowny 
wzrost i popularność usług dostarczanych drogą internetową, 
prawodawstwo nie było w stanie dotrzymać im tempa i ure-
gulować na czas wirtualnej działalności, co doprowadziło do 
napięć na poziomie politycznym, a także do rozbieżnych 
reakcji na nowe wzorce rynku pracy na płaszczyznach kra-
jowych. Biorąc za przykład aplikację Uber, wśród państw 
członkowskich UE są miejsca, w których jej działalność 
gospodarcza została zakazana (np. Włochy), częściowo 
ograniczona (np. Francja), częściowo uregulowana (np. 
Wielka Brytania) lub pozostaje zupełnie nieuregulowana 
(np. Polska). Co ciekawe, główne rynki Ubera, w których 
zarejestrowana jest największa liczba użytkowników korzy-
stających z tej aplikacji, to odpowiednio Wielka Brytania, 
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Francja i Polska. Te państwa członkowskie stanowią najlepszy 
przykład trzech różnych polityk względem świadczenia usług 
przewozu osób zlecanych za pomocą aplikacji typu Uber.

Europejskie ramy prawne w rzeczywistości on-line

Przyjmuje się, że praca w „zuberyzowanym świecie” 
może być świadczona bądź to jako wirtualna praca zbiorowa 
na platformach internetowych4 (ang. crowdwork), bądź jako 
praca na żądanie przez aplikacje mobilne5 (ang. work on-de-
mand via apps)6. Wirtualna praca zbiorowa defi niowana jest 
jako forma pracy oparta na dystrybucji zadań w ramach nie-
określonego zbioru potencjalnych operatorów, którzy w na-
stępnej kolejności są łączeni przez platformę internetową ze 
zleceniodawcą (ang. crowdsourcer) polecającym wykonanie 
zleconych zadań7. Główną cechą wirtualnej pracy zbiorowej 
jest daleko idąca fragmentaryzacja wykonywanych usług8. 
Zlecenia zwykle obejmują proste, żmudne zadania wyma-
gające skrupulatności, takie jak przeglądanie i oznaczanie 
zdjęć, zbieranie danych, wypełnianie ankiet, dokonywanie 
transkrypcji itp. oraz, co ważne, podzielone są na mniejsze 
części, tzw. gigi (ang. gigs) lub mikrozadania (ang. micro-
tasks). Taki zabieg umożliwia efektywne rozdzielenie głów-
nych, zwykle dużych zadań, pomiędzy szerokie grono wirtu-
alnych pracowników zbiorowych w celu przyspieszenia czasu 
ukończenia zadania, a przede wszystkim w celu zmniejszenia 
kosztów końcowych. Mobilna praca na żądanie zakłada 
z kolei pracę, która jest nie tylko wykonywana, ale także 
rozdzielana i, co istotne, zarządzana przez przedsiębior-
stwa ustalające własną politykę w odniesieniu do minimal-
nych standardów jakości, systemu oceny, selekcji i dalszego 
nadzoru ich siły roboczej za pomocą aplikacji mobilnych 
na smartfony czy tablety9. Mobilna praca na żądanie popu-
larna jest głównie w dziedzinach transportu, usług dostaw-
czych, pomocy w pracach domowych, naprawach i innych, 
czasem banalnych, codziennych sprawach takich jak choćby 
wyprowadzanie zwierząt na spacer czy nawet odbieranie 
ubrań z pralni.

Traktatowe wolności podstawowe

W prawie UE sytuacja prawna osób świadczących 
pracę może być regulowana przez jedną z trzech wolności 
podstawowych: swobodę przepływu pracowników, przed-
siębiorczości lub świadczenia usług. W dalszej kolejności 
stosowanie prawa UE opiera się na odwiecznej dychotomii 
pomiędzy pracownikami a osobami samozatrudnionymi. 
Pierwsza z tych kategorii mieści się w zakresie art. 45 TFUE, 
będąc regulowaną przez swobodę przepływu pracowników, 
podczas gdy kategoria druga warunkowana jest bądź to art. 49 
TFUE, a więc swobodą przedsiębiorczości, bądź art. 56–57 
TFUE, a tym samym swobodą świadczenia usług. Należy 
jednak mieć zawsze na uwadze, że osoby samozatrudnione 
będą podporządkowane przepisom dotyczącym świadczenia 
usług tylko wówczas, gdy nie będą się one mieścić w zakresie 
postanowień odnoszących się do swobody przedsiębior-
czości, jako że przepisy o świadczeniu usług są z natury sub-
sydiarne w stosunku do tych o przedsiębiorczości10. Ponadto 
jednostka może podlegać tylko jednej z trzech wymienio-
nych wolności podstawowych, ponieważ wykluczają się one 
wzajemnie11. Co istotniejsze jednak, zakres pierwszej z przy-

wołanych swobód nie pokrywa się z zakresem dwóch kolej-
nych. Przeciwnie, pracownikom przyznano znacznie szerszą 
ochronę i wiele praw zabezpieczających, natomiast samoza-
trudnieni cieszą się większą swobodą i niezależnością przy 
prowadzeniu swoich spraw zawodowych, a zatem muszą 
ponosić wszelkie rodzaje ryzyka związane z tą działalnością. 
Jak podniesiono powyżej, głównym punktem obrazującym 
pozycję prawną pracowników i osób samozatrudnionych jest 
w istocie stosowanie do nich różnych postanowień Traktatu. 
W stosunku do osób uznanych za samozatrudnione w ro-
zumieniu prawa UE państwa członkowskie nie mogą wpro-
wadzać żadnych ograniczeń swobody przedsiębiorczości czy 
swobody świadczenia usług, przez które osobom samozatrud-
nionym narzucone zostałyby reguły prawa pracy lub ochrony 
zatrudnienia, mogące być uważane za przeszkody w wyko-
nywaniu przyznanych im swobód12. Co więcej, ani art. 49, 
ani art. 56–67 TFUE, w przeciwieństwie do art. 45 TFUE, 
nie wymagają od państw członkowskich zagwarantowania 
osobom samozatrudnionym dochodu ze swej działalności 
równego temu osiąganemu przez ich własnych obywateli13. 
Jeśli ustanowienie takiej gwarancji zostałoby narzucone, ze 
swej natury byłoby ono niezgodne ze swobodą przedsiębior-
czości i świadczenia usług, które pozwalają osobom samo-
zatrudnionym oferować usługi po najniższej cenie, na jaką 
mogą sobie tylko pozwolić14. Ponadto rozróżnienie między 
pracownikami a osobami samozatrudnionym jest kluczowe 
dla wyznaczenia zasięgu prawa konkurencji UE, które znaj-
duje zastosowanie jedynie do przedsiębiorstw, a więc do 
samozatrudnionych, ale nie do pracowników15. Co więcej, 
dla osoby samozatrudnionej zastosowanie do niej przepisów 
odnoszących się do świadczenia usług jest często bardziej 
korzystne niż reguł dotyczących przedsiębiorczości. Dzieje 
się tak ze względu na fakt, że takie rozwiązanie pozwala 
uniknąć konieczności podporządkowania się obowiązu-
jącym w danym państwie członkowskim zasadom postępo-
wania właściwym dla danej profesji, takich jak konieczność 
uzyskania pozwoleń lub spełnienie szczegółowych warunków 
wykonywania zawodu16.

4 Dalej jako: wirtualna praca zbiorowa.
5 Dalej jako: mobilna praca na żądanie.
6 V. De Stefano, The rise of the „just-in-time workforce”: On-demand 

work, crowdwork and labour protection in the „gig-economy”, Conditions of 

Work and Employment Series Nr 71/2016, s. 1.
7 Ibidem.
8 J. Berg, Income security in the on-demand economy: Findings and 

policy lessons from a survey of crowdworkers, Comparative Labor Law 

& Policy Journal Nr 37/2016, s. 545.
9 V. De Stefano, The rise of the „just-in-time workforce”..., s. 1.
10 Zob. wyrok TS z 31.1.1984 r. – połączone sprawy 286/82 i 26/83, Luisi 

and Carbone, ECLI:EU:C:1984:35, pkt 9.
11 Zob. wyrok TS z 30.11.1995 r., C-55/94, Gebhard, ECLI:EU:C:1995:411, 

pkt 20.
12 T. Van Peijpe, EU Limits for the Personal Scope of Employment Law, 

European Labour Law Journal Nr 3/2012, s. 42.
13 H. Verschueren, Being Economically Active: How It Still Matters, 

[w:] H. Verschueren (red.), Residence, Employment and Social Rights of 

Mobile Persons – On How EU Defines Where They Belong, Cambridge–Ant-

werpia–Portland 2016, s. 200.
14 T. Van Peijpe, EU Limits..., s. 44.
15 Zob. wyrok TS z 16.9.1999 r., C-22/98, Becu and Others, ECLI:EU:

C:1999:419, pkt 26.
16 N. Rogers, R. Scannell, J. Walsh, Free Movement of Persons in the 

Enlarged European Union, Londyn 2012, s. 125.
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OPINIE

Swoboda przepływu osób

– pracownicy (art. 45 TFUE)

Pracownicy mieszczą się w zakresie swobody przepływu 
osób określonej w art. 45 TFUE. Istota tego prawa została 
zawarta w sformułowaniu art. 45 ust. 2 TFUE, który zakłada 
zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na przyna-
leżność państwową między pracownikami państw człon-
kowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych 
warunków pracy. Ponadto swoboda przepływu pracow-
ników uważana jest za prawo podstawowe gwarantowane 
przez Traktat i jako taka nie może być interpretowana 
w sposób zawężający17. W celu ułatwienia swobody prze-
pływu pracowników art. 45 ust. 3 TFUE w dalszej kolej-
ności wyróżnia cztery szczegółowe prawa, które zawierają 
następujące elementy:
1) ubieganie się o rzeczywiście oferowane miejsca pracy;
2) swobodne przemieszczanie się w tym celu po teryto-

rium państw członkowskich;
3) przebywanie w jednym z państw członkowskich w celu 

podjęcia tam pracy;
4) pozostawanie na terytorium państwa członkowskiego 

po ustaniu zatrudnienia, na warunkach ustalonych 
w dyrektywie 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii 
i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania 
się i pobytu na terytorium państw członkowskich18.

Co więcej, pracownicy korzystają z szerokiej gamy 
środków zabezpieczających przyjętych i przewidzianych 
w aktach prawa wtórnego, takich jak:
a) dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z 4.11.2003 r. dotycząca niektórych aspektach 
organizacji czasu pracy19;

b) dyrektywa Rady 91/533/EWG z 14.10.1991 r. w sprawie 
obowiązku pracodawcy dotyczącego informowaniu 
pracowników o warunkach stosowanych do umowy 
lub stosunku pracy20;

c) dyrektywa Rady 89/391/EWG z 12.6.1989 r. w sprawie 
wprowadzenia w celu poprawy bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników w miejscu pracy21;

d) dyrektywa Rady 92/85/EWG z 19.10.1992 r. w sprawie 
wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy 
w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic 
w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pra-
cownic karmiących piersią22;

e) dyrektywa Rady 2010/18/UE z 8.2.2010 r. w sprawie 
wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego do-
tyczącego urlopu rodzicielskiego23;

f) dyrektywa Rady 98/59/WE z 20.7.1998 r. w sprawie 
zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odno-
szących się do zwolnień grupowych24;

g) dyrektywa Rady 2001/23/WE z 12.3.2001 r. w sprawie 
zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odno-
szących się do ochrony praw pracowniczych w przy-
padku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części 
przedsiębiorstw lub zakładów25;

h) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/
WE z 22.10.2008 r. w sprawie ochrony pracowników 
na wypadek niewypłacalności pracodawcy26.

Swoboda przepływu dla samozatrudnionych
– przedsiębiorczość (art. 49 TFUE) lub usługi 
(art. 56 i 57 TFUE)

W przeciwieństwie do pracowników status prawny osób 
samozatrudnionych w prawie UE jest określony przez swo-
bodę przedsiębiorczości lub świadczenia usług. Zarówno 
art. 49, jak i art. 56–57 TFUE przewidują zasadę równego 
traktowania, która przyznaje osobom samozatrudnionym 
prawo do wykonywania działalności gospodarczej prowa-
dzonej na własny rachunek bez żadnych ograniczeń w przyj-
mującym państwie członkowskim w zakresie dostępu do 
samozatrudnienia oraz wykonywania zawodu27. W kon-
sekwencji przepisy krajowe mogące utrudniać lub znie-
chęcać do korzystania z podstawowych swobód chronionych 
na mocy traktatu pozostają w sprzeczności z prawem UE, 
chyba że spełniają tzw. wymogi konieczne, czyli cztery po-
niższe warunki:
1) muszą być stosowane w sposób niedyskryminacyjny,
2) muszą być uzasadnione nadrzędnymi względami inte-

resu ogólnego,
3) muszą prowadzić do realizacji celu, jakiemu służą, oraz
4) nie mogą wykraczać poza zakres konieczny do jego 

osiągnięcia28.

Dychotomia pomiędzy pracownikami 
a osobami samozatrudnionymi

Istnienie odwiecznej dychotomii pomiędzy pracowni-
kami a osobami samozatrudnionymi w prawie UE wydaje 
się nieuniknione. Osoba może świadczyć pracę albo jako 
pracownik, albo jako samozatrudniony, gdyż ani euro-
pejski prawodawca, ani TS w swym orzecznictwie nie pod-
nieśli nigdy konieczności wprowadzenia trzeciej, jakiejkol-
wiek pośredniej kategorii.

Europejska koncepcja pracownika

Aby wykonywać prawo swobodnego przepływu pra-
cowników i być tym samym upoważnionym do korzystania 
z gwarantowanych nim praw, dana osoba musi być uznana 
za pracownika. Z uwagi na brak formalnej defi nicji TS 
dokonał interpretacji traktatowego pojęcia pracownika 
w świetle zasad wywiedzionych z systemu prawnego UE 
w celu uniemożliwienia państwom członkowskim jedno-
stronnych modyfi kacji zakresu postanowień Traktatu29. 

17 Zob. wyrok TS z 23.3.1982 r., 53/81, Levin, ECLI:EU:C:1982:105, pkt 13.
18 Dz.Urz. UE L Nr 158, s. 77.
19 Dz.Urz. UE L Nr 299, s. 9.
20 Dz.Urz. UE L Nr 288, s. 32.
21 Dz.Urz. UE L Nr 83, s. 1.
22 Dz.Urz. UE L Nr 348, s. 1.
23 Dz.Urz. UE L Nr 68, s. 13.
24 Dz.Urz. UE L Nr 225, s. 16.
25 Dz.Urz. UE L Nr 82, s. 16.
26 Dz.Urz. UE L Nr 283, s. 36.
27 C. Barnard, The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, Ox-

ford 2013, s. 311.
28 Zob. wyrok TS z 30.11.1995 r., C-55/94, Gebhard, ECLI:EU:C:1995:411, 

pkt 37.
29 Zob. wyrok TS z 19.3.1964 r., 75/63, Hoekstra, ECLI:EU:C:1964:19, 

pkt 11.
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Zasadniczą cechą stosunku pracy w rozumieniu prawa 
europejskiego jest okoliczność, że dana osoba wykonuje 
przez pewien okres, na rzecz innej osoby i pod jej kie-
rownictwem świadczenia, w zamian za które otrzymuje 
wynagrodzenie30. Co więcej, ze względu na swą naturę 
i charakter wykonywana praca musi spełniać kryterium 
efektywnej i rzeczywistej działalności, która nie jest rea-
lizowana na tak niewielką skalę, że może zostać uznana 
za marginalną i pomocniczą31. Należy podkreślić, że te wa-
runki są wyczerpujące32. Kwestia zastosowania tego testu 
w celu potwierdzenia statusu pracownika w rozumieniu 
prawa UE pozostaje w gestii sądu krajowego33. Ustalenie 
efektywnej i rzeczywistej działalności pracownika w wielu 
granicznych przypadkach nie zawsze jest jednak proste, 
podobnie jak stwierdzenie istnienia stosunku podporząd-
kowania lub jego braku, w szczególności mając na uwadze 
nietypową pracę wykonywaną w ramach gospodarki współ-
działania34. Należy jednakże pamiętać, że pomimo stwo-
rzenia koncepcji pracownika na poziomie unijnym nie 
istnieje w prawie UE jedna jego defi nicja, gdyż właściwa 
jej aplikacja zależy od dziedziny, w jakiej ma znaleźć za-
stosowanie35.

Europejska definicja 

osoby samozatrudnionej

Wymóg świadczenia usług dla i pod kierunkiem innej 
osoby dotyka kwestii stosunku podporządkowania36. 
Obecność elementu podporządkowania lub jego brak jest 
czynnikiem pozwalającym na odróżnienie pracownika od 
osoby samozatrudnionej w prawie UE. To rozróżnienie 
ma ogromne znaczenie, jak wskazano powyżej, z uwagi 
na fakt, że osoby samozatrudnione nie są objęte zakresem 
art. 45 TFUE, ale stosuje się do nich postanowienia do-
tyczące swobody przedsiębiorczości lub świadczenia 
usług37. Podczas oceny samego stosunku podporządko-
wania Trybunał analizuje takie czynniki, jak: uprawnienia 
kierownicze w stosunku do jednostki, element kontroli, 
możliwość sankcjonowania jednostki czy konieczność za-
twierdzania jej decyzji przed ich wykonaniem38. Ponadto 
pod uwagę może wziąć także margines swobody w wyko-
nywaniu przydzielonych jednostce zadań, możliwość jej 
odwołania oraz wyłącznie fi kcyjnie niezależny charakter 
pracy39. Wydaje się również, że proces rekrutacyjny oraz 
charakter powierzonych obowiązków mogą mieć wpływ 
na ustalenie stosunku podporządkowania40. Wreszcie, 
swoboda wyboru godzin pracy, jej miejsca oraz zadań 
wykonywanych w jej ramach41, a także zakres praw i obo-
wiązków nałożonych na jednostkę mogą być rozważane 
w ogólnej analizie42.

Głównym uzasadnieniem dla szerokiego zakresu 
ochrony pracowników jest fakt, że znajdują się oni rze-
czywiście w pozycji podporządkowanej, stąd uważani są 
za słabszą stronę stosunku pracy, w przeciwieństwie do 
pracodawcy43. W odróżnieniu od pracowników, osoby sa-
mozatrudnione nie pozostają w relacji podporządkowania, 
stąd podczas wykonywania czynności zawodowych są one 
niezależne i wolne od jakiejkolwiek kontroli, która obciąża 
pracowników. Dlatego też przynajmniej w teorii podnosi 
się, że nie potrzebują oni równie silnej ochrony prawa 
pracy44.

Pozorne samozatrudnienie
jako sposób na obejście unijnego prawa

Problem fałszywego lub pozornego samozatrudnienia 
w prawie UE nie jest zjawiskiem, które wyrosło na gruncie 
gospodarki współdziałania, przeciwnie, było ono już wcześ-
niej szeroko sygnalizowane45. W istocie uzyskanie statusu 
osoby samozatrudnionej na gruncie prawa krajowego do 
celów ukrycia stosunku pracy nie rodzi skutków prawnych 
dla prawa UE. Innymi słowy, jeśli osoba samozatrudniona 
nie jest rzeczywiście samozatrudniona, a świadczy pracę 
dla i pod kierunkiem innej osoby, nie ponosząc żadnego 
ryzyka ekonomicznego ani fi nansowego, jest ona uwa-
żana za fałszywie samozatrudnioną, a więc za pracownika. 
Taki przypadek miał miejsce w precedensowej sprawie 
FNV Kunsten Informatie en Media46, w której TS po-
ruszył kwestię osób pozornie prowadzących działalność 
na własny rachunek w świetle pytania dotyczącego sto-
sowania prawa konkurencji UE do osób samozatrudnio-
nych. Trybunał Sprawiedliwości przesądził, iż bez względu 
na status prawny osoby samozatrudnionej przyznany jed-
nostkom świadczącym usługi na gruncie prawa krajowego, 
jeśli zachowanie usługodawcy na rynku nie jest określane 
w sposób niezależny, lecz jest całkowicie zależne od jego 
zleceniodawcy, może ona utracić ten status47. Stanie się tak, 
w szczególności gdy usługodawca nie ponosi żadnego ryzyka 
fi nansowego czy gospodarczego wynikającego z działalności 
zleceniodawcy, nawet jeśli działa jako podmiot pomocniczy 
zintegrowany z przedsiębiorstwem zleceniodawcy48. Co 
więcej, bez wpływu na status pracownika pozostaje fakt, 

30 Zob. wyrok TS z 7.11.2002 r., C-228/01, Petersen, ECLI:EU:C:2008:494, 

pkt 45.
31 Zob. wyrok TS z 4.6.2009 r. – sprawy połączone C-22/08 i C-23/08, 

Vatsouras i Koupatantze, ECLI:EU:C:2009:344, pkt 26.
32 Zob. wyrok TS z 21.6.1988 r., 197/86, Brown, ECLI:EU:C:1988:323, 

pkt 22.
33 Zob. wyrok TS z 21.2.2013 r., C-46/12, L.N., ECLI:EU:C:2013:97, 

pkt 43–44.
34 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski pro-

gram na rzecz gospodarki dzielenia się, COM(2016) 356 final, s. 12–13.
35 Zob. wyrok TS z 1.3.2012 r., C-393/10, O’Brien, ECLI:EU:C:2012:110, 

pkt 30.
36 N. Rogers, R. Scannell, J. Walsh, Free Movement..., s. 93.
37 Zob. wyrok TS z 27.6.1996 r., C-107/94, Asscher, ECLI:EU:C:1996:251, 

pkt 26–29.
38 Zob. wyrok TS z 10.9.2014 r., C-270/13, Haralambidis, ECLI:EU:

C:2014:2185, pkt 30–32.
39 Zob. wyrok TS z 11.11.2010 r., C-232/09, Danosa, ECLI:EU:C:2010:674, 

pkt 41, 47, 49 i 51.
40 Zob. wyrok TS z 7.9.2015 r., C-229/14, Balkaya, ECLI:EU:C:2015:455, 

pkt 38.
41 Zob. wyrok TS z 4.12.2014 r., C-413/13, FNV Kunsten Informatie en 

Media, ECLI:EU:C:2014:2411, pkt 36.
42 Zob. wyrok TS z 20.9.2007 r., C-116/06, Kiiski, ECLI:EU:C:2007:536, 

pkt 25.
43 C. Barnard, The Substantive Law..., s. 145.
44 Ibidem.
45 F. Muller, Cross-Border Mobility of „Bogus” Self-Employed Workers: 

A Lack of Legal Framework Coupled with Protection of Economic Rights, Eu-

ropean Labour Law Journal Nr 5/2004, s. 306.
46 Zob. wyrok TS z 4.12.2014 r., C-413/13, FNV Kunsten Informatie en 

Media, ECLI:EU:C:2014:2411.
47 Ibidem, pkt 35.
48 Ibidem, pkt 33.
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że usługodawca pozostaje bardziej niezależny i elastyczny, 
jeśli chodzi o wybór godzin i miejsca pracy oraz zadań wy-
konywanych w ramach pracy niż zwykli pracownicy49. Tak 
określony stopień dopuszczalnej swobody indywidualnego 
dostawcy usług może stać się kluczowym elementem umoż-
liwiającym unikanie stosowania konstrukcji pozornego sa-
mozatrudnienia w gospodarce współdziałania, rozciągając 
tym samym zakres ochrony prawa pracy.

Cybertariat – renesans dawnej koncepcji

Gospodarka współdziałania wykazuje ogromny poten-
cjał rozwojowy, jest prosta i wygodna, a także stworzyła 
wiele nowych możliwości, rodząc jednakże przy tym nowe 
wyzwania, z którymi wciąż należy się zmierzyć. W pierw-
szej kolejności, z perspektywy pracowników, „uberyzacja 
zatrudnienia” prowadzi do:
a) przełamania tradycyjnej więzi ponoszonego ryzyka 

między pracownikiem a pracodawcą na niekorzyść 
pracownika50;

b) dorywczości zatrudnienia51, która skutkuje wysokim 
stopniem rotacji wśród pracowników, gdyż jest ono 
uważane za zatrudnienie bez zobowiązań (ang. no-
strings-attached) lub w systemie „zatrudnij i zwolnij” 
(ang. hire-and-fi re-employment);

c) fragmentaryzacji pracy – większe prace dzielone są 
na mikrozadania52;

d) nieuczciwej konkurencji53;
e) niedostatecznej reprezentacji związków zawodo-

wych54;
f) niskiego poziomu lub nawet braku praw zbiorowych55;
g) zmiennych warunków pracy, które negatywnie wpły-

wają na stabilność zatrudnienia56;
h) braku transparentności, w szczególności w odniesieniu 

do funkcjonujących systemów oceniania dostawców 
usług57;

i) do niewystarczających gwarancji ubezpieczeń społecz-
nych58, ponieważ większość takich osób uważana jest 
na gruncie prawa krajowego za samozatrudnionych, 
zwykle w celu uzyskania preferencyjnych stawek po-
datkowych oraz płacenia niższych składek na ubezpie-
czenie społeczne59.

Wszystkie opisane powyżej wątpliwości składają się 
na uzasadnione przekonanie, że praca w gospodarce współ-
działania jest w istocie pracą o charakterze wysoce preka-
ryjnym, gdyż jej cechy odpowiadają czynnikom uważanym 
za emblematyczne dla takiej pracy60. W raporcie sporzą-
dzonym w 2015 r. dla Komitetu Zatrudnienia Parlamentu 
Europejskiego wyróżniono trzy główne elementy pracy 
prekaryjnej:
1) szczególnie narażeni pracownicy, którzy mogą zostać 

łatwo wykorzystani na rynku pracy,
2) niepewność zatrudnienia oraz
3) nieregularność dochodu61.

Wszystkie te trzy kryteria są spełnione, także jeśli 
chodzi o pracowników gospodarki współdziałania62, gdyż 
w przeważającej mierze są oni uważani za elastycznych 
usługodawców (ang. just-in-time workforce) wynagradza-
nych w systemie repartycyjnym63 (ang. pay-as-you-go).

„Uberyzacja” a prawo europejskie

Podczas rozważań nad europejskimi ramami prawa 
pracy nasuwa się pytanie o sposób aplikacji tych reguł do 
pracy w gospodarce współdziałania. Pierwszym i najtrud-
niejszym do rozstrzygnięcia problemem związanym z wirtu-
alną pracą zbiorową jest kwestia osiągnięcia pułapu rzeczy-
wistej działalności gospodarczej. Zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami pracownik musi wykonywać działalność gospo-
darczą na skalę, która nie pozwala uznać tej działalności 
za marginalną i pomocniczą. Z uwagi na fakt, że jedną 
z głównych cech wirtualnej pracy zbiorowej jest wysoki sto-
pień fragmentaryzacji i podział na mikrozadania, jednostka 
może mieć trudności z wykazaniem, że jej praca spełnia to 
kryterium. Niemniej, czynniki takie jak krótki okres pracy64, 
nieciągłość pracy65, niska wydajność66 czy ograniczone go-
dziny pracy67 nie mogą same w sobie stanowić przeszkody 
w uzyskaniu przez jednostkę statusu pracownika. Wynika 
stąd, że skoro ani natura, ani sfera zatrudnienia nie wpły-
wają na ogólną ocenę, czy dana osoba może być pracow-
nikiem68, przynajmniej w teorii, prawo UE nie wyklucza 
możliwości uzyskania przez jednostkę wykonującą pracę 

49 Ibidem, pkt 36.
50 V. De Stefano, The rise of the „just-in-time workforce”..., s. 2.
51 Ibidem.
52 J. Berg, Income security in..., s. 545.
53 B. Rogers, The Social Costs of Uber, The University of Chicago Law 

Review Dialogue Nr 22/2015, s. 91.
54 J. Prassl, M. Risak, Uber, TaskRabbit, and..., s. 626.
55 T. Klebe, J. Heuschmid, Collective Regulation of Contingent Work: From 

Traditional Forms of Contingent Work to Crowdwork – A German Perspective, 

[w:] E. Ales, O. Deinert, J. Kenner (red.), Core and Contingent Work in the 

European Union – A Comparative Analysis, Oxford–Portland–Oregon 2017, 

s. 202–203.
56 A. Aloisi, Commoditized workers: Case study research on labor law 

issues arising from a set of „on-demand/gig economy” platforms’, Comparative 

Labor Law & Policy Journal Nr 37/2016, s. 653.
57 M.A. Cherry, Beyond misclassification: the digital transformation of 

work, Comparative Labor Law & Policy Journal Nr 37/2016, s. 597–598.
58 S. Nerinckx, „The Uberization” of the labour market: some thoughts 

from an employment law perspective on the collaborative economy, ERA 

Forum Nr 17/2016, s. 247.
59 C. Cauffman, The Commision’s European agenda for the collaborative 

economy – (Too) platform and service provider friendly?, Maastricht European 

Private Law Institute Working Paper Nr 7/2016, s. 20–22.
60 Zob. też G. Friedman, Workers without employers: shadow corporations 

and the rise of the gig economy, Review of Keynesian Economics Nr 2/2014, 

s. 185 oraz R. Sprague, Worker (Mis)Classification in the Sharing Economy: 

Square Pegs Trying to Fit in Round Holes, American Bar Association Journal 

of Labour and Employment Law Nr 31/2015, s. 55.
61 A. Broughton et al, Precarious Employment in Europe – Part 1: Pat-

terns, Trends and Policy Strategy – Study for the EMPL Committee of the Eu-

ropean Parliament, Bruksela 2016, s. 20.
62 M. Schmid-Drüner, The situation of workers in the collaborative 

economy – In-Depth-Analysis for the EMPL Committee of the European Par-

liament, Bruksela 2016, s. 15.
63 V. De Stefano, The rise of the „just-in-time workforce”..., s. 4.
64 Zob. wyrok TS z 6.11.2003 r., C-413/01, Ninni-Orasche, ECLI:EU:

C:2003:600, pkt 32.
65 Zob. wyrok TS z 26.2.1992 r., C-357/89, Raulin, ECLI:EU:C:1992:887, 

pkt 14.
66 Zob. wyrok TS z 31.5.1989 r., 344/87, Bettray, ECLI:EU:C:1989:226, 

pkt 15-16.
67 Zob. wyrok TS z 21.2.2013 r., C-46/12, L.N., ECLI:EU:C:2013:97, 

pkt 41.
68 C. Barnard, The Substantive Law..., s. 274.
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w ramach gospodarki współdziałania statusu pracownika, 
jeśli tylko jej działania osiągną określony próg efektywnej 
i rzeczywistej działalności. Wirtualni pracownicy zbiorowi 
musieliby jednak wypełniać także wymóg pozostawania 
w stosunku podporządkowania, co może rodzić problemy 
w kwestii dowodowej, gdyż często świadczą oni usługi 
poprzez internetowe platformy dla szerokiego zakresu 
klientów. Analizując mobilną pracę na żądanie, w centrum 
uwagi należy postawić element podporządkowania jako wy-
znacznik istnienia stosunku pracy. W uproszczeniu, jeśli kie-
rowca Ubera świadczy usługi w sposób regularny, kryterium 
rzeczywistej i efektywnej działalności gospodarczej powinno 
zostać wypełnione. Następnie analiza musi zostać nakiero-
wana na kwestię ustalenia istnienia stosunku podporządko-
wania. Kluczowymi elementami tej oceny, które zostały do 
tej pory podniesione w orzecznictwie TS, są m.in.:
1) uprawnienia kierownicze w stosunku do jednostki, 

element kontroli, margines swobody w wykonywaniu 
przydzielonych jednostce zadań, możliwość jej odwo-
łania oraz wyłącznie fi kcyjnie niezależny charakter 
pracy69;

2) proces rekrutacyjny oraz charakter powierzonych obo-
wiązków70;

3) swoboda wyboru godzin i miejsca pracy oraz zadań wy-
konywanych w ramach pracy71;

4) zakres praw i obowiązków nałożonych na jednostkę72.

W świetle powyższego wydaje się możliwe wykazanie, 
że kierowca Ubera, pod warunkiem że świadczy usługi 
przewozu osób w sposób regularny, pozostaje w stosunku 
podporządkowania, w szczególności akcentując funkcjo-
nalne podejście do stosunku pracy, z naciskiem na ele-
menty przytoczone powyżej73.

Podsumowanie

W obliczu ekspansji gospodarki współdziałania wy-
łania się kluczowe pytanie, jak odpowiedzieć na ten fe-
nomen na gruncie prawa. Obecne uregulowania wydają 
się niewystarczające, by zapewnić ochronę podstawowych 
praw pracowniczych osób, które są zaangażowane w świad-
czenie usług w gospodarce na żądanie. Stąd też konieczna 
jest propozycja nowego rozwiązania tej kwestii. Wobec 
braku odpowiednich praw i regulacji, jedyne co pozostało, 
by pomóc w rozstrzygnięciu rodzących się wątpliwości, to 
ugruntowane już koncepcje prawa UE. Pojęcie unijnego 
pracownika może w ten sposób wciąż być stosowane w celu 

zagwarantowania praw pracowniczych. Walka z pozornym 
samozatrudnieniem wymaga zaostrzenia, optymalnie po-
przez bardziej efektywne egzekwowanie istniejących już 
praw wynikających w szczególności z orzecznictwa TS. 
Obecnie przyszłość wydaje się leżeć w podejściu zorien-
towanym na funkcjonalne aspekty stosunku pracy, które 
mogą pomóc w ocenie, czy jednostka świadcząca pracę 
w ramach gospodarki na żądanie jest rzeczywiście czy po-
zornie samozatrudniona, a więc czy jest w istocie pracow-
nikiem. Zgodnie z wytycznymi TS należy brać pod uwagę 
nowe wzorce rynku pracy, które mogą odegrać rozstrzyga-
jącą rolę w postępowaniach do czasu, kiedy politycznym 
decydentom UE uda się osiągnąć złoty środek dla pra-
cowników gospodarki współdziałania. Oczywiste jest, że 
ostateczne ustalenie, czy jednostka zaangażowana w pracę 
w ramach gospodarki współdziałania może być uważana 
za pracownika na gruncie prawa UE, pozostaje uprawnie-
niem sądu krajowego, który jest organem właściwym dla 
stosowania prawa UE, w przypadku gdy w ocenie tego 
sądu wystąpił w sprawie element transgraniczny, gdyż tylko 
w takich sytuacjach znajduje zastosowanie prawo unijne. 
Niemniej jednak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby prawo-
dawstwo czy też sądownictwo krajowe wzorowało się na eu-
ropejskim podejściu do zagadnienia pracy w gospodarce 
dzielenia się z wykorzystaniem funkcjonalnych aspektów 
stosunku pracy, tak aby dokonać niezbędnej reklasyfi kacji 
osób pozornie samozatrudnionych, by mogły one w istocie 
zostać uznane za pracowników i korzystać z adekwatnej 
ochrony prawa pracy. 

69 Zob. wyrok TS z 11.11.2010 r., C-232/09, Danosa, ECLI:EU:C:2010:674, 

pkt 41, 47, 49 i 51.
70 Zob. wyrok TS z 7.9.2015 r., C-229/14, Balkaya, ECLI:EU:C:2015:455, 

pkt 38.
71 Zob. wyrok TS z 4.12.2004 r., C-413/13, FNV Kunsten Informatie 

en Media, ECLI:EU:C:2014:2411, pkt 36.
72 Zob. wyrok TS z 20.9.2007 r., C-116/06, Kiiski, ECLI:EU:C:2007:536, 

pkt 25.
73 Więcej informacji na temat funkcjonalnej koncepcji pracodawcy 

zob. J. Prassl, The Concept of the Employer, Oxford 2015, passim. Na temat 

niedawnego orzeczenia w sprawie angielskiego sporu pracowniczego między 

kierowcami Ubera (Mr Y Aslam, Mr J Farrar and Others v. Uber, UK Employ-

ment Tribunals, Case Numbers: 2202551/2015 & Others), w którym londyński 

sąd pracy skupił się na funkcjonalnym aspekcie stosunku pracy zob. B. Carney, 

Uber drivers found to be workers (UK), European Employment Law Cases 

Nr 1/2017, s. 37 wraz z komentarzem: B. Bednarowicz, Uber drivers found 

to be workers (UK) – Comment from a EU/academic perspective, European 

Employment Law Cases Nr 1/2017, s. 40. Wyrok ten został utrzymany w mocy 

przez sąd II instancji.
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netowej; praca na żądanie przez aplikacje mobilne.

„Uberization” of work – work in the collaboration 

economy in the light of EU law

Collaboration economy undoubtedly creates enormous potential for consumers and entrepreneurs. However, some of internet platforms or 
mobile applications remain a big challenge for currently operating business entities of which operational model still remains in real life and not 
virtual one. Collaboration economy also causes tensions in regard to applying existing legal standards, mainly because of the fact that it leads 
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to blurring existing boundaries between an employee and a self-employed person thus changing currently understood standard paradigm of 
work. The aim of this publication is primarily the analysis of new trends that came into existence on virtual labor markets in the light of EU law, 
so the author presents not only benefits but also dangers that derive from wide digitalization of services. Moreover, the author also attempts 
to include those changes in currently operating legal frames because the essence of the problem of “„uberization” of work seems to be rooted 
in an inaptly defined employment relationship, or in fact the lack of it, acquired by using a construction of superficial self-employment to which 
EU law seems to have a remedy.

Key words: 

– UE law – collaboration economy; 
– „uberization” of work; 
– crowd work; 
– work on-demand via apps.
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Zadaniowy czas pracy pracowników mobilnych
Anna Jefimow-Czerwonka*

Uwagi wstępne

Zadaniowy czas pracy uregulowany w art. 140 KP po-
lega na tym, że pracownik nie musi pozostawać w dyspo-
zycji pracodawcy przez określony odpowiednią normą czas1 
czy w porach określonych rozkładem czasu pracy, gdyż 
cechą charakterystyczną tego systemu, jest uregulowanie 
go przez określenie zadań do wykonania2. Może on być 
stosowany w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy 
lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy3. 
Zgodnie ze zd. 2 art. 140 KP zadania powinny być jednak 
tak ustalone, aby pracownik mógł je wykonać w ramach 
norm czasu pracy określonych w art. 129 KP, czyli w ciągu 
ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięcio-
dniowym tygodniu pracy4.

W doktrynie wskazuje się, że zadaniowy czas pracy 
może być ustanowiony również wtedy, gdy utrudnione jest 
precyzyjne określenie momentu rozpoczęcia i zakończenia 
pracy, jak również niemożliwa staje się kontrola pracow-
nika w zakresie czasu poświęconego na wykonanie zadań5.

Z powyższymi zagadnieniami będziemy mieć do czy-
nienia w przedsiębiorstwach, gdzie ze względu na spe-
cyfi kę sprzedaży, zatrudnia się tzw. sprzedawców tere-
nowych, określanych mianem pracowników mobilnych. 
Specyfi ka pracy w terenie sprawia, że pracownicy ci mogą 
różnie kształtować swój dzień pracy, muszą zaplanować wi-
zyty, dostosowując swój dzień pracy do rytmu dnia pracy 
klientów, który nie zawsze jest identyczny jak w zatrudnia-
jącym ich przedsiębiorstwie.

W praktyce więc zadaniowy czas pracy ma zastoso-
wanie najczęściej w stosunku do szeroko rozumianej grupy 
pracowników mobilnych, takich jak przedstawiciele han-
dlowi czy konsultanci. Argument, że pracownicy mobilni 
niejednokrotnie decydują się na wykonywanie zadań, nie-
zależnie od normalnego funkcjonowania zakładu pracy, 
jest tutaj przeważający i sprawia, że pracodawcy chętnie 
stosują go w przypadku tej grupy pracowników.

Zadaniowy czas pracy nie może jednak służyć jako 
środek zwiększenia efektywności pracy pracownika6, po-
nieważ nie jest dopuszczalne wskazanie osiągnięcia okre-
ślonego rezultatu ekonomicznego jako podstawy wymiaru 
czasu pracy7. W tym miejscu należy jednak podkreślić, 
iż nie można traktować zadaniowego czasu pracy jako 
rodzaju uprzywilejowania pracownika czy danej grupy 
pracowników, gdyż nie jest on ani mniej, ani bardziej ko-
rzystny, tylko po prostu inny niż normalny czas pracy8. Ze 
względu na stopień swej elastyczności jest to z założenia sy-
stem korzystny dla obu stron stosunku pracy9. Celem usta-
nowienia zadaniowego czasu pracy nie było stworzenie 
korzystnych warunków dla pracodawców w postaci braku 
konieczności wypłacania wynagrodzenia za nadgodziny, 
a jedynie dostosowanie czasu pracy wybranej grupy pra-
cowników, w tym również mobilnych, do zmieniających się 
uwarunkowań rynku pracy.

Mylne więc jest nazywanie powyższego systemu czasu 
pracy mianem: „nienormowanego czasu pracy”, jak za-
uważył SN w wyroku z 4.8.1999 r.10, nazwanie czasu pracy 
„zadaniowym” nie wyłącza stosowania przepisów o wyna-

Należyte zarządzanie czasem pracy pracowników jest podstawą prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjono-
wania każdego pracodawcy. Niezbędne jest zatem ustalenie wymiaru czasu pracy, harmonogramu, grafiku czy też 
ilości zadań do wykonania. Tak prozaiczne czynności, jak planowanie i wymiar zadań do wykonania przez pracow-
ników mobilnych, niejednokrotnie jednak sprawiają trudności pracodawcom, ze względu na pokutujące przekonanie, 
iż zadaniowy czas pracy oznacza „nienormowany czas pracy”.

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja zadaniowego czasu pracy pracowników mobilnych, którzy sta-
nowią coraz liczniejszą grupę pracowników w Polsce. Artykuł poświęcony jest zarówno pozytywnym, jak i nega-
tywnym aspektom stosowania zadaniowego czasu pracy, ze szczególnym naciskiem na takie ustalenie zadań przez 
pracodawców, aby możliwe były one do wykonania w podstawowym wymiarze czasu pracy. Wielu pracodawców 
zachęconych perspektywą uwolnienia czasu pracy wprowadza system zadaniowego czasu pracy, nie będąc świa-
domym, iż jego prawidłowe funkcjonowanie polega na bardzo precyzyjnym ustaleniu zadań do wykonania, które 
nie mogą przekraczać dobowych i tygodniowych norm czasu pracy. Końcowe refleksje dotyczą propozycji zmian 
w Kodeksie pracy, które powinny zmierzać w kierunku obowiązku ewidencji godzin pracy pracowników mobilnych.

* Autorka jest doktorantką w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
1 T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2016, s. 403.
2 Z. Masternak, [w:] H. Szurgacz (red.), Prawo pracy zarys wykładu, War-

szawa 2010, s. 244.
3 K. Walczak, [w:] A. Patulski (red.), Prawo pracy, Warszawa 2010, 

s. 384.
4 M. Rycak, Planowanie i rozliczanie czasu pracy, Warszawa 2009, 

s. 132–133.
5 K. Stefański, [w:] K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, War-

szawa 2015, s. 890.
6 M. Rycak, [w:] J. Stelina (red.), Prawo pracy, Warszawa 2016, s. 407.
7 A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2015, s. 622.
8 M. Romer, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 141.
9 Ibidem, s. 141.
10 I PKN 181/99, OSNP Nr 22/2000, poz. 810.
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grodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych. Obecnie 
niestety nadal obserwuje się nieprawidłowe praktyki w tym 
zakresie, wciąż wielu pracodawców interpretuje przepisy 
zadaniowego czasu pracy jako samoistne przesłanki, z któ-
rych każda oddzielnie może uzasadniać wprowadzenie 
systemu zadaniowego czasu pracy. Budzi to więc uzasad-
nione obawy o możliwość nadużywania tego systemu z woli 
pracodawców11.

Nadużywanie zadaniowego systemu czasu pracy do róż-
nych kategorii pracowników stanowi istotny problem zwią-
zany z zagadnieniem ochrony pracy względem prawa do 
odpoczynku dobowego i tygodniowego. Kwestia ta w ostat-
nich latach nabrała szczególnego znaczenia w związku 
z pojawieniem się coraz liczniejszej grupy pracowników, 
którzy świadczą pracę poza siedzibą pracodawcy.

W niniejszym opracowaniu zajęto się zadaniowym 
czasem pracy z perspektywy pracownika mobilnego, jego 
prawa do wypoczynku, wynagrodzenia za godziny nadlicz-
bowe oraz równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Geneza zadaniowego czasu pracy

Jak słusznie zauważa K. Stefański w swojej monografi i 
poświęconej aspektom elastycznego czasu pracy, „rozwój 
gospodarczy wymusza dokonywanie stałych zmian w spo-
sobie zatrudniania, a także w organizacji pracy”12. Autor 
zwraca uwagę na postępującą likwidację barier w między-
narodowym handlu, skutkiem czego jest konkurowanie 
przedsiębiorców nie tylko w ramach danego regionu czy 
państwa, lecz także na poziomie międzynarodowym. Coraz 
ważniejszym aspektem gry rynkowej staje się dążenie do 
zapewnienia optymalnych rozwiązań z zakresu organizacji 
pracy, takich, które nie będą stanowiły przeszkody w funk-
cjonowaniu przedsiębiorców na rynku. Napływ kapitału 
z zagranicy powoduje, że kreowanie i wprowadzanie no-
wych metod organizacji pracy jest niezbędne do rozwoju 
na poziomie przedsiębiorstw, jak też państw13.

Odzwierciedleniem tych tendencji są zmiany, jakie od 
40 lat dotyczą Kodeksu pracy, który ulega zasadniczym 
zmianom. Powodów tak licznych zmian należy upatrywać 
w ustroju gospodarczym i politycznym14. Względy ekono-
miczne i rozwijająca się gospodarka wolnorynkowa wpły-
nęły również na zmiany w organizacji czasu pracy, zwiększył 
się zakres dopuszczalności stosowania zadaniowego czasu 
pracy, który nadal ulega systematycznemu rozszerzeniu15.

Zadaniowy system czasu pracy nie był wcześniej roz-
powszechniony – poprzednio obowiązujący art. 1298 KP 
określał jedynie ogólne ustawowe przesłanki stosowania 
zadaniowego czasu pracy16. Po nowelizacji z 2.2.1996 r.17 
w pierwotnym brzmieniu Kodeks pracy w art. 134 prze-
widywał możliwość ustalenia czasu pracy wyznaczonego 
zadaniami, jeżeli ze względu na rodzaj pracy i jej wa-
runki czas pracy nie mógł być ustalony inaczej18. Zmiany 
Kodeksu pracy dokonywane nowelizacją z 1996 r. miały 
przede wszystkim charakter prorynkowy, jego przejawem 
jest uelastycznianie czasu pracy, objęły one jednak nie tylko 
ten aspekt. Ze względu na wyraźnie zaznaczony cel zmiany 
ustroju gospodarki na wolnorynkową zmianom uległy 
praktycznie wszystkie działy Kodeksu pracy19. Zauważyć 
należy, iż system zadaniowego czasu pracy przed 1996 r., 
nie był rozpowszechniony ze względu na formalistyczne 

traktowanie czasu pracy, którego ustawowa defi nicja 
na równi traktowała efektywne świadczenie pracy i pozo-
stawanie w gotowości do pracy20.

W rozwijającej się gospodarce rynkowej zadaniowa 
forma czasu odgrywa coraz większą rolę. Wpływa to po-
zytywnie na zwiększenie innowacyjności pracowników, 
możliwe staje się więc powierzenie wykonywania zadań 
poza stałym miejscem pracy, a nawet całkowita rezygnacja 
z obecności pracownika w zakładzie pracy21. Takie pozy-
tywne podejście do zadaniowego czasu pracy powoduje, 
iż dotychczasowe zmiany w pojmowaniu zadaniowego 
czasu pracy są już niewystarczające.

Kolejne zmiany w zadaniowym czasie pracy przynosi 
nowelizacja Kodeksu pracy z 26.7.2002 r.22 – rozszerzeniu 
ulega zakres zastosowania zadaniowego czasu pracy i staje 
się to uzasadnione ze względu na miejsce wykonywanej 
pracy. W konkretnych przypadkach może to jednak łączyć 
się z trudnościami w ścisłym kontrolowaniu czasu pracy da-
nego pracownika23.

Zasadnicza zmiana zadaniowego czasu pracy nastę-
puje przez nowelizację z 14.11.2003 r.24 – polega to na okre-
śleniu trybu i możliwości zastosowania tego systemu czasu 
pracy. W poprzednich uregulowaniach wprowadzenie za-
daniowego czasu pracy mogło nastąpić w drodze układu 
zbiorowego pracy lub regulaminu pracy albo na podstawie 
umowy o pracę, a po nowelizacji zadaniowy czas pracy 
zawsze wprowadzany jest przez pracodawcę po porozu-
mieniu z pracownikiem, co oznacza, że pracownik na jego 
wprowadzenie musi wyrazić zgodę. Pracodawca musi okre-
ślić powierzone pracownikowi zadania, dostosowując je do 
wymiaru czasu pracy. Zadania muszą być przy tym tak za-
planowane, aby ich wykonanie możliwe było w czasie nie 
dłuższym niż określony przez normy podstawowego czasu 
pracy zawartego w art. 129 KP25.

Obecnie zadaniowy czas pracy reguluje art. 140 KP. 
W literaturze wskazuje się, iż system ten powinno się sto-
sować do pracy wykonywanej w takich okolicznościach 
i miejscu, w których niemożliwa lub bardzo utrudniona 
jest kontrola pracownika, dotyczy to pracownika, który 
nie pracuje w zespole, lecz indywidualnie, poza zakładem 
pracy, w terenie bądź np. we własnym mieszkaniu26. Sąd 

11 T. Liszcz, Prawo pracy..., s. 403.
12 K. Stefański, Elastyczny czas pracy, Warszawa 2016, s. 30.
13 Ibidem, s. 30.
14 L. Florek, Ewolucja Kodeksu pracy, Studia Iuridica Lublinesia, vol. XXIV, 

Nr 3/2015, s. 29.
15 M. Romer, Prawo pracy..., s. 141.
16 J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013, 

s. 715.
17 Ustawa z 2.2.1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie 

niektórych ustaw, Dz.U. Nr 24, poz. 110.
18 K. Stefański, Elastyczny czas pracy..., s. 145.
19 L. Florek, Ewolucja Kodeksu pracy..., s. 32.
20 J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy..., s. 715.
21 Z. Niedbała, Prawo pracy, Warszawa 2012, s. 243.
22 Ustawa z 26.7.2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 135, poz. 1146.
23 J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy..., s. 715.
24 Ustawa z 14.11.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 213, poz. 2081.
25 Ibidem, s. 715.
26 A. Wiącek, Prawo pracownika do wypoczynku a regulacja prawna 

czasu pracy, Lublin 2015, s. 93.
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Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z 24.9.2009 r. określa, 
że zadaniowy czas pracy w szczególności przeznaczony jest 
dla prac prowadzonych nierytmicznie, poza kolektywną 
pracą skooperowaną27.

Obecnie zatrudniając pracowników mobilnych 
w systemie zadaniowego czasu pracy, pracodawcy pozo-
stawiają im coraz większą swobodę w zakresie sposobu, 
czasu i miejsca wykonywania poszczególnych zadań, ocze-
kując w zamian realnego wpływu działalności pracownika 
na generowanie zysku i zapobiegania stracie przedsiębior-
stwa28. Mając na uwadze tę tendencję, system zadaniowego 
czasu pracy nieuchronnie zmierza w kierunku osiągnięcia 
ekonomicznego rezultatu, jaki ma generować pracownik 
mobilny, co jednak pozostaje w sprzeczności z podstawo-
wymi zasadami prawa pracy w zakresie przeniesienia ry-
zyka prowadzenia działalności gospodarczej z pracodawcy 
na pracownika. Należy tutaj zgodzić się z Ł. Pisarczykiem, 
że ryzyko nieosiągnięcia odpowiednich rezultatów pracy 
obciąża pracodawcę, przy czym – jak podkreśla autor 
– ryzyko to może być łagodzone dzięki częściowemu po-
wiązaniu wynagrodzenia pracownika z wynikami procesu 
pracy. W ten sposób pracodawca ma możliwość dostoso-
wania uprawnień pracowniczych do wyników pracy oraz 
swoich możliwości fi nansowych29. Powyższe twierdzenie 
czyni zadość szeroko pojętej sprawiedliwości społecznej. 
Z oczywistych względów zarówno pracodawca, jak i pra-
cownik w równym stopniu powinni być zainteresowani 
dobrem zakładu pracy, przyczyniać się do jego wzrostu 
i rozwoju. Decyzja w zakresie zastosowania wynagro-
dzenia wynikowego powinna być podjęta wspólnie przez 
obie strony stosunku pracy, przy czym pracodawca, decy-
dując się na jego stosowanie, musi zagwarantować, że pra-
cownik otrzyma wynagrodzenie odpowiadające nakładowi 
jego pracy bez ponoszenia negatywnych konsekwencji 
za zdarzenia, na które nie ma on wpływu. Wprowadzanie 
korzystnych rozwiązań mających na celu aktywizację po-
tencjału pracowników w środowisko pracy, utożsamianie 
się z dobrem zakładu pracy, ale nie ponoszenie ryzyka 
związanego z jego prowadzeniem są jak najbardziej zrozu-
miałym i pożądanym zjawiskiem. Zabronione jest jednak 
łączenie i zwiększanie ilości zadań do wykonania w celu 
uzyskania coraz lepszych wyników ekonomicznych, co mo-
głoby wpływać na konieczność notorycznego świadczenia 
pracy w nadgodzinach. Zastrzeżenie to rozważył SN w tezie 
drugiej wyroku z 15.11.2006 r., stwierdzając, że zasadniczo 
nie jest dopuszczalne w ramach zadaniowego czasu pracy 
wskazanie osiągnięcia określonego rezultatu ekonomicz-
nego jako podstawy wymiaru czasu pracy30.

Przesłanki stosowania zadaniowego 

czasu pracy pracowników mobilnych

W celu umożliwienia pracodawcy dopasowania poten-
cjału własnego przedsiębiorstwa i zatrudnionych pracow-
ników do zmieniających się tendencji rynkowych w ostat-
nich latach ugruntowały się elastyczne formy zatrudnienia. 
Zmiany gospodarcze wykształciły nowy typ pracowników 
ogólnie określanych mianem „pracowników mobilnych”. 
Ze względu na specyfi kę wykonywanych przez pracow-
ników mobilnych zadań w terenie konieczne stało się 
uelastycznienie czasu ich pracy. Najbardziej odpowiedni 

do stosowania stał się w tym przypadku zadaniowy czas 
pracy. W tej grupie zawodowej występuje tzw. podporząd-
kowanie autonomiczne, a istotą pracy pracownika mobil-
nego jest samodzielność i niezależność dotycząca własnej 
organizacji pracy31.

Zdaniem wielu autorów zadaniowy czas pracy zajmuje 
miejsce szczególne na tle pozostałych systemów czasu 
pracy32. Podkreśla się, że jest on formą organizacji czasu 
pracy, w której pracodawca nie określa godzin pracy, lecz 
zadania, jakie mają zostać wykonane, pozostawiając czas 
ich realizacji pracownikowi33. W rezultacie pracownik 
może elastycznie kształtować długość dnia pracy, liczbę 
dni pracy, decydować o liczbie i czasie trwania przerw34.

Uzasadnienie dla wprowadzenia zadaniowego czasu 
pracy istnieje wówczas, gdy pracodawca nie ma możliwości 
kontrolowania i ewidencjonowania czasowych ram wyko-
nywania pracy przez pracownika, jak ma to miejsce w przy-
padku np. pracowników mobilnych35.

Za wprowadzeniem zadaniowego czasu pracy przema-
wiają następujące przesłanki:
1) rodzaj pracy powoduje, że może być ona wykonywana 

poza zwykłym rytmem pracy zakładu;
2) zapotrzebowanie na pracę jest nierytmiczne i zależy od 

zmiennych okoliczności i uwarunkowań, a pracownik 
może sam decydować o rozkładzie czasu, w którym bę-
dzie wykonywał swoje zadania;

3) niemożliwa lub znacznie utrudniona jest kontrola i ewi-
dencja czasu poświęconego wykonywaniu pracy, mając 
również na względzie miejsce wykonywania pracy;

4) rodzaj pracy oraz jej organizacja nie wymagają, by 
praca rozpoczynała się i kończyła o ściśle ustalonej go-
dzinie;

5) wykonywanie pracy zależy w głównej mierze od indy-
widualnego zaangażowania pracownika36.

Biorąc pod uwagę zmieniający się rynek pracy, uwa-
runkowania ekonomiczne i zmiany społeczne, pracodawcy 
coraz częściej muszą oferować elastyczne warunki pracy 
i ruchomą organizację czasu pracy. Wobec powyższego 
pracodawcy powinni wdrażać lub rozszerzać programy, 
które pozwalają pracownikom na elastyczne godziny pracy, 
tego typu działania pozwalają na prowadzenie działalności 
gospodarczej na większym obszarze terytorialnym, zwięk-
szają efektywność działania organizacji oraz przyciągają 
odpowiednich kandydatów na pracowników37.

27 II PK 72/09, Legalis.
28 M. Madej, [w:] L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011, s. 177.
29 Ł. Pisarczyk, Ryzyko pracodawcy, Warszawa 2008, s. 143.
30 I PK 117/06, OSNP Nr 21–22/2007, poz. 310.
31 M. Gładoch, [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, War-

szawa 2014, s. 877.
32 Tak m.in. A. Tomanek, [w:] H. Szurgacz (red.) Prawo pracy – zarys wy-

kładu, Warszawa 2016, s. 259; M. Rycak, Planowanie i rozliczanie czasu pracy, 

Warszawa 2009, s. 132.
33 Ł. Pisarczyk, [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 

2011, s. 694.
34 Ibidem, s. 694.
35 Ibidem, s. 695.
36 M.Rycak, [w:] J. Stelina (red.), Prawo pracy..., s. 407.
37 M. Majewska, S. Samol, Rozwój elastycznego rynku pracy: uwarunko-

wania prawno-ekonomiczne, Poznań 2016, s. 87.
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Zadaniowy czas pracy może być z powodzeniem stoso-
wany do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy – w takim przypadku należy dostosować wymiar 
zadań do czasu pracy takich osób. W innym przypadku na-
leżałoby przyjąć, że fi kcyjne jest określenie wymiaru czasu 
pracy jako wymiar niepełny38. Nie wydaje się natomiast do-
puszczalne stosowanie systemu zadaniowego czasu pracy 
w stosunku do pracowników niepełnosprawnych. W przy-
padku tej kategorii pracowników ustawodawca zasadniczo 
stara się bowiem limitować zakres obciążenia pracą. Z po-
dobnych względów stosowanie zadaniowego czasu pracy 
wydaje się niedopuszczalne w stosunku do pracowników 
młodocianych, którzy dodatkowo, dopiero rozpoczynając 
swoją aktywność zawodową, mogliby mieć poważne trud-
ności w prawidłowym zaplanowaniu procesu pracy i pogo-
dzenia go z nauką39. Pominięta pozostaje kwestia zatrud-
nienia w systemie zadaniowego czasu pracy kobiet w ciąży. 
Zakładając równość w dostępie do wykonywania różnych 
zawodów zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn brak jest 
systemowych rozwiązań w tym zakresie. Niewątpliwie na-
leżałoby rozważyć, czy kobiety w ciąży mogą odbywać wie-
logodzinne podróże samochodem, przebywać poza stałym 
miejscem zatrudnienia, pracować w nadgodzinach i porze 
nocnej, a także czy pracownica w ciąży nadal może pozostać 
na zajmowanym stanowisku pracownika mobilnego, jeśli 
ciąża przebiega prawidłowo i nie ma medycznych wskazań 
do pozostawania na zwolnieniu lekarskim.

Niedopuszczalne jest z kolei stosowanie zadaniowego 
czasu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych przy 
produkcji materialnej40. Jak słusznie zauważa T. Liszcz, uczy-
nienie z organizacji pracy oraz miejsca wykonywania pracy 
samoistnych przesłanek, z których każda oddzielnie może 
uzasadniać wprowadzenie systemu zadaniowego czasu 
pracy, budzi obawy o możliwość nadużywania tego systemu 
z woli pracodawców41. Przesłanka ta ma zastosowanie np. 
w przypadku pracownika, który wykonuje pracę codziennie 
w siedzibie pracodawcy, w czasie ściśle przez niego okre-
ślonym i musi stosować się do poleceń przełożonych. W tym 
przypadku nie można przyjąć, że możliwe jest zastosowanie 
w stosunku do niego zadaniowego czasu pracy42.

Organizacja zadaniowego 

czasu pracy i wybór zadań

Ze względu na rodzaj pracy lub system organizacji 
pracy nie zawsze jest możliwe określenie ekstensywnej 
miary pracy, jaką jest oznaczony przedział czasu43. W takich 
sytuacjach pracodawcy najczęściej ustalają go wymiarem 
zadań zgodnie z art. 140 KP, czyli stosując tzw. zadaniowy 
czas pracy. W ten sposób rezygnują ze schematycznego 
określenia miary pracy za pomocą norm czasu44, a stosują 
zadaniowo-wynikowy system organizacji czasu pracy45. Jak 
określa A. Świątkowski, zadaniowy czas pracy to metoda 
organizacji czasu pracy, zwana również w literaturze prawa 
pracy jako bezczasowa, abstrahuje ona od ilości czasu 
pracy, w którym pracownik powinien pozostawać w dys-
pozycji pracodawcy46. Metoda zadaniowego czasu pracy 
stosowana jest do pracowników rozliczanych przez pra-
codawcę z liczby wykonanych zadań przypadających do 
wykonania w okresie rozliczeniowym (doby, tygodnia ro-
boczego), jak również do pracowników, którzy ze względu 

na charakter wykonywanej pracy pozostają poza kontrolą 
pracodawcy47.

W omawianym systemie kluczową kwestą jest wskazanie 
zadań, jest to bowiem czynnik decydujący o wyznaczeniu 
czasu pracy pracownika48. Najistotniejsze w zadaniowym 
czasie pracy staje się zatem sprawiedliwe przydzielenie 
pracownikom zadań. Nie można bowiem dopuścić do sy-
tuacji narzucenia pracownikowi takiej ilości pracy, z której 
nie zdoła się on wywiązać w akceptowalnych ramach dobo-
wego czasu pracy49. Określenie tych zadań, a także czasu 
koniecznego do ich wykonania, stanowi uprawnienie pra-
codawcy, przy czym powinno to nastąpić po porozumieniu 
z pracownikiem50. Dochodzi więc do przerzucenia ryzyka 
organizacyjnego czasu pracy na pracownika, który sam 
odpowiada za planowanie zadań w sposób, który umoż-
liwi mu ich wykonywanie51. Zgodnie z intencją prawo-
dawcy porozumienie w zakresie ilości powierzonych zadań 
ma charakter konsultacyjny. Potwierdził to SN w wyroku 
z 5.2.2008 r.52, stwierdzając, że wymaganie „porozumienia” 
z pracownikiem nie oznacza uzgodnienia, lecz konsultację 
– brak zgody pracownika nie powoduje nieskuteczności. 
Taką konsultację należy przeprowadzić z każdym pracow-
nikiem odrębnie, nawet jeśli zadaniowym systemem pracy 
miałaby być objęta cała grupa pracowników53.

Poniżej przedstawiono typowy zakres zadań pracow-
nika mobilnego:
– sprzedaż całego asortymentu oferowanego przez fi rmę 

na powierzonym regionie działania;
– realizowanie wyznaczonych celów sprzedażowych za-

równo jakościowych, jak i ilościowych, indywidualnych 
oraz zespołowych;

– raportowanie aktywności, sprzedaży oraz informacji 
o potrzebach klientów;

– doradztwo i wsparcie techniczne klientów w wyborze 
produktów z asortymentu oferowanego przez fi rmę 
– analiza potrzeb klienta;

– pozyskiwanie nowych klientów oraz obsługa obecnych 
klientów fi rmy w pełnym zakresie potrzeb i oczekiwań 
klienta;

– przygotowywanie ofert handlowych;
– budowanie długofalowych relacji z klientami;
– monitorowanie rynku, analiza konkurencji, aktywne 

reagowanie na zmiany rynkowe i przekazywanie infor-
macji do centrali fi rmy.

38 Ł. Pisarczyk, [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy..., s. 695.
39 Ibidem, s. 696.
40 T. Liszcz, Prawo pracy..., s. 404.
41 Ibidem, s. 404.
42 M. Rycak, Planowanie i rozliczanie czasu pracy..., s. 133.
43 M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Prawo pracy, Warszawa 2011, 

s. 371.
44 Ibidem, s. 371.
45 A. Świątkowski, Polskie Prawo Pracy, Warszawa 2014, s. 288.
46 Ibidem, s. 288.
47 Ibidem, s. 288.
48 K. Stefański, [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy..., s. 891.
49 Z. Niedbała, Prawo pracy..., s. 243.
50 K. Stefański, [w:] K.W. Baran, (red.) Kodeks pracy..., s. 891.
51 M. Gładoch, [w:] K.W. Baran (red.) Kodeks pracy..., s. 877.
52 II PK 148/07, OSNP Nr 7–8/2009, poz. 93.
53 K. Stefański, [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks Pracy..., s. 891.
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Biorąc pod uwagę wskazaną liczbę zadań, a także ko-
nieczność ciągłego przemieszczania się pomiędzy poszcze-
gólnymi klientami, uwarunkowania związane z czasem 
przejazdu pomiędzy punktami sprzedaży, korki uliczne, 
można z łatwością zauważyć, że ich wykonanie zgodnie 
z przyjętą normą pracy zawartą w art. 129 KP jest niemoż-
liwe do zrealizowania.

Słusznie zauważył K. Stefański, że uprawnienie praco-
dawcy do określania wymiaru zadań nie oznacza jednak, 
że dopuszczalne jest zobowiązanie pracownika do wykony-
wania pracy o nienormowanym wymiarze. W takim przy-
padku pracodawcy zyskaliby narzędzie do eksploatowania 
pracowników, narzucając im zadania, których wykonanie 
wiązałoby się z pracą zagrażającą ich zdrowiu i bezpieczeń-
stwu54. Praktyka pokazuje jednak, iż pracodawcy, stosując 
zadaniowy czas pracy, korzystają z przywileju wyznaczania 
zadań niejednokrotnie, zapominając o ich konsultacji 
z pracownikami. Panuje mylne przekonanie, że „zada-
niowy czas pracy” oznacza nienormowany czas, w którym 
w sposób nieustający pracownik ma pozostawać w dyspo-
zycji klientów, czyli pracodawcy. Kolejnym problemem jest 
wreszcie relacja między zadaniowym czasem pracy a porą 
nocną. Kwestia ta nie została w sposób wyraźny rozstrzyg-
nięta przez ustawodawcę i w efekcie rozwinęły się dwa nie-
ścisłe poglądy. Mianowicie jeśli z charakteru pracy wynika, 
iż zadania mogą być realizowane tylko w porze nocnej, to 
dodatek powinien przysługiwać, natomiast gdy pora nocna 
jest tylko wyborem pracownika, który mógłby ją z powo-
dzeniem wykonywać w porze dziennej, dodatku za porę 
nocną najczęściej się nie stosuje55. Zauważyć jednak na-
leży, iż w przypadku pracowników mobilnych wybór pory 
nocnej może być niezależnym od ich woli splotem uwa-
runkowań, jakie niesie konieczność przemieszczania się 
pomiędzy kontrahentami, niejednokrotnie umieszczonymi 
na przestrzeni wielu kilometrów. Przykładowo koniecz-
ność odbycia spotkania z klientem oddalonym o kilkaset 
kilometrów we wczesnych godzinach porannych skutkuje 
rozpoczęciem pracy w porze nocnej. W praktyce rozpoczy-
nanie czy kończenie pracy w porze nocnej pracowników 
mobilnych wynika z naturalnej dostępności klientów. To 
klienci fi nalnie decydują o czasie, w jakim ma złożyć wizytę 
w ich fi rmie pracownik mobilny.

Normy czasu pracy pracowników mobilnych

Przyjmuje się, że norma czasu pracy określa dopusz-
czalną długość pracowniczego czasu pracy, odzwierciedlo-
nego miarą dobowej i tygodniowej jednostki rozliczeniowej. 
Mają więc one charakter maksymalny, w związku z czym 
pełnią wobec pracownika funkcję ochronną w aspekcie 
ilościowego określenia czasu pracy. W ramach norm czasu 
pracy nie uwzględnia się godzin nadliczbowych, które 
powstają po przekroczeniu granicy wyznaczonej przez 
normę56.

Minimalne, zagwarantowane w Kodeksie pracy normy 
odpoczynku pracownika obok maksymalnych norm czasu 
pracy mają za zadanie chronić jego czas wolny. Czas po 
wypełnieniu obowiązków pracowniczych powinien być 
pozostawiony do swobodnej dyspozycji pracownika i prze-
znaczony przede wszystkim na wypoczynek po realizacji 
zobowiązań wobec pracodawcy57.

Zapewnienie pracownikowi czasu odpoczynku w każdej 
dobie i dłuższego odpoczynku w każdym tygodniu służy re-
generacji sił i tym samym jest elementem bezpiecznych i hi-
gienicznych warunków pracy58. Badania statystyczne łączą 
zjawisko wypadków w pracy ze zmęczeniem spowodowanym 
pracą w nadgodzinach, a także brakiem odpowiedniego 
czasu odpoczynku dobowego i tygodniowego59. W Kodeksie 
pracy uregulowano zarówno odpoczynek dobowy, jak i ty-
godniowy. Na odpoczynek dobowy składa się obowiązkowy 
nieprzerwany 11-godzinny odpoczynek oraz przerwy w ciągu 
dnia pracy. Odpoczynek tygodniowy obejmuje obowiązkowy 
nieprzerwany co najmniej 35-godzinny odpoczynek60.

Dla pracownika zatrudnionego w zadaniowym czasie 
pracy ustawodawca wprowadził ochronę dotyczącą dozwo-
lonej normy dobowej i tygodniowej, wprowadzając ogra-
niczenia w zakresie normy czasu pracy. Pracownicy za-
trudnieni w zadaniowym systemie czasu pracy (czyli min. 
pracownicy mobilni) objęci są podstawową normą pracy, 
która nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i prze-
ciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu 
pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W doktrynie prezentowane jest z jednej strony stano-
wisko, że SN zbyt rygorystycznie podszedł do interpretacji 
art. 140 KP, który w tym brzmieniu wymusza nieefektyw-
ność procesu pracy albo ukrywanie rzeczywistej organizacji 
pracy61. Z drugiej strony widoczna jest tendencja do nad-
używania tego systemu, który bywa traktowany jako sposób 
powierzenia pracownikowi znacznie szerszego zakresu 
zadań, niż byłoby to możliwe w systemie godzinowym62.

System zadaniowego czasu pracy jest jedynym systemem, 
w którym nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji godzin 
pracy. Zgodnie z przepisami ewidencja godzinowa byłaby 
dość trudna do prowadzenia, biorąc pod uwagę samodziel-
ność pracownika w zakresie organizowania sobie czasu 
pracy. Warto jednak zauważyć, że pracodawca nie jest zwol-
niony z prowadzenia całej ewidencji czasu pracy dla pracow-
ników objętych tym systemem. Inne elementy czasu pracy, 
poza godzinami czasu pracy podlegają ewidencjonowaniu 
na normalnych zasadach63. Ze względu na atrakcyjność po-
wyższych przepisów dla pracodawców, w postaci braku ko-
nieczności ewidencji godzin pracy pracowników mobilnych, 
dochodzi do sytuacji fi kcyjnej w postaci całkowitego braku 
występowania nadgodzin w tej grupie zatrudnionych.

Nadgodziny w zadaniowym systemie czasu pracy

Z wprowadzeniem systemu zadaniowego wiąże się 
ryzyko wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych64. 

54 Ibidem, s. 891.
55 Ł. Pisarczyk, [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy..., s. 695.
56 A. Tomanek, [w:] H. Szurgacz (red.), Prawo pracy zarys wykładu, War-

szawa 2016, s. 251.
57 A. Wiącek, Prawo pracownika do wypoczynku a regulacja prawna 

czasu pracy..., s. 107.
58 Ibidem, s. 107.
59 Ibidem, s. 107.
60 Ibidem, s. 108.
61 K. Stefański, [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy..., s. 892.
62 Ł. Pisarczyk, [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy..., s. 698.
63 K. Stefański, [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy..., s. 893.
64 M. Gładoch, [w:], K.W. Baran (red.), Kodeks pracy..., s. 878.
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Próby obejścia powyższego przepisu przez stosowanie 
konstrukcji mieszanego czasu pracy, w ramach którego 
pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy bez 
wynagrodzenia ponad powszechnie obowiązujące wszyst-
kich pracowników podstawowe normy czasu pracy, gdzie 
w pewnych dniach pracownik pracuje dłużej, równoważąc 
to krótszym wymiarem w innym dniu, zostały zakwestio-
nowane przez SN. Zgodnie z poglądem, jaki wyraził SN, 
zadaniowy czas pracy nie przewiduje konstrukcji „miesza-
nego czasu pracy”65. Nazwanie czasu pracy zadaniowym 
i przerzucenie na pracownika ciężaru organizacji pracy nie 
wyłącza stosowania przepisów o wynagrodzeniu za pracę 
w godzinach nadliczbowych66.

W razie stosowania systemu zadaniowego czasu pracy 
pracodawca powinien wykazać, że powierzał pracownikowi 
zadania możliwe do wykonania w czasie pracy wynika-
jącym z norm określonych w art. 129 KP67. Warunkiem ko-
niecznym właściwego funkcjonowania zadaniowego czasu 
pracy jest takie ustalenie pracownikowi zadań, aby przy 
zachowaniu zwykłej staranności i sumienności mógł je wy-
konać w ramach norm czasu pracy określonych w art. 129 
KP. Skoro pracownik obiektywnie nie był w stanie wykonać 
przypisanych mu zadań w normalnym czasie pracy, to tym 
samym – mimo zadaniowego czasu pracy – nabył prawo 
do wynagrodzenia za pracę świadczoną stale w godzinach 
nadliczbowych68.

Konstrukcja zadaniowego czasu pracy budzi pewne 
wątpliwości. Przesłanki jego dopuszczalności zostały 
określone w sposób bardzo ogólny w Kodeksie pracy. 
W rezultacie istnieje niebezpieczeństwo narzucania 
różnym grupom pracowników takiej organizacji czasu 
pracy nawet wówczas, gdy brak jest obiektywnego uzasad-
nienia. Ewentualna kontrola prawidłowości wprowadzenia 
zadaniowego czasu pracy będzie miała dopiero charakter 
następczy, stanowiąc konsekwencję sporu między stronami 
stosunku pracy69.

Jak pokazuje praktyka, w przypadku zadaniowego 
czasu pracy stosowanego przy zatrudnianiu pracowników 
mobilnych, najczęściej mamy do czynienia z przekrocze-
niami godzin pracy. Jest to spowodowane głównie niepra-
widłowym wyznaczeniem zadań. Dodatkowym elementem, 
niejednokrotnie wymuszającym na pracownikach mobil-
nych dodatkową dyspozycyjność ponad kodeksowe ramy 
czasu pracy, jest kwestia wynagrodzenia. Najczęstszą prak-
tyką w zakresie ustalenia wynagrodzenia pracowników 
mobilnych jest przewaga części prowizyjnej nad częścią 
stałą wynagrodzenia. Zrozumiałą więc kwestią jest, iż są 
oni zainteresowani osiąganiem wyższego wynagrodzenia, 
co łączy się najczęściej z podejmowaniem kolejnych zadań, 
które z założenia nie mieszczą się w podstawowym systemie 
czasu pracy. Pracodawcy z kolei argumentują, że dokła-
danie kolejnych zadań pracownikom mobilnym jest dla tej 
grupy zatrudnionych korzystne, w ten prosty sposób mogą 
oni osiągnąć wyższe wynagrodzenie. Ten nieprawidłowy 
stan rzeczy w postaci ciągłego przekraczania czasu pracy 
wynika również z faktu, iż pracodawcy najczęściej dążą 
do takiego ustalenia wynagrodzenia, aby jak największa 
część zarobku pracownika zależała od ich oceny i woli70. 
Ma to stanowić bodziec do bardziej wydajnej pracy, prze-
kraczania norm godzinowych pracy przez pracownika bez 
żądania wynagrodzenia za nadgodziny, które najczęściej 

wypłacane są w postaci dodatkowej premii uznaniowej. 
W praktyce nadal wśród wielu pracodawców funkcjonuje 
mylne przekonanie, iż pracownikom mobilnym regulu-
jącym samodzielnie własny dzień pracy, wynagrodzenie 
za nadgodziny nie przysługuje. Pracodawcy najczęściej 
uważają, że ewentualne nadgodziny wpisane są w specy-
fi kę zawodu pracownika mobilnego. W związku z powyż-
szym najczęstszą praktyką jest wypłacanie na poczet z góry 
założonych nadgodzin, wynagrodzenia w postaci premii 
uznaniowej. Pracownicy, którzy chcieliby dochodzić wypła-
cenia dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny, mają 
bardzo utrudnione zadanie. Pracodawca może bowiem 
powoływać się na brak konieczności prowadzenia ewi-
dencji ich godzin pracy. Pomocna jednak w tym zakresie, 
czyli ustalenia faktycznie przepracowanych godzin przez 
pracownika mobilnego, z pewnością jest nowoczesna tech-
nika. Nawigacja, GPS czy palmtopy to urządzenia, które 
są chętnie wykorzystywane do kontroli nad pracownikami 
w terenie. Pracodawcy montują tego typu urządzenia w sa-
mochodach służbowych, nakazują też, aby były włączone 
i używane podczas każdej wizyty pracownika mobilnego 
u klienta. Dzięki tym pomiarom pracodawca ma natych-
miastową informację o czasie pracy i miejscu pobytu swo-
jego pracownika mobilnego. Odczyty z tych urządzeń mogą 
być więc z powodzeniem dowodem w razie sporu z praco-
dawcą w sądzie.

Korzyści i zagrożenia na stanowisku pracownika 
mobilnego w systemie zadaniowego czasu pracy

Mając na względzie korzyści, jakie mogą być uzyski-
wane przez pracowników mobilnych dzięki elastycznemu 
zatrudnieniu, należy patrzeć na to zagadnienie z dwóch 
stron – przez pryzmat elastyczności pozytywnej oraz ne-
gatywnej71.

Zatrudnienie w zadaniowym systemie czasu pracy jest 
korzystne dla pracowników mobilnych chociażby w za-
kresie możliwości korzystania z samochodu służbowego do 
celów prywatnych (odwożenia dzieci do szkoły czy przed-
szkola, dokonywanie zakupów czy spraw urzędowych). 
Obniża to bowiem koszt dojazdów do pracy – pracownik 
rozpoczyna pracę w momencie wyjścia z domu i wsiadania 
do samochodu służbowego. Największą niewątpliwie za-
letą zadaniowego czasu pracy jest elastyczność miejsca 
i czasu pracy, gdyż elementy te zależą w głównej mierze 
od zorganizowania się samego pracownika. Kolejną zaletą 
jest czas, jaki pracownik mobilny przeznacza na wykonanie 
zadań – sprawniejsze i szybsze ich wykonywanie powo-
duje, iż więcej czasu może przeznaczyć na życie prywatne. 

65 Zob. wyrok SN z 3.9.2010 r., I PK 39/10, Legalis.
66 Zob. wyrok SN z 4.8.1999 r., I PKN 181/99, OSNAPiUS Nr 22/2000, 

poz. 810.
67 Zob. wyrok SN z 15.3.2006 r., II PK 165/05, OSNP Nr 5–6/2007, 

poz. 69.
68 Zob. wyrok SN z 16.10.2009 r., I PK 89/09, OSNP Nr 11–12/2011, 

poz. 147.
69 Ł. Pisarczyk, [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy..., s. 699.
70 W. Sanetra, Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospo-

darki rynkowej i demokracji, Warszawa 2009, s. 22.
71 M. Majewska, S. Samol, Rozwój elastycznego rynku pracy: uwarunko-

wania prawno-ekonomiczne..., s. 86.
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Bezsporną kwestią pozostaje również fakt, że pracownik 
mobilny przez swoje indywidualne zaangażowanie w pracę 
może w znacznej mierze wpływać na wysokość własnego 
wynagrodzenia.

Negatywna elastyczność zadaniowego czasu pracy pra-
cowników mobilnych objawia się natomiast w postaci prob-
lemu w zakresie rozdzielenia życia prywatnego od czasu 
przeznaczonego na wykonywanie pracy. Obydwie sfery – 
prywatna i służbowa – życia pracowników mobilnych prze-
nikają się nieustająco, co przekłada się na funkcjonowanie 
pozostałych członków rodziny. Pracownicy mobilni w wyko-
nywaniu powierzonych zadań zmagają się często z poczu-
ciem izolacji i samotności. Nie bez znaczenia jest możliwość 
awansu w strukturach pracodawcy – pracownicy mobilni 
często doświadczają stagnacji. Szybsze i sprawniejsze wy-
konywanie zadań skutkuje najczęściej przydzielaniem ko-
lejnych, co powoduje, że zyskanie dodatkowego wolnego 
czasu, który pracownik przeznaczyć może na inne zajęcia 
prywatne, przestaje być w tym momencie możliwe, a niejed-
nokrotnie staje się początkiem dezorganizacji, której skut-
kiem jest ciągła praca w godzinach nadliczbowych. Częste 
zmiany w zakresie wielkości prowizji, która najczęściej 
stanowi przeważającą część wynagrodzenia pracowników 
mobilnych, skutkuje ich coraz większym zaangażowaniem 
w pracę, kolejnymi nadgodzinami, zmniejszaniem czasu 
do odpoczynku, co jest przyczyną wypalenia zawodowego. 
Na pracownikach mobilnych ciąży bezwzględna koniecz-
ność bezpiecznej jazdy, przy czym niestety ze względu 
na konieczność pozostawania z klientami i przełożonymi 
w stałym kontakcie, prowadzą podczas jazdy rozmowy te-
lefoniczne. Skupiają się na obsłudze klienta, co rozprasza 
ich uwagę, czego konsekwencją mogą być wypadki dro-
gowe. Nie bez znaczenia dla zdrowia pracowników mobil-
nych są zagrożenia ze strony czynników fi zycznych takich 
jak wibracje w samochodzie, hałas uliczny, związki ołowiu 
w powietrzu, smog, wymuszona nieergonomiczna pozycja 
siedząca, zmienne warunki atmosferyczne. Pracownicy 
mobilni to grupa zawodowa szczególnie narażona na zabu-
rzenia psychosomatyczne w postaci bezsenności, obniżenia 
odporności organizmu, przeciążenia układu mięśniowo-
-szkieletowego. Zaburzenia natury psychicznej przejawiają 
się w postaci nerwic, depresji, kłopotów z koncentracją 
i pamięcią, a objawami towarzyszącymi są podniesienie po-
ziomu agresji i drażliwość.

Podsumowanie

Odwołując się do przepisów Konstytucji w kwestii ro-
dziny, która pozostaje pod szczególną ochroną i opieką 
Rzeczpospolitej Polskiej, należałoby zmierzać w kierunku 
takich zmian w zatrudnieniu, aby czas, jaki pracownicy mają 
prawo spędzać z własnymi rodzinami, był oddany do ich wy-
łącznej dyspozycji. Dzisiejsze szeroko rozwinięte możliwości 
informatyczne powodują, iż pracownicy mogą zawsze i wszę-
dzie świadczyć pracę, nie ogranicza ich żadna przestrzeń 
geografi czna czy czasowa. Przed ludzkością stoi zatem naj-
większe wyzwanie, jakim jest umiejętność oddzielania życia 
prywatnego od pracy, powrót do tradycyjnych wartości ro-
dziny, równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Kodeksowe przepisy regulujące zadaniowy czas pracy 
w zakresie braku konieczności ewidencji godzin pracy 

pracowników mobilnych, są już dziś nieadekwatne do 
możliwości, jakie daje nowoczesna technika informa-
tyczna. Swoboda wykonywania zadań przez pracownika 
mobilnego jest iluzoryczna. W praktyce są oni nieustająco 
monitorowani przez swoich przełożonych, poprzez różne 
urządzenia teleinformatyczne. Pracodawcy nie tylko kon-
sultują zatem z mobilnymi pracownikami zadania, ale rów-
nież na bieżąco ingerują w ich wykonanie. Normą stało się, 
że w sytuacji gdy pracownik wykona w danym dniu okre-
ślone zadania szybciej, nie ma możliwości wykorzystania 
na własne cele czasu wolnego, gdyż pracodawca zleca mu 
następne dodatkowe zadanie. Z kolei przekroczenie czasu 
pracy w następnych dniach nie jest w żaden sposób rekom-
pensowane w postaci wypłacenia przysługującemu pracow-
nikowi mobilnemu wynagrodzenia za nadgodziny. Takie 
rozwiązanie w sposób ewidentny służy tylko jednej stronie 
stosunku pracy, czyli pracodawcom72.

W celu ograniczenia nadużyć w zakresie braku wy-
kazywania nadgodzin w zadaniowym czasie pracy należa-
łoby unormować tę kwestię w podobnym zakresie, jak zo-
stało uczynione to w stosunku do czasu pracy kierowców. 
Pracownicy mobilni w moim odczuciu są równie obciążeni 
psychofi zycznie podczas wykonywania swoich obowiązków 
jak zawodowi kierowcy – spoczywa na nich ogromna od-
powiedzialność jako współuczestników ruchu drogowego. 
Pracownicy mobilni powinni zatem mieć zagwarantowany 
odpowiedni czas odpoczynku, gdyż tylko należyty wypo-
czynek jest gwarancją sprawności psychofi zycznej. Czas 
pracy podobnie jak w przypadku kierowców powinien być 
ewidencjonowany godzinowo w postaci np.: wydruków 
z urządzeń mobilnych, rejestratorów GPS czy innych sy-
stemów. Pracodawcy już dzisiaj wykorzystują różne urzą-
dzenia do kontroli pracowników mobilnych, stąd też brak 
jest przeciwwskazań, aby wprowadzić przepisy nakazujące 
prowadzenie godzinowej ewidencji czasu pracy również 
i tej grupy zatrudnionych. W moim przekonaniu wprowa-
dzenie tych regulacji zapobiegnie fi kcji, jaką dzisiaj mamy 
w postaci braku nadgodzin w zadaniowym czasie pracy 
grupy pracowników mobilnych.

Współcześnie obserwujemy rosnące oczekiwania pra-
cowników wobec pracy i pracodawców. Ważnymi wartoś-
ciami są: możliwość samorealizacji poprzez pracę, rozwój 
osobisty, partnerski charakter relacji w pracy. Szczególnego 
znaczenia nabierają rozwiązania ułatwiające efektywne 
funkcjonowanie w różnych obszarach życia, w pracy i poza 
nią. Oczekiwania dotyczące dostosowania czasu pracy do 
potrzeb pozazawodowych mają również przedstawiciele 
młodego pokolenia, którzy chcą w efektywny sposób łączyć 
pracę, naukę, możliwość realizacji pasji i zainteresowań. 
Najmłodsza generacja pracowników utożsamia szczęście 
z „osiągnięciem harmonijnego i satysfakcjonującego życia 
we wszystkich obszarach funkcjonowania”. Przedstawiciele 
tego pokolenia w sposób szczególny cenią sobie czas wolny, 
preferują rozliczanie nie z czasu spędzanego w pracy, ale 
z jej wyników, nie godzą się tak łatwo jak starsi genera-
cyjnie pracownicy na pracę w nadgodzinach. Mając więc 
na względzie powyższe zmiany społeczne, wydaje się, że 

72 S. Smoder, Czas pracy a problemy równowagi między pracą a życiem 

pozazawodowym, Warszawa 2011, s. 144.
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przestrzeganie godzin pracy i ewidencja nadgodzin, rów-
nież w zadaniowym systemie czasu pracy, będą wynikiem 
naturalnych zmian pokoleniowych.

Słowa kluczowe: czas, praca, mobilni, zadania, odpoczynek.

Task-oriented working time

Proper time management of employees is a foundation of a proper and legitimate working of each employer. Thus it is necessary to set 
amount of working time, schedule or number of tasks to do. Such mundane activities as planning and scope of tasks to do by mobile workers 
causes employers many problems because of a misbelief that task-oriented work time means “flexible working hours”.

The aim of the present study is to show task-oriented working time of mobile workers, who are becoming a bigger and bigger group of 
workers in Poland. The article is devoted to both positive and negative aspects of applying task-oriented working time with a special focus 
on such tasks by employers so that they are possible to do in a standard amount of working time. Many employers, who were encouraged 
by the perspective of saving working time, introduce task-oriented working time being unaware that its proper functioning depends on a very 
precise arrangement of tasks to do which cannot surpass daily and weekly standards of working time. Final afterthoughts regard proposition 
of changes in the labor code which should not go towards obligation of timesheet of mobile workers.

Key words: 

– time, 
– work, 
– mobile, 
– tasks, 
– rest.

Nowe rozwiązania powinny więc zmierzać nie tylko 
w kierunku zaostrzenia prawa i stosowania sankcji, ale 
również w stronę szerszego porozumienia i dialogu spo-
łecznego między pracodawcą a pracownikiem. 
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rozstrój zdrowia (art. 943 § 3 KP). Zachowania mobbin-
gowe mogą także stanowić przyczynę rozwiązania umowy 
o pracę przez pracownika, w tym bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w trybie art. 55 § 11 KP2.

Potencjalne skutki mobbingu powinny być także oce-
niane z punktu widzenia funkcjonowania zakładu pracy. 
Mobbing jest zjawiskiem wywołującym silny stres u pracow-
ników, który odbija się na jakości świadczonej przez nich 
pracy oraz prowadzi do powstania syndromu wypalenia za-
wodowego3. Mobbing zwiększa także poziom rotacji wśród 
osób zatrudnionych, które nie chcą pracować w toksycznym 
środowisku pracy, co przekłada się na problemy kadrowo-
-organizacyjne, w tym związane z nagminnym przedstawia-
niem pracodawcy zwolnień lekarskich4. Występowanie mob-
bingu odbija się także negatywnie na renomie pracodawcy 
na rynku pracy, co w dobie kształtowania się tzw. rynku 
pracownika zmniejsza szanse zatrudnienia najlepszych spe-
cjalistów. Z powyższych względów, należyte wywiązywanie 
się z obowiązku przeciwdziałania mobbingowi należy po-
strzegać nie tylko jako ustawowy obowiązek pracodawcy, ale 
także jako sposób zabezpieczenia interesów majątkowych 
i niemajątkowych zakładu pracy przed negatywnymi kon-
sekwencjami, np. obniżeniem jakości pracy wykonywanej 
przez pracowników oraz stratami wizerunkowymi.

Przeciwdziałanie mobbingowi jako podstawowy obo-
wiązek pracodawcy polega na jego starannym działaniu, 
tj. powstrzymywaniu się od mobbingowania pracowników, 
a także skutecznemu zapobieganiu niepożądanym zacho-
waniom5. W orzecznictwie SN podkreśla się, że pracodawca 

Uwagi wstępne

Artykuł 943 § 1 KP przewiduje, że pracodawca jest obo-
wiązany przeciwdziałać mobbingowi. Ten niezwykle lako-
niczny przepis od momentu wprowadzenia go do KP stał 
się przedmiotem kilkuset procesów sądowych, a także licz-
nych postępowań wewnątrzzakładowych mających na celu 
zbadanie charakteru dysfunkcyjnych relacji w miejscu 
pracy. W związku z rosnącą liczbą ofi ar mobbingu w ostat-
nich latach wśród polskich pracodawców można zaobser-
wować wzrost zainteresowania problematyką zapobiegania 
niepożądanemu zjawisku.

Przepisy KP pozostawiają pracodawcom pełną swo-
bodę w doborze środków przeciwdziałających mobbin-
gowi1. W praktyce pracodawcy najczęściej decydują się 
na wprowadzenie tzw. polityk antymobbingowych umoż-
liwiających pracownikom złożenie ofi cjalnej skargi ini-
cjującej wewnątrzzakładowe postępowanie wyjaśniające. 
Wdrożenie polityki antymobbingowej nie zawsze gwa-
rantuje pracodawcy uwolnienie się od odpowiedzialności 
za brak przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. 
Przyjęta polityka musi być bowiem potencjalnie skuteczna. 
W związku z brakiem ustawowych wytycznych dotyczą-
cych sposobów zapobiegania mobbingowi, opracowanie, 
a następnie wdrożenie polityki nie jest zadaniem łatwym. 
Jednocześnie wprowadzenie polityki wydaje się działaniem 
koniecznym do zabezpieczenia majątkowych i niemajątko-
wych interesów pracodawcy, które mogą zostać zagrożone 
w przypadku zarzutu braku przeciwdziałania mobbingowi.

Konsekwencje nieprzeciwdziałaniu

mobbingowi w miejscu pracy

Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w miejscu 
pracy stanowi jeden z podstawowych obowiązków praco-
dawcy (art. 943 § 1 KP). Niewykonywanie lub nienależyte 
wywiązywanie się z niego może skutkować prawną od-
powiedzialnością podmiotu zatrudniającego wobec ofi ar 
mobbingu. Tytułem przykładu występowanie mobbingu 
w miejscu pracy może stać się podstawą do dochodzenia 
od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę, w przypadku gdy mobbing wywołał u pracownika 
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Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych problemów praktycznych, jakie mogą 
pojawić się w procesie ustalenia zasad wewnątrzzakładowej polityki antymobbingowej, która stanowi jeden z najpo-
pularniejszych środków wdrażanych przez pracodawców w celu walki z problemem mobbingu w miejscu pracy.
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może uwolnić się od odpowiedzialności za mobbing, gdy 
„wykaże, że podjął realne działania mające na celu przeciw-
działanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego punktu 
widzenia, da się potwierdzić ich potencjalną pełną skutecz-
ność”6. Możliwa jest zatem sytuacja, w której pracodawca 
nie poniesie prawnej odpowiedzialności, chociaż w zakła-
dzie pracy doszło do mobbingu. Przepisy prawa pracy nie 
wprowadzają bowiem absolutnej i nieograniczonej odpo-
wiedzialności pracodawcy za nieskuteczne przeciwdzia-
łanie mobbingowi, w sytuacji gdy nie można przypisać mu 
winy. W szczególności pracodawca nie powinien ponieść 
odpowiedzialności, jeżeli podjął działania zabezpieczające 
załogę zakładu pracy przed mobbingiem, a także na bie-
żąco monitorował relacje panujące pomiędzy pracowni-
kami. Okolicznością wyłączającą odpowiedzialność praco-
dawcy może być zatem przykładowo bierna postawa ofi ary 
mobbingu, której zagwarantowano możliwość skorzystania 
z obiektywnie skutecznych metod walki z problemem.

W celu zmniejszenia ryzyka potencjalnej odpowie-
dzialności za nieskuteczne przeciwdziałanie mobbingowi 
pracodawcy decydują się m.in. na zorganizowanie specja-
listycznych szkoleń dla kadry zarządzającej lub przeprowa-
dzają anonimowe ankiety wśród pracowników dotyczące 
atmosfery w miejscu pracy. Pracodawcy coraz częściej wy-
znaczają także dyżury, w trakcie których pracownicy mogą 
zgłaszać wszelkie problemy upoważnionym osobom, przy-
kładowo pełnomocnikowi do spraw mobbingu. Najczęściej 
stosowanym środkiem prewencyjnym pozostaje jednak za-
gwarantowanie pracownikom możliwości złożenia skargi 
inicjującej wewnątrzzakładowe postępowanie wyjaśniające.

Charakter prawny wewnątrzzakładowej

polityki antymobbingowej

Przepisy KP nie określają charakteru prawnego poli-
tyki zapobiegającej mobbingowi, tudzież sposobu jej wdro-
żenia w danym zakładzie pracy. W praktyce pracodawcy 
najczęściej decydują się na wprowadzenie odrębnego do-
kumentu zwanego polityką antymobbingową, który urze-
czywistnia zasady przeciwdziałania mobbingowi stosowane 
przez pracodawcę.

Wątpliwości praktyczne budzi odpowiedź na pytanie, 
czy pracodawca jest zobowiązany do skonsultowania posta-
nowień takiego dokumentu na zasadach analogicznych jak 
w przypadku innych wewnątrzzakładowych źródeł prawa 
pracy, tj. po uprzednim skonsultowaniu jego postanowień 
z podmiotami reprezentującymi prawa i interesy pracow-
ników. Należy zauważyć, że wprowadzenie polityki anty-
mobbingowej jest przede wszystkim urzeczywistnieniem wy-
konywania przez pracodawcę jego ustawowego obowiązku 
mającego na celu zagwarantowanie osobom pracującym 
środowiska pracy wolnego od przemocy psychicznej. Z tego 
względu reguły zapobiegania niepożądanemu zjawisku 
w istocie określają prawa i obowiązki pracodawcy i pracow-
nika związane z porządkiem w zakładzie pracy, które co 
do zasady powinny być uregulowane w regulaminie pracy 
(art. 1041 KP). Pracodawca powinien zatem zamieścić naj-
ważniejsze zasady polityki antymobbingowej bądź w jednym 
z rozdziałów regulaminu pracy, bądź też wyodrębnić re-
guły polityki jako odrębny jego załącznik. Za przyjęciem 
takiego rozwiązania przemawiają także argumenty natury 

praktycznej. Po pierwsze, mając na uwadze główny cel 
wprowadzenia polityki, tj. zminimalizowanie odpowiedzial-
ności za nieskuteczne przeciwdziałanie mobbingowi, pra-
codawca (ze względów dowodowych) powinien odebrać od 
pracowników pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z jej 
zasadami przed dopuszczeniem ich do pracy7, a następnie 
przechowywać owe oświadczenia w aktach osobowych pra-
cowników. Należy zauważyć, że na analogicznych zasadach 
pracodawca jest zobowiązany do zapoznania pracowników 
z obowiązującym ich regulaminem pracy przed dopuszcze-
niem ich do pracy (art. 1043 § 2 KP). Zamieszczenie zasad 
polityki antymobbingowej w regulaminie pracy wykluczy 
zatem potrzebę odbierania dwóch odrębnych oświadczeń 
od pracownika. Przyjęcie rozwiązania może także okazać 
się korzystne, jeżeli na terenie zakładu pracy funkcjonują 
organizacje związkowe, które powinny mieć zagwaranto-
wane prawo do wypowiedzenia się na temat zasad pisemnej 
polityki antymobbingowej w drodze procedury uzgadniania 
regulaminu pracy (art. 1042 KP). Udział związków zawodo-
wych w ustalaniu treści polityki wydaje się o tyle ważny, że 
jako podstawowy organ reprezentujący prawa pracownicze 
w zakładzie pracy powinny one (w miarę możliwości) brać 
udział w pracach komisji antymobbingowej, a także podjąć 
współpracę z pracodawcą w celu wyeliminowania problemu 
mobbingu w danym miejscu pracy. Wprowadzenie polityki 
antymobbingowej bez skonsultowania z zakładowymi orga-
nizacjami związkowymi może doprowadzić do pogorszenia 
relacji ze stroną związkową, w tym zakwestionowania przez 
nią trybu wprowadzenia polityki.

Zakres podmiotowy polityki antymobbingowej

Nie budzi wątpliwości, że wewnątrzzakładowa polityka 
antymobbingowa powinna mieć zastosowanie do wszyst-
kich pracowników pozostających w stosunku pracy, bez 
względu na wymiar czasu pracy, płeć pracownika czy też 
zajmowane przez niego stanowisko. Należy pamiętać, że 
ofi arą mobbingu może stać się zarówno kobieta, jak i męż-
czyzna, szeregowy pracownik lub osoby zarządzające za-
kładem pracy w imieniu pracodawcy w rozumieniu art. 128 
§ 2 pkt 2 KP. Warto podkreślić, że ochrona przed mobbin-
giem przysługuje także pracownikom młodocianym oraz 
osobom zatrudnionym w elastycznych formach zatrud-
nienia, w tym, w szczególności telepracownikom czy też 
pracownikom mobilnym. Wykonywanie zadań poza te-
renem zakładu pracy nie przesądza bowiem o braku możli-
wości nękania i zastraszania pracownika, w tym za pomocą 
środków komunikowania się na odległość.

Kwestią problematyczną wydaje się natomiast moż-
liwość zastosowania polityki antymobbingowej do osób 
świadczących pracę na terenie zakładu pracy na podstawie 
innego stosunku prawnego, np. umowy cywilnoprawnej. 
Zgodnie z art. 943 § 2 KP „mobbing oznacza działania 
lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane 
przeciwko pracownikowi”. Literalna wykładnia przepisów 
KP prowadzi zatem do wniosku, że mobbing jest zjawi-

6 Zob. wyrok SN z 3.8.2011 r., I PK 35/11, OSNP Nr 19–20/2012, 

poz. 238, str. 814.
7 D. Kunecka, Polityka antymobbingowa jako instrument zarządzania, 

Współczesne Zarządzanie Nr 1/2010, s. 113–114.
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skiem, którego ofi arami mogą być wyłącznie pracownicy 
w rozumieniu art. 2 KP, czyli osoby zatrudnione na pod-
stawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania 
lub spółdzielczej umowy o pracę. Co istotne, powyższe ro-
zumowanie znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie SN, 
w którym podkreśla się, że przeciwdziałanie mobbingowi 
stanowi „jedną ze szczególnych cech stosunku pracy, od-
mienną w stosunku do zobowiązań prawa cywilnego, a mia-
nowicie nakierowaną nie tylko na ochronę majątkowego in-
teresu drugiej strony, ale także ochronę dóbr osobistych”8.

Zaprezentowana wykładnia, choć zgodna z obowiązu-
jącym stanem prawnym, wydaje się wątpliwa z punktu wi-
dzenia aksjologicznego i systemowego. Należy zauważyć, 
że mobbing w swej istocie jest jedną z postaci naruszenia 
dóbr osobistych człowieka9, w tym jego godności i zdrowia. 
Ograniczenie ochrony przed mobbingiem wyłącznie do 
pracowników pozostaje zatem w sprzeczności z konstytu-
cyjną zasadą ochrony pracy, która znajduje zastosowanie 
w stosunku do wszystkich osób wykonujących pracę o cha-
rakterze zarobkowym bez względu na rodzaj stosunku 
prawnego zawartego z podmiotem zatrudniającym10. Brak 
jednolitych regulacji ochronnych budzi także wątpliwości 
ze względu na ustawowy obowiązek zapewnienia wszystkim 
osobom zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy (art. 304 § 1 KP). Działania o charakterze 
mobbingowym ukierunkowane na poniżenie danej osoby 
stanowią bowiem szkodliwy czynnik stresogenny, którego 
występowanie nie pozwala na uznanie, że w danym miejscu 
pracy zostały zapewnione bezpiecznie warunki wykony-
wania pracy. Brak prawnego obowiązku przeciwdziałania 
mobbingowi wobec wszystkich osób zatrudnionych wydaje 
się także kontrowersyjny w związku z wprowadzeniem do 
polskiego porządku prawnego odpowiedzialności za mole-
stowanie i molestowanie seksualne wobec osób świadczą-
cych pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej11. Skoro 
ustawodawca przewidział odpowiedzialność za nawet 
jednorazowe niepożądane zachowania, jakimi są mole-
stowanie lub molestowanie seksualne, to tym bardziej po-
winien wprowadzić odpowiedzialność za długotrwałe znę-
canie się psychiczne nad osobą wykonującą pracę, które 
najczęściej prowadzi do długotrwałego rozstroju zdrowia.

Z powyższych względów zakaz podejmowania działań 
zbliżonych do mobbingu powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową, które 
mają prawo do świadczenia pracy w środowisku wolnym 
od czynników stresogennych. W konsekwencji praco-
dawcy, którzy decydują się na zatrudnianie na podstawie 
umów cywilnoprawnych, powinni dochować należytej sta-
ranności, aby na terenie zakładu pracy nie dochodziło do 
jakichkolwiek przejawów naruszeń godności osób zatrud-
nionych. Aksjologicznie obowiązek pracodawców może 
być wyprowadzany pośrednio z podstawowych obowiązków 
pracodawcy, w tym, w szczególności, obowiązku wpływania 
na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia spo-
łecznego (art. 94 pkt 10 KP), które są niewątpliwie naru-
szane w przypadku braku poszanowania godności oraz 
innych dóbr osobistych osób współpracujących ze sobą. 
Pracodawca zainteresowany rozszerzeniem podmioto-
wego zakresu polityki antymobbingowej może wprowadzić 
zasadę odpowiedniego stosowania jej postanowień w przy-
padku złożenia przez osoby zatrudnione skargi w związku 

z naruszeniem ich dóbr osobistych. Przyjęcie takiego roz-
wiązania nie potwierdza przyznania im statusu pracow-
ników, a jednocześnie zabezpiecza pracodawcę przed moż-
liwymi konsekwencjami wyłączenia zastosowania polityki 
antymobbingowej do wszystkich osób zatrudnionych.

Zakres przedmiotowy polityki antymobbingowej

Prima facie może wydawać się, że pracodawca zain-
teresowany wdrożeniem wewnątrzzakładowej polityki 
antymobbingowej może ukształtować jej zasady według 
własnego uznania, nie kierując się w tym zakresie żadnymi 
wytycznymi. Założenie to jest jednak błędne i w niektórych 
przypadkach może prowadzić do zwiększenia ryzyka po-
niesienia przez pracodawcę odpowiedzialności za występo-
wanie mobbingu w miejscu pracy. Nie można zapominać, 
że podstawowym wymogiem stawianym każdej polityce 
antymobbingowej jest jej potencjalna skuteczność, wery-
fi kowana przez zbadanie m.in., czy zasady polityki umoż-
liwiają ofi erze zgłoszenie skargi, która zostanie następnie 
rozpatrzona przez pracodawcę. Niespójność oraz niekom-
pletność przyjętych procedur mogą ograniczać możliwość 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a tym 
samym skutkować nieskutecznością wdrożonej regulacji.

W tym stanie rzeczy polityka antymobbingowa po-
winna być zbiorem jasnych, uporządkowanych i uzupełnia-
jących się reguł dotyczących przeciwdziałania mobbingowi 
w miejscu pracy. Należy podkreślić, że jej wprowadzenie 
oprócz działania prewencyjnego, powinno mieć także wy-
miar edukacyjny. Z tego względu rekomendowane jest, aby 
pracodawca określił jej zasady w odrębnym dokumencie, 
który będzie składał się co najmniej z dwóch części: infor-
macyjnej i proceduralnej (interwencyjnej).

Część informacyjna polityki antymobbingowej

Część informacyjna powinna zawierać co najmniej:
− ustawową defi nicję mobbingu oraz przykłady najbardziej 

typowych działań mobbingowych, z którymi pracownicy 
mogą spotkać się w trakcie wykonywania pracy;

− opis potencjalnych skutków mobbingu dla pracownika, 
jego otoczenia oraz zakładu pracy;

− zobowiązanie pracodawcy do wszczęcia postępo-
wania wyjaśniającego w przypadku zgłoszenia skargi 
oraz podjęcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec 
sprawców udowodnionego mobbingu12;

− zagwarantowanie braku poniesienia negatywnych kon-
sekwencji w sferze zatrudnienia przez ofi arę mobbingu 
oraz pracowników, którzy udzielają jej wsparcia13;

8 Zob. wyrok SN z 3.8.2011 r., I PK 35/11, OSNP Nr 19–20/2012, 

poz. 238, s. 814.
9 A. Sobczyk, Mobbing a przeciwdziałanie mobbingowi. Dyskryminacja 

a przeciwdziałanie dyskryminacji, MoPr Nr 4/2015, s. 175.
10 Zob. wyrok TK z 2.6.2015 r., K 1/13, MoPr Nr 7/2015, s. 338.
11 Ustawa z 3.12.2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Euro-

pejskiej w zakresie równego traktowania (t.jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1219 

ze zm.).
12 J. Marciniak, Mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Przeciwdziałanie 

w praktyce, Warszawa 2015, s. 182.
13 H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych pracownika (uwagi de lege lata 

i de lege ferenda) – cz. 2, PiZS Nr 2/2010, s. 12.
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− zobowiązanie pracodawcy do udzielenia pomocy 
ofi erze mobbingu, w tym zagwarantowanie jej możli-
wości przeniesienia do innego departamentu zakładu 
pracy w okresie trwania postępowania wyjaśniającego, 
a także po jego zakończeniu14.

Dodatkowo część informacyjna polityki może także 
nakładać na pracowników różnego rodzaju obowiązki 
związane z przeciwdziałaniem mobbingowi. Przykładowo 
pracownicy mogą zostać zobowiązani do wypełniania co-
miesięcznych ankiet dotyczących atmosfery w miejscu 
pracy czy też do informowania pracodawcy o wszelkich 
zachowaniach, które w ich ocenie spełniają kryteria mob-
bingu.

W praktyce pracodawcy często decydują się na wpro-
wadzenie do części informacyjnej polityki antymobbin-
gowej zasady poufności, zgodnie z którą skarga oraz inne 
zebrane informacje nie zostaną podane do wiadomości 
załogi zakładu pracy. Restrykcyjne podejście do komen-
towanej reguły może oznaczać, że dostęp do akt postę-
powania antymobbingowego będzie posiadać wyłącznie 
komisja prowadząca postępowanie. Wydaje się, że zasada 
poufności nie powinna mieć jednak charakteru absolut-
nego. Pracodawca nie może bowiem odmówić dostępu do 
akt toczącego się postępowania antymobbingowego poten-
cjalnemu sprawcy mobbingu. Osoba oskarżona w ramach 
prawa do obrony powinna mieć prawo ustosunkowania 
się do stawianych jej zarzutów i przedstawienia komisji 
swojego stanowiska15. Obowiązek przedstawiania treści 
zarzutów podejrzanemu jest także uzasadniony koniecz-
nością respektowania ochrony jego dóbr osobistych na za-
sadach określonych w art. 24 § KC. Ograniczona możliwość 
zapoznania się z zarzutami pozbawia lub w sposób znaczący 
ogranicza cywilnoprawne środki ochrony dóbr osobistych, 
w tym możliwość zawezwania do zaprzestania ich naru-
szania. Z tego względu wydaje się, że polityka antymobbin-
gowa powinna wprowadzać zasadę poufności rozumianą 
jako brak dostępu do materiałów zebranych w toczącym 
się postępowaniu przez inne osoby niż strony zaistniałego 
sporu. Oczywiście w przypadku przyjęcia takiego założenia 
pracodawca powinien podjąć środki mające na celu ochronę 
ofi ary mobbingu oraz pozostałych osób uczestniczących 
w postępowaniu wyjaśniającym przed potencjalnymi dzia-
łaniami odwetowymi kierowanymi przez potencjalnego 
mobbera w okresie prowadzenia postępowania wyjaśniają-
cego. Pracodawca może np. przenieść pracowników do in-
nego departamentu przedsiębiorstwa lub też powierzyć im 
tymczasowo inną, odpowiadającą im kwalifi kacjom pracę 
na zasadach określonych w art. 42 § 4 KP.

Część proceduralna (interwencyjna) 

polityki antymobbingowej

W drugiej części polityki antymobbingowej należy ure-
gulować zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego 
w przypadku złożenia skargi przez pracownika.

Zasady części interwencyjnej powinny określać m.in. 
tryb przekazania skargi pracodawcy. Mając na uwadze ko-
nieczność zagwarantowania ofi erze mobbingu jak najwięk-
szego komfortu i bezpieczeństwa, wydaje się, że pracownicy 
powinni mieć możliwość złożenia skargi zarówno w formie 

ustnej, jak i pisemnej bądź za pośrednictwem środków ko-
munikowania się na odległość, w tym poprzez wiadomości 
e-mail. Polityka antymobbingowa nie powinna natomiast 
wskazywać konkretnej osoby, do której należy skierować 
skargę. Nie można wykluczyć, że wskazana osoba okaże 
się mobberem, co w praktyce może utrudnić ofi erze mob-
bingu złożenie skargi. Z tego względu rekomendowanym 
rozwiązaniem jest, by pracownicy mogli przekazać skargę 
do kolegialnego organu zarządzającego przedsiębior-
stwem lub podmiotu reprezentującego interesy pracow-
ników, przykładowo zakładowej organizacji związkowej 
lub też kierowali skargi na specjalnie utworzoną skrzynkę 
e-mailową.

Polityka antymobbingowa powinna także regulować 
wymogi, jakie musi spełniać skarga złożona przez pracow-
nika. W literaturze przedmiotu słusznie postuluje się, by 
polityka antymobbingowa zawierała przykładowy formu-
larz skargi, w celu ułatwienia pracownikom jej przygoto-
wania16. Wydaje się, że formularz skargi powinien obli-
gatoryjnie wskazywać imię i nazwisko mobbera oraz opis 
okoliczności faktycznych sprawy. Kwestią budzącą wątpli-
wości jest natomiast wprowadzenie obowiązku ujawnienia 
danych osoby składającej skargę. W praktyce wielu praco-
dawców decyduje się na wprowadzenie takiego wymogu, 
mając na uwadze ryzyko potencjalnych nadużyć ze strony 
pracowników. Takie rozwiązanie, choć uzasadnione wzglę-
dami praktycznymi, nie zabezpiecza w sposób należyty in-
teresów pracodawców. Należy zauważyć, że podstawowym 
celem wprowadzenia polityki antymobbingowej jest sku-
teczne zapobieganie przemocy psychicznej w miejscu 
pracy. Nie jest wykluczone, że anonimowa skarga złożona 
przez pracownika będzie zawierała wystarczające dowody 
wskazujące, iż w miejscu pracy dochodzi do zachowań, 
które mogą stanowić mobbing. Brak ujawnienia tożsa-
mości skarżącego nie powinien stanowić podstawy do za-
niechania podjęcia interwencji w sprawie i dlatego przepisy 
polityki antymobbingowej powinny zastrzegać możliwość 
rozpatrzenia anonimowej skargi w przypadku podania jej 
wyczerpującego uzasadnienia.

Za fakultatywny element skargi należy także uznać do-
wody potwierdzające występowanie mobbingu w miejscu 
pracy. Pracodawca w celu skutecznego zapobiegania mob-
bingowi powinien podjąć interwencję, nawet jeżeli jedynym 
dowodem w sprawie jest skarga pracownika opisująca 
niepokojące zachowania. Co więcej, przepisy polityki nie 
powinny także ograniczać katalogu środków dowodowych, 
jakie może przedstawić pracownik w celu uzasadnienia 
swojej skargi. W rezultacie pracodawca powinien także 
uwzględnić dowody pozyskane w sposób nielegalny, w tym 
rozmowy nagrane bez zgody mobbera. Głównym celem 
postępowania antymobbingowego jest bowiem ustalenie, 
czy w zakładzie pracy dochodzi do naruszeń godności 
osób świadczących pracę, która wydają się wartością nad-
rzędną nad prawem do wizerunku naruszonego w trakcie 
nagrywania prywatnych rozmów pomiędzy pracownikami. 
Wykorzystanie nielegalnie nagranych rozmów nie wy-

14 H. Szewczyk, Mobbing w stosunkach..., s. 319.
15 M. Chakowski, Mobbing aspekty prawno-organizacyjne, Bydgoszcz 

2011, s. 132.
16 Ibidem.
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łącza oczywiście potencjalnej odpowiedzialności ofi ary 
mobbingu za bezprawne metody zdobywania dowodów 
na gruncie prawa karnego czy też za naruszenie cywil-
noprawnych norm o ochronie dóbr osobistych. Niemniej 
jednak warto zauważyć, że w świetle orzecznictwa SN na-
grywanie rozmów pomiędzy pracownikami w celu zbie-
rania dowodów na potrzeby toczącego się postępowania 
sądowego o mobbing ze względu na znikomą społeczność 
szkodliwość czynu nie stanowi czynu zabronionego17, nato-
miast prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia 
dóbr osobistych, w tym w szczególności prawa do prywat-
ności może zostać ograniczone przez sąd w razie doko-
nywania wzajemnych naruszeń owych dóbr na podstawie 
art. 5 KC normującego koncepcję nadużycia prawa18.

Postanowienia polityki antymobbingowej powinny 
także szczegółowo określać procedurę rozpatrzenia 
skargi. Mając na uwadze szkodliwość mobbingu, przyjęta 
polityka powinna nakładać na pracodawcę obowiązek nie-
zwłocznego powołania niezależnej komisji, której zada-
niem będzie zbadanie zasadności skargi. Wydaje się, że 
maksymalny termin na powołanie komisji nie powinien 
przekroczyć siedmiu dni kalendarzowych od daty złożenia 
skargi.

Skład i liczebność komisji powołanej w celu zbadania 
potencjalnych naruszeń powinny być dostosowane do 
specyfi ki danego zakładu pracy oraz okoliczności danej 
sprawy. Przykładowo, jeżeli w zakładzie pracy działają 
związki zawodowe lub rada pracowników, pracodawca 
powinien zapewnić udział ich reprezentanta w postępo-
waniu wyjaśniającym19. W przypadku braku związków za-
wodowych lub rady pracowników w skład komisji powinien 
wejść przynajmniej jeden przedstawiciel pracowników. 
Co więcej, ze względu na charakter mobbingu, który jest 
źródłem traumatycznych przeżyć dla pracownika, w pra-
cach komisji powinny uczestniczyć osoby o płci tożsamej 
ofi erze, co zapewni jej większe poczucie bezpieczeństwa.

Skład osobowy komisji musi gwarantować jej bez-
stronność, tj. pracodawca powinien zapewnić, aby każdy 
zgłoszony przypadek był badany przez osoby, które nie 
miały żadnego związku ze sprawą. Członkowie komisji nie 
powinni także pozostawać w jakiejkolwiek relacji osobistej 
z ofi arą lub z osobą oskarżoną. Z tego względu, w zależności 
od stanu zatrudnienia w danym zakładzie pracy, przepisy 
polityki antymobbingowej powinny określać odmiennie 
sposób doboru składu komisji. W przypadku mniejszych 
zakładów pracy, w których trudno jest dokonać wyboru 
osób bezstronnych, prace komisji antymobbingowej po-
winny być nadzorowane przez osobę trzecią, w większych 
zakładach pracy zaś nie ma przeszkód, by osobą zarządza-
jącą pracami komisji był pracownik. Jeżeli prace komisji 
będą nadzorowane przez pracownika, to jego wyboru 
powinni dokonać (w miarę możliwości) pracodawca oraz 
organ reprezentujący interesy pracowników20, przykła-
dowo związek zawodowy lub rada pracownicza.

Oczywiste jest, że w skład komisji nie może zostać 
powołana osoba, która złożyła skargę, ani oskarżony 
mobber21. Ofi erze oraz mobberowi powinno przysłu-
giwać także prawo do złożenia wniosku o wyłączenie 
z udziału w pracach komisji członka, co do którego ist-
nieją uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. 
Spełnienie owych postulatów może okazać się problema-

tyczne w przypadku wprowadzania błędnych postanowień 
polityki antymobbingowej. W praktyce można spotkać 
się z przykładami procedur, które wskazują na obowiąz-
kowy udział w pracach komisji kierownika departamentu 
działu zasobów ludzkich czy też wewnątrzzakładowego 
prawnika. Rozwiązanie to, choć zapewniające udział pro-
fesjonalistów, nie uwzględnia sytuacji, w której mobberem 
lub ofi arą mobbingu zostanie obligatoryjny członek ko-
misji, co może naruszyć podstawową zasadę prawa: nikt 
nie może być sędzią we własnej sprawie (łac. nemo iudex 
in causa sua). Z tego względu polityka nie powinna wpro-
wadzać stałego składu komisji antymobbingowej, która 
może być powoływana każdorazowo ad hoc. Jako rozwią-
zanie alternatywne należy wskazać wprowadzenie zasady, 
że w skład komisji wejdzie wewnątrzzakładowy prawnik 
oraz kierownik departamentu zasobów ludzkich, jeśli nie 
powinni być oni wyłączeni z prac komisji z uwagi na ich 
powiązanie z toczącym się postępowaniem.

W literaturze wskazuje się, by w skład komisji anty-
mobbingowej nie wchodziły także osoby zajmujące stano-
wiska kierownicze w zakładzie pracy ze względu na obawę 
ofi ary mobbingu przed zainicjowaniem postępowania, 
w którym będą brali udział jej bezpośredni przełożeni22. 
Postulat ten budzi jednak wątpliwości z punktu widzenia 
celu postępowania, tj. wyjaśnienia, czy w danej sytuacji do-
szło do mobbingu. Osoba sprawująca kierownicze stano-
wisko w zakładzie pracy posiada zazwyczaj specjalistyczną 
wiedzę na temat zasad zarządzania pracownikami, dzięki 
której możliwe jest zweryfi kowanie zasadności skargi. 
Udział kluczowych pracowników świadczy także o zaanga-
żowaniu pracodawcy i woli wyjaśnienia zaistniałej sytuacji 
we wnikliwy i profesjonalny sposób. Z tego względu, jeśli 
nie zachodzą podstawy do wyłączenia danej osoby z udziału 
w postępowaniu, to nie istnieją przeszkody, by w skład ko-
misji wchodziły osoby zajmujące kierownicze stanowiska 
w zakładzie pracy, przykładowo jeden z kierowników de-
partamentu zakładu pracy, w którym nie zgłoszono skargi.

Procedura antymobbingowa powinna regulować także 
zasady działania powołanej komisji, w tym obowiązek nale-
żytego udokumentowania toczącego się postępowania wy-
jaśniającego w formie protokołów23 oraz określać termin 
rozpatrzenia skargi złożonej przez pracownika24. Wydaje 
się, iż w związku z potencjalnymi skutkami mobbingu dla 
całego zakładu pracy, termin ten nie powinien przekraczać 
14 dni kalendarzowych, jeżeli rozpatrzenie skargi nie było 
możliwe z przyczyn niezależnych od pracodawcy, takich 
jak nieobecność ofi ary mobbingu czy też potencjalnego 
mobbera. Komisja w ramach toczącego się postępowania 

17 Zob. postanowienie SN z 27.4.2016 r., III KK 265/15, OSNKW Nr 8/2016, 

poz. 54.
18 Zob. wyrok SN z 30.4.1970 r., II CR 103/70, OSPiKA Nr 4/1971, 

poz. 83.
19 A. Rogulska-Kikoła, M. Piwowarska-Reszka, Mobbing i dyskryminacja 

w stosunkach pracy. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2014, s. 79.
20 W. Boratyński, P. Dera, Prewencja działań mobbingowych w środowisku 

zakładów opieki zdrowotnej, Studies & Proceedings of Polish Association for 

Knowledge Management Nr 38/2011, s. 26.
21 H. Szewczyk, Mobbing w stosunkach…, s. 319.
22 K. Kędziora, K. Śmiszek, Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, 

Warszawa 2008, s. 150.
23 H. Szewczyk, Mobbing w stosunkach…, s. 320.
24 K. Kędziora, K. Śmiszek, Dyskryminacja…, s. 152.
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powinna jednoznacznie stwierdzić, czy zebrany materiał 
dowodowy przesądza o występowaniu mobbingu w miejscu 
pracy. Wnioski komisji powinny zostać zaprezentowane 
w końcowym raporcie przedstawiającym stan faktyczny 
sprawy, zebrany materiał dowodowy, a także rekomen-
dacje, które powinny zostać podjęte przez pracodawcę po 
przekazaniu raportu.

Podsumowanie

Reasumując, należy podkreślić, iż wewnątrzzakładowe 
polityki antymobbingowe powinny być traktowane jako 
jedno z podstawowych źródeł organizujących proces pracy 
w każdym zakładzie pracy. W związku z brakiem ustawo-
wego obowiązku wprowadzenia polityk de lege ferenda 
polski ustawodawca powinien rozważyć rozszerzenie kata-
logu obligatoryjnych elementów regulaminu pracy o posta-
nowienia regulujące procedury przeciwdziałające mobbin-
gowi, a także innym zachowaniom naruszającym godność 
pracownika, przykładowo molestowaniu i molestowaniu 

seksualnemu. Przepisy kodeksowe nie powinny jednak 
określać szczegółowych wymogów dotyczących ukształto-
wania zasad proceduralnych polityki, która powinna być 
dostosowana do specyfi ki danego zakładu pracy.

Co istotne, pracodawcy powinni także rozważyć 
możliwość odpowiedniego stosowania zasad polityki an-
tymobbingowej w przypadku skarg na inne przejawy na-
ruszeń dóbr osobistych wszystkich osób zatrudnionych. 
Pracodawca jako organizator pracy jest bowiem zobowią-
zany do wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy 
zasad współżycia społecznego, a także zagwarantowania 
wszystkim osobom świadczącym pracę bezpiecznych wa-
runków pracy. Dodatkowo pracodawcy powinni dążyć do 
tego, aby wdrożone przepisy były egzekwowane zarówno 
przez szeregowych pracowników, jak i kadrę zarządzającą 
zakładem pracy. Podstawowym ku temu środkiem jest 
uważne obserwowanie relacji pomiędzy pracownikami oraz 
natychmiastowa reakcja na niepokojące sygnały, której nie 
zastąpią nawet najbardziej rozbudowane postanowienia 
polityki antymobbingowej. 

Słowa kluczowe: mobbing, wewnątrzzakładowa polityka antymobbingowa, przeciwdziałanie mobbingowi.

In-house anti-mobbing policy as a measure 

counteracting mobbing in a workplace

The main aim of this study is to show selected practical problems which may appear in the process of setting rules of in-house anti-mob-
bing policy that poses one of the most popular measures implemented by employers in order to fight against mobbing in a workplace.

Key words: 

– mobbing, 
– in-house anti-mobbing policy, 
– counteracting mobbing.

Wynagrodzenia

www.ksiegarnia.beck.pl



34

MONITOR PRAWA PRACY 2/2018

  PRZEGLĄD CZASOPISM

Autor: Mariusz Krzysztofek

Tytuł: Zgoda pracownika jako podstawa przetwarzania danych biometrycznych w RODO 

i w projekcie Przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych

Informacja w administracji publicznej Nr 4/2017

Korzystanie z danych biometrycznych przez pracodawców będzie nabierało coraz większe-
go znaczenia wraz z rosnącą popularnością tych technologii i spadkiem cen ich wdrażania. 
W szczególności, ale nie wyłącznie, w celu zabezpieczenia dostępu do chronionych pomiesz-
czeń i urządzeń. Możliwość automatycznej identyfikacji ludzi na podstawie np. odcisków palców, 
układu naczyń krwionośnych, obrazu tęczówki oka lub głosu zapewnia skuteczną ochronę przed 
dostępem osób nieuprawnionych, ale wiąże się z ryzykiem dla prawa do prywatności oraz dla 
innych praw i wolności. Przetwarzanie danych pracowniczych w związku z zatrudnieniem na-
leży do obszarów, w których rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dopuszcza przyjęcie przez państwa członkowskie 
przepisów bardziej szczegółowych niż RODO. Mogą one regulować przetwarzanie danych 
zwłaszcza do celów rekrutacji i wykonania umowy o pracę. Mimo przejścia od harmonizacji do 
ujednolicenia zasad ochrony danych w Unii Europejskiej szczegółowe przepisy krajowe regulu-
jące ich przetwarzanie w poszczególnych państwach członkowskich nadal będą mogły się różnić 
w wybranych obszarach, ponieważ po pierwsze, nie wszystkie dziedziny podlegają prawu unij-
nemu, a po drugie, samo RODO dopuszcza odmienność regulacji krajowych we wskazanych 
w nim przypadkach. Jedną z tych dziedzin jest prawo pracy, a w jego ramach – zgoda pracowni-
ka jako podstawa przetwarzania danych, w tym również biometrycznych.

Autor: Jacek Borowicz

Tytuł: Obowiązki poufności pracowników współpracujących z wykonawcami wolnych 

zawodów

Praca i Zabezpieczenie Społeczne Nr 12/2017

Wykonywanie wolnego zawodu wiąże się z uzyskiwaniem przez profesjonalistę dostępu do 
wielu informacji istotnych z punktu widzenia interesów klienta. Na mocy przepisów regulują-
cych wykonywanie danego zawodu na profesjonaliście ciąży prawny obowiązek zachowania 
tych informacji w tajemnicy. Jednocześnie wykonując czynności zawodowe, może on korzystać 
z pomocy innych osób i wchodzić w relacje współpracy merytorycznej zarówno z innymi wyko-
nawcami wolnego zawodu, jak i w określonym przepisami zakresie z innymi członkami persone-
lu pomocniczego. W nieunikniony sposób między profesjonalistą a pracownikami wchodzącymi 
w skład personelu pomocniczego będzie dochodzić do przepływu informacji, które co najmniej 
w jakiejś części będą się mieściły w domenie tajemnicy zawodowej wolnego zawodu. Autor po-
dejmuje próbę odpowiedzi na pojawiające się w praktyce pytanie o relację między obowiązkiem 
zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu wynikającym z przepisów regulujących wykony-
wanie wolnego zawodu a pracowniczym obowiązkiem poufności wynikającym z przepisów KP.

Autor: Zbigniew Góral

Tytuł: Glosa do wyroku wyrok SN z 31.01.2017 r., I UK 68/16

Orzecznictwo Sądów Polskich Nr 12/2017

Glosowane orzeczenie dotyczy prawa do świadczenia przedemerytalnego dla pracownika 
tymczasowego, z którym agencja pracy tymczasowej rozwiązała umowę o pracę z powodu 
likwidacji stanowiska pracy przez pracodawcę użytkownika.

Autorka: Justyna Lenczewska

Tytuł: Usprawiedliwione opuszczenie miejsca pracy

Przyjaciel przy Pracy Nr 12/2017

Co do zasady pracownik nie może samowolnie opuszczać miejsca pracy – stosunek pracy 
jest stosunkiem, w którym pracownik na mocy łączącej go z pracodawcą umowy o pracę 
zobowiązuje się do świadczenia pracy w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę pod 
jego kierownictwem za wynagrodzeniem. Autorka omawia sytuacje, w których pracownik 
może powstrzymać się od świadczenia pracy, a nawet w niektórych sytuacjach oddalić się 
z miejsca pracy.

Autorka: Agnieszka Górnicz-Mulcahy

Tytuł: Roszczenie o ponowne zatrudnienie 

w art. 53 § 5 KP

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 

Nr 12/2017

Artykuł poświęcony jest szerszemu omó-
wieniu art. 53 § 5 KP nakazującego w wa-
runkach przez ten przepis określonych po-
nowne zatrudnienie pracownika, z którym 
rozwiązano stosunek pracy na podstawie 
art. 53 § 1 lub § 2 KP. Autorka analizuje tak-
że regulacje wynikające z pragmatyk odno-
szące się do obowiązku przeprowadzenia 
konkurencyjnego i otwartego naboru.

Autorka: Anita Woroniecka

Tytuł: Emocje w pracy radcy prawnego

Dobra Firma, dodatek do Rzeczpospoli-

tej Nr 289/2017

Klient często oczekuje od reprezentujące-
go go w sądzie radcy prawnego nie tylko pro-
fesjonalizmu. Opinię o pełnomocniku często 
kształtuje także poziom jego emocjonalnego 
zaangażowania w sprawę. W opracowaniu 
umówiono wyrok SN z 17.3.2017 r. wydany 
w sprawie dotyczącej zarzutów przekrocze-
nia granic wolności słowa i naruszenia god-
ności wykonywanego zawodu przez radcę 
prawnego, który w pismach procesowych 
wyrażał opinie co do zdolności logicznego 
rozumowania i czytania akt ze zrozumie-
niem przez skład orzekający.

Autorka: Izabela Jakubowska

Tytuł: Znaczenie funkcji ochronnej prawa 

pracy i rola Państwowej Inspekcji Pracy 

w zakresie jej realizacji

Studia Prawno-Ekonomiczne T. 103/2017

Przedmiotem niniejszego opracowania 
jest zagadnienie ustalania istnienia stosunku 
pracy przez PIP w sytuacji zawarcia przez 
strony umowy cywilnoprawnej z naruszeniem 
przepisów, tj. na warunkach umowy o pracę. 
Jest to zagadnienie warte uwagi zwłaszcza 
w kontekście realizacji przez państwo i PIP 
funkcji ochronnej wobec słabszej strony, jaką 
jest osoba zatrudniona. W artykule przed-
stawiono także różnice pomiędzy umowami 
prawa cywilnego a umowami prawa pracy. 
Wskazano także trudności związane z roz-
różnianiem tychże umów i rolę, jaką w tym 
zakresie odgrywa PIP oraz sąd. W opracowa-
niu zasygnalizowano także, że postępowania 
w sprawie ustalenia istnienia stosunku pracy 
są skomplikowane, oraz podniesiono kwestie, 
które wymagają poprawy w celu zapewnienia 
lepszej jakości działania PIP.
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Autor: Marcin Wilski

Tytuł: Odwołanie ze stanowiska w okresach ochronnych

Kadry i Płace w Administracji Nr 6/2017

Stosunek pracy na podstawie powołania wykazuje wiele cech szczególnych (odmienności) 
w stosunku do przepisów KP traktujących na temat innych form zatrudnienia. Jedną z nich 
jest daleko posunięta labilność stosunku pracy wyrażająca się w kompetencji pracodawcy do 
odwołania pracownika „w każdym czasie” ze stanowiska. Zasady rozwiązywania stosunku 
pracy z pracownikiem odwołanym ze stanowiska są określone w przepisach Działu II Roz-
działu III Oddziału 1 KP, modyfikacje mogą wynikać z przepisów szczególnych. Autor omawia 
zagadnienie odwołania ze stanowiska w okresach ochronnych, tj. w czasie usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy, w okresie ciąży i w wieku przedemerytalnym, które zostało uregulowa-
ne w art. 72 § 1–4 KP.

Autorka: Marta Brakoniecka

Tytuł: Wykroczenia przeciwko czasowi pracy

Kadry i Płace w Administracji Nr 6/2017

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakła-
dzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy pracownika 
nie może przekraczać określonych w KP norm dobowych i tygodniowych. W celu prawidło-
wego dysponowania czasem pracy pracownika pracodawcy są zobowiązani do prowadzenia 
ewidencji czasu pracy dla każdego pracownika odrębnie. Pracodawcy nie zawsze dopełniają 
wszelkich starań w prowadzeniu rzetelnej ewidencji czasu pracy. Często są to niedociągnięcia 
wynikające z technicznych braków w zapisach ewidencji, nieumieszczeniu np. nieobecności. 
Czasami jednak mają one charakter poważniejszy. Pracodawcom zdarza się nie prowadzić 
takiej ewidencji wcale bądź prowadzić ją w sposób niezgodny z prawdą, podając w niej infor-
macje niezgodne ze stanem faktycznym. Za takie działanie pracodawca podlega karze grzyw-
ny, a w przypadku dopuszczenia się fałszerstwa, poświadczania nieprawdy podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat

Autorka: Alicja Winnicka-Wejs

Tytuł: Szkolenia pracowników jako element zarządzania różnorodnością

Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Nr 4/2017

W artykule przedstawiono prawne zasady równego traktowania i niedyskryminacji, wskazu-
jąc również kryteria dyferencjacji w dostępie do szkoleń. Jego celem jest stworzenie typologii 
szkoleń uwzględniających grupy beneficjentów zróżnicowanych pod względem tożsamości 
pierwotnej, wtórnej i organizacyjnej oraz przyporządkowanie im przykładowych szkoleń ofero-
wanych na rynku, a także sklasyfikowanie metod i technik szkoleniowych ze względu na róż-
norodność generacyjną, kwalifikacyjną i style uczenia się. W artykule omówiono również wy-
brane projekty szkoleniowe przydatne w realizacji koncepcji zarządzania różnorodnością.

Autorka: Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz

Tytuł: Rekompensata dla pracownika: czym jest odprawa i w jakich sytuacjach należy ją 

wypłacać?

Personel i Zarządzanie Nr 12/2017

Rozwiązanie umowy o pracę to sytuacja trudna nie tylko dla pracownika, lecz także dla 
pracodawcy, zwłaszcza gdy wiąże się z trudną sytuacją firmy. Ustawodawca chroni w takich 
przypadkach pracowników, przyznając im dodatkowe uprawnienie związane z działaniem pra-
codawcy, jakim jest odprawa.

Autorzy: Magdalena Lasota, Łukasz Lubicz, Aneta Surmiak

Tytuł: Odliczenia równowartości diet – zasady oraz praktyka ZUS i fiskusa

Praca i ZUS, dodatek do Rzeczpospolitej Nr 3/2018

Mimo że pracownicy oddelegowani do pracy za granicę nie mają prawa do diet, to ich 
wysokość ma dla nich zasadnicze znaczenie. O wartość diet można bowiem odpowiednio 
obniżyć zarówno podstawę składek na ubezpieczenia, jak i przychód do opodatkowania. Mó-
wiąc o oddelegowaniu, które nie jest zdefiniowane w przepisach, należy odnieść się także 
do definicji podróży służbowej. Prawidłowa kwalifikacja wyjazdu zagranicznego jest kluczowa 
dla określenia konsekwencji w zakresie PIT i ZUS. Autorzy omawiają wytyczne warunkujące 
zastosowanie dostępnych odliczeń i ułatwiające poprawne naliczenie składek na ubezpie-
czenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych 
w przypadku pracownika oddelegowanego.

Autor: Piotr Wąż
Tytuł: Uznanie przez ZUS umowy o pracę 
za pozorną
Atest – Ochrona Pracy Z. 11/2017

W praktyce niejednokrotnie dochodzi 
do sytuacji, w których ZUS odmawia obję-
cia pracownika ochroną ubezpieczeniową, 
zarzucając, że łącząca go z pracodawcą 
umowa o pracę została zawarta dla pozoru, 
w celu wyłudzenia świadczeń z ubezpiecze-
nia społecznego. Nierzadko zarzut ten jest 
stawiany pracownicom, które w momencie 
zawierania umowy o pracę były w ciąży 
lub zaszły w ciążę w pewien czas po jej za-
warciu, a następnie rozpoczęły korzystanie 
z L-4.

Autorka: Aneta Grabowska
Tytuł: Ustanie stosunku pracy jako konse-
kwencja zastosowania kary dyscyplinarnej
Pracownik i Pracodawca Nr 2/2016

W artykule opisano dwa sposoby ustania 
stosunku pracy: zastosowanie kary dyscy-
plinarnej i rozwiązanie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z winy pracownika, w przy-
padku gdy uprawomocnienie się kary dy-
scyplinarnej nie powoduje ex lege ustania 
stosunku pracy. Zagadnienie przedstawiono 
na przykładzie odpowiedzialności dyscypli-
narnej pracowników urzędów państwowych, 
członków korpusu służby cywilnej, nauczy-
cieli akademickich oraz pracowników PIP. 
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ORZECZNICTWO 
SĄDU NAJWYŻSZEGO
IZBA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Jeżeli podczas pełnienia dyżurów „pod telefonem” urzędnik 

sądowy nie wykonywał czynności służbowych, to takie dyżury 

nie ograniczały jego prawa do dobowego ani tygodniowego pra-

cowniczego odpoczynku w sposób usprawiedliwiający zasądze-

nie zadośćuczynienia za dyskomfort dyżurowania w gotowości 

do ewentualnego podjęcia pilnych obowiązków służbowych.

Wyrok z 16.11.2017 r., I PK 306/16

Przewodniczący Sędzia SN Jolanta Frańczak, Sędziowie SN: 
Zbigniew Myszka (sprawozdawca), Małgorzata Wrębiakowska-Ma-
rzec.

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, 
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 16.11.2017 r. 
sprawy z powództwa Małgorzaty W., Katarzyny K., Edyty K. i Hanny 
S. przeciwko SR w O. o ochronę dóbr osobistych na skutek skarg 
kasacyjnych powódek od wyroku SA w Ł. z 18.4.2016 r. […];

oddala skargi kasacyjne bez obciążania skarżących kosztami 
zastępstwa procesowego strony pozwanej w postępowaniu kasa-
cyjnym.

Uzasadnienie
Powódki Małgorzata W., Katarzyna K., Edyta K. oraz Hanna S. 

wniosły o nakazanie pozwanemu SO w O. zaniechania naruszania 
ich dóbr osobistych w postaci prawa do wypoczynku i spokojnego 
zamieszkiwania przez podjęcie odpowiednich działań organiza-
cyjnych zapewniających możliwość skorzystania z przysługują-
cego im prawa do nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz 
odpoczynku tygodniowego, a także o zasądzenie od pozwanego 
na rzecz powódek kwot po 10 800 zł tytułem zadośćuczynienia 
za naruszenie wymienionych dóbr osobistych wraz z odsetkami 
oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powódek kosztów pro-
cesu według norm przepisanych.

W sprawie tej ustalono, że powódki są pracownicami po-
zwanego sądu zatrudnionymi na stanowiskach sekretarskich 
w II Wydziale Karnym, w którym rozstrzygane są sprawy karne, 
w tym w trybie przyspieszonym, oraz wnioski o zastosowanie tym-
czasowego aresztowania, które niekiedy wymagają rozpoznania 

poza stałymi godzinami urzędowania sądu. W tym celu konieczne 
jest zapewnienie obsługi sekretarskiej po godzinach pracy pozwa-
nego sądu, także w soboty, niedziele lub święta i dlatego wyzna-
czane były i są dyżury sekretarskie „pod telefonem” poza siedzibą 
sądu (tzw. dyżury „aresztanckie”). W tym zakresie do 14.7.2014 r. 
obowiązywało zarządzenie prezesa pozwanego sądu Nr 3/2007 
z 6.3.2007 r. o przebywaniu wyznaczonych sędziów i pracowników 
sądu dla rozpoznawania spraw w trybie przyspieszonym w soboty 
i dni wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w dni ro-
bocze w godzinach od 15:15 do 16:00, poza siedzibą sądu w warun-
kach stałego kontaktu telefonicznego. W praktyce zarządzenie to 
nie było respektowane, a powódki miały być utrzymywane przez 
przewodniczącego oraz sędziów orzekających w wydziale karnym 
o całodobowym charakterze wyznaczanych dyżurów.

Pismem z 30.5.2014 r. powódki zwróciły się do pozwanego 
o skierowanie dodatkowych pracowników do pełnienia dyżurów 
„aresztowych”, wskazując na uciążliwości tych dyżurów dla ich 
życia codziennego, na które nie otrzymały odpowiedzi. Prze-
wodniczący II Wydziału Karnego pozwanego 1.7.2014 r., będący 
jednocześnie wiceprezesem tego sądu, zwrócił się ponownie do 
dyrektora sądu o pilne zajęcie się problemem dyżurów, przeka-
zując mu wniosek kierownika sekretariatu II Wydziału Karnego 
z tej samej daty o wyznaczenie dodatkowych osób dyżurujących, 
a ponadto wniosek o zwolnienie pracowników sekretariatu z obo-
wiązku „otwierania i zamykania sądu”. W następstwie tej inter-
wencji dyrektor pozwanego sądu pismem z 3.7.2014 r. zwrócił się 
do kierownika II Wydziału Karnego o uwzględnienie w planie 
dyżurów na okres od 7 lipca 31.8.2014 r. dodatkowych osób, 
przez co liczba osób dyżurujących zwiększyła się „docelowo” do 
siedmiu.

Następnie zarządzeniem z 14.7.2014 r. prezes pozwanego 
sądu zarządził przebywanie wyznaczonych sędziów i pracow-
ników sądu do rozpoznania spraw w trybie przyspieszonym w so-
boty i dni wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz 
w dni robocze w godzinach od 15:15 do 18:00, poza siedzibą sądu 
w warunkach stałego kontaktu telefonicznego. Do tego zarzą-
dzenia dołączono wykaz sędziów i pracowników sądu wyznaczo-
nych do dyżurowania, który zgodnie z postanowieniem zawartym 
w punkcie drugim zarządzenia miał podlegać comiesięcznej ak-

Wyrok z 16.11.2017 r.

Dyżur „pod telefonem” a prawo pracownika 
do dobowego i tygodniowego odpoczynku

I PK 306/16
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tualizacji. Treść zarządzenia została przekazana do wiadomości 
i uwzględniania ustalonych godzin dyżurów w pozwanym sądzie 
właściwym jednostkom prokuratury i policji. Do pełnienia spor-
nych dyżurów w dalszym ciągu wyznaczane są tylko pracownice 
II Wydziału Karnego, które pracują na pełnym etacie, mają do-
stęp do informacji niejawnych i nie wychowują małych dzieci do 
lat 8, chyba że wyrażą na zgodę na takie dyżury. Aktualnie dla 
dyżurujących przeznaczono dodatkową pulę nagród, które są wy-
płacane od 2014 r. We wcześniejszych latach (do marca 2009 r.) 
pracownicy wyznaczani do pełnienia dyżurów otrzymywali „przez 
pewien czas” za dyżury specjalne dodatki pieniężne do „stałego” 
wynagrodzenia za pracę.

W latach 2011–2014 powódki były wielokrotnie wyznaczane 
do pełnienia dyżurów pod telefonem, podczas których odnoto-
wano jednak stosunkowo niewielkie liczby spraw załatwianych 
w trybie pilnym poza godzinami pracy pozwanego sądu podczas 
tzw. dyżurów aresztanckich. Na przestrzeni wymienionych lat 
powódka M.W. była sześciokrotnie wzywana do podjęcia pracy 
w czasie wyznaczonych dyżurów, H.S. – siedmiokrotnie, E.K. 
– czterokrotnie, a tylko K.K. – 12-krotnie. W 2014 r. faktycznie 
czynności wykonywane podczas wyznaczonych dyżurów odbywały 
się na posiedzeniach, które kończyły się „w czasie zapewniającym 
powódkom 11-godzinną normę odpoczynku dobowego, jak 
i 36-godzinną normę wypoczynku tygodniowego”. W przypad-
kach faktycznego wykonywania pracy podczas wyznaczonych 
dyżurów powódki odbierały za czas przepracowany, który nie sta-
nowił ich „nadmiernego” obciążenia, godziny wolne w rozmiarze 
odpowiadającym czasowi przepracowanemu podczas dyżurów, 
w dogodnych dla siebie terminach. Natomiast za efektywną pracę 
w soboty, niedziele lub święta otrzymywały dzień wolny, nieza-
leżnie od liczby godzin przepracowanych w czasie dyżurów.

Na gruncie takich ustaleń SO w Ł. wyrokiem z 9.12.2015 r. 
zobowiązał pozwanego do zaniechania naruszeń dóbr osobistych 
powódek „w postaci prawa do odpoczynku i spokojnego zamiesz-
kiwania” przez podjęcie stosownych działań organizacyjnych za-
pewniających powódkom możliwość skorzystania z przysługują-
cego im nieprzerwanego 11-godzinnego wypoczynku dobowego 
oraz prawa do nieprzerwanego 35-godzinnego „odpoczynku 
dobowego” (podkreślenie SN – w oryginale sentencji wyroku 
omyłkowo powtórzono „odpoczynku dobowego”, tymczasem 
art. 133 § 1 KP zapewnia co najmniej 35 godzin nieprzerwanego 
odpoczynku w każdym tygodniu, obejmującego co najmniej 
11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego), oddalił po-
wództwa w pozostałych częściach oraz zniósł wzajemnie koszty 
procesu. Sąd ten uznał, że prawo do odpoczynku zagwaranto-
wane w art. 132 § 1 i art. 133 § 1 KP jest podlegającym ochronie 
dobrem osobistym „odrębnym od zdrowia oraz bezpiecznych wa-
runków pracy”, którego pracownik nie może się zrzec. Już „sama 
gotowość powódek do pełnienia dyżurów trwających 24 godziny 
na dobę, obejmujących również święta i weekendy naruszała ich 
prawo do odpoczynku zagwarantowane wymienionymi prze-
pisami prawa pracy”. Dalej wywodził, że w ustalonych okolicz-
nościach sprawy „poprzez naruszenie prawa powódek do odpo-
czynku doszło do naruszenia chronionego przez art. 23 KC dobra 
osobistego, jakim jest zdrowie, co uzasadniało uwzględnienie 
powództwa niemajątkowego na podstawie art. 24 § 1 KC w zw. 
z art. 300 KP przez zobowiązanie pozwanego do zorganizowania 
dyżurów w taki sposób, aby odbywały się one z poszanowaniem 
dla pracownika jego prawa do odpoczynku”.

Natomiast oceniając zgłoszone roszczenia o charakterze ma-
jątkowym, sąd I instancji wskazał, że przesłanką zasądzenia za-
dośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych jest krzywda wyrzą-
dzona z winy umyślnej lub nieumyślnej, tj. szkoda niemajątkowa 
w postaci naruszenia konkretnego dobra osobistego prawem 
chronionego, ale ciężar dowodu w tym zakresie spoczywał na po-
szkodowanych. Uznał, że wprawdzie ograniczenia dotyczące or-
ganizacji życia prywatnego powódek, które zostało podporząd-
kowanie dyżurom, bez wątpienia mogły prowadzić do powstania 

po ich stronie poczucia krzywdy, tyle że powódki nie wykazały, 
„jakie konkretnie skutki miały dla nich te naruszenia dóbr oso-
bistych” w zakresie „rozkładu pożycia małżeńskiego, utraty kon-
taktów z dziećmi czy problemów zdrowotnych”. W konsekwencji 
nie było podstaw do zasądzenia na ich rzecz zadośćuczynienia, 
które ponadto stanowiłoby nadużycie prawa podmiotowego.

Po rozpoznaniu apelacji obu stron SA w Ł. wyrokiem 
z 18.4.2016 r. uwzględnił apelację pozwanego i zmienił wyrok 
sądu I instancji w punkcie pierwszym w ten sposób, że „oddalił 
powództwo w tym zakresie” oraz oddalił apelację pozwanego 
w pozostałej części, a także oddalił apelację powódek, których nie 
obciążył kosztami procesu za postępowanie apelacyjne. Sąd ten 
przyjął, że nie można skutecznie żądać zaniechania naruszania 
dóbr osobistych, jeżeli „stan zagrożenia, czy też obawa dalszego 
naruszenia dobra osobistego w ujęciu obiektywnym, już nie ist-
nieje”. W tym zakresie wskazał, że w 2014 r. żadna z powódek 
nie była wzywana do podjęcia pracy podczas dyżurów po godzinie 
15:15, a czynności faktycznie wykonywane kończyły się w czasie 
zapewniającym powódkom 11-godzinną normę odpoczynku do-
bowego oraz 35-godzinną normę wypoczynku tygodniowego. 
Taka ocena dotyczyła również spraw rozpatrywanych podczas dy-
żurów w dni wolne od pracy.

Ponadto w 2014 r. prokuratura i policja przestrzegały godzin 
urzędowania pozwanego sądu określonych w zarządzeniach pre-
zesa pozwanego sądu i nie składały wniosków w pilnych „spra-
wach aresztowych” poza tymi godzinami. Dlatego powództwo 
o zobowiązanie pozwanego do zaniechania działań naruszają-
cych dobra osobiste powódek nie mogło być uwzględnienie, „gdy 
co prawda stan naruszania danego dobra istniał w przeszłości, 
a także w chwili wytoczenia powództwa, ale ustąpił na datę wyro-
kowania i nie istnieje uzasadniona obawa dalszych naruszeń”.

W kwestii roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia za doznane 
krzywdy sąd II instancji stwierdził, że w latach 2011–2013 i na po-
czątku 2014 r. istotnie dochodziło do naruszeń przez pracodawcę 
norm wynikających z art. 132 § 1 i art. 133 KP, jednak stopień 
i rodzaj krzywd nie uzasadniał zasądzenia zadośćuczynienia pie-
niężnego, także dlatego że pozwanemu nie można „przypisać złej 
woli”, skoro podejmował działania zmierzające do poprawy sytu-
acji oraz „urealnił i uściślił ramy godzinowe dyżurów, zwiększył 
liczbę osób dyżurujących”. Jako „przesadzone” sąd II instancji 
ocenił twierdzenia powódek o znacznej uciążliwości wyznacza-
nych im dyżurów ze względu na niewielkie prawdopodobieństwo 
wezwania ich do podjęcia i wykonania czynności służbowych pod-
czas dyżurów, które nie przekreślały możliwości wykonywania 
wszelkich czynności życia codziennego. Doznane ograniczenia 
dotyczyły niespożywania alkoholu lub oddalania się od siedziby 
pozwanego na odległość uniemożliwiającą stawienie się na we-
zwanie. Najbardziej uciążliwe mogło być wzywanie do wykonania 
czynności służbowych podczas dyżurów wyznaczonych w dni 
wolne od pracy, tyle że przypadki takie były jednostkowe, skoro 
powódki: M.W., H.S. i E.K. w okresie czterech lat pracowały dwu-
krotnie, a K.K. tylko raz. W przypadkach, w których takie posie-
dzenia kończyły się w danym dniu w późnych godzinach wieczor-
nych, a nawet nocnych, powódki powinny dla zachowania norm 
odpoczynku przystąpić następnego dnia do pracy później, powia-
damiając o tym przełożonych. Z takich możliwości powódki nie 
korzystały, „choć powinny”, a za czas przepracowany odbierały 
„czas równorzędny w dogodnych dla siebie terminach w okresie 
rozliczeniowym”. Ponadto powódki nie wykazały, aby wskutek 
wyznaczonych dyżurów ominęły je jakiekolwiek uroczystości ro-
dzinne lub że pracodawca nie uwzględniał ich wniosków w tym 
zakresie.

W skardze kasacyjnej powódki zarzuciły naruszenie:
1) art. 328 § 2 w zw. z art. 316 § 1 w zw. z art. 391 § 1, w zw. 

z art. 382 KPC przez sporządzenie uzasadnienia w sposób 
nieodpowiadający wymogom określonym w wymienionych 
przepisach postępowania cywilnego, co uniemożliwia odtwo-
rzenie ustaleń faktycznych i prawnych stanowiących podsta-
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wę rozstrzygnięcia, a w szczególności stanowisko, że w chwili 
zamknięcia rozprawy stan bezprawności naruszania dóbr 
osobistych powódek już nie istniał, gdyż został wyelimino-
wany wydanym 14.7.2014 r. zarządzeniem prezesa SR w O. 
Tymczasem sąd ten nie zakwestionował ustaleń faktycznych 
sądu I instancji, a także wiarygodności materiału dowodo-
wego, z których wynikało, że wymienione zarządzenie doty-
czy wyłącznie dyżurów w celu rozpoznawania spraw w trybie 
przyśpieszonym;

2) art. 24 KC w zw. z art. 300 KP i art. 5 KC, w zw. z art. 300 KP 
przez błędną wykładnię i przyjęcie, że pozwany nie naruszył 
dóbr osobistych powódek w postaci prawa do odpoczynku 
i prawa do spokojnego zamieszkiwania, a w szczególności 
przez uznanie, że brak nagminności działania podmiotu, 
który dopuszcza się naruszeń dóbr osobistych, nie uprawnia 
osoby, której dobra osobiste zostały naruszone, do domaga-
nia się zaniechania takich działań, a ponadto przez uznanie, 
że strona pozwana należycie wykazała brak bezprawności 
swojego zachowania;

3) art. 1515 § 1 w zw. z art. 132 § 1 i art. 133 § 1 KP, w zw. z art. 24 
KC, w zw. z art. 300 KP przez błędną wykładnię i uznanie, że 
dyżur nieefektywny, podczas którego pracownik nie świad-
czył pracy na rzecz pracodawcy, pełniony przez pracownika 
„pod telefonem”, który wymaga pozostawania w gotowości 
do świadczenia pracy po wezwaniu go przez pracodawcę 
za pomocą środków porozumiewania się na odległość i obo-
wiązku stawienia się do pracy w wyznaczonym czasie – nie 
stanowi dyżuru w innym wyznaczonym miejscu w rozumieniu 
art. 1515 § 1 KP, a pracownikowi nie przysługuje prawo do od-
poczynku zagwarantowanego art. 132 § 1 i art. 133 § 1 KP;

4) art. 24 w zw. art. 448 KC, w zw. z art. 300 KP przez nieza-
stosowanie i nieprzyznanie powódkom zadośćuczynienia 
za naruszenia ich dóbr osobistych, a ponadto przez błędną 
wykładnię i przyjęcie, że niewielki stopień winy sprawcy na-
ruszeń dóbr osobistych, któremu nie można przypisać złej 
woli, pozbawia pracownika, którego dobra osobiste zostały 
naruszone, możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za do-
znane krzywdy;

5) art. 183b § 1 KP przez niezastosowanie i błędne uznanie, że 
nie doszło do naruszenia zasady równego traktowania powó-
dek w zatrudnieniu.

Skarżące sformułowały następujące istotne zagadnienia prawne:
1) „czy sam fakt wyznaczenia pracownika do pełnienia dyżu-

ru w ramach art. 1515 § 1 KP, podczas którego nie świad-
czy on na rzecz pracodawcy pracy i równocześnie brak za-
pewnienia takiemu pracownikowi minimalnego dobowego 
lub tygodniowego odpoczynku, bezpośrednio po odbyciu 
takiego dyżuru, może być uznane za naruszenie dobra oso-
bistego pracownika, przy uwzględnieniu faktu, że pracownik 
w niewielkim zakresie świadczy na rzecz pracodawcy pracę 
w czasie pełnionego dyżuru; czy w razie ustalenia, że takie 
zachowanie jest naruszeniem dobra osobistego, pracownik 
ma prawo domagać się ochrony przez nakazanie pracodaw-
cy zaniechania naruszenia tego dobra i zobowiązanie go do 
podjęcia stosownych działań organizacyjnych?;

2) czy pracownik wymiaru sprawiedliwości zapewniający obsłu-
gę sekretarską, po zakończeniu dyżuru pełnionego w trybie 
art. 1515 § 1 KP, ma prawo stawić się później do pracy, niż wy-
nika to z treści zawartej z pracodawcą umowy o pracę, bądź 
też odmówić stawienia się w miejscu pracy, gdy nie zostały 
zachowane w stosunku do niego wymagane art. 132 § 1 oraz 
art. 133 KP okresy odpoczynku, czy też zobowiązany jest 
stawiać się punktualnie w pracy, a to na pracodawcy ciąży 
obowiązek przestrzegania w stosunku do niego okresów od-
poczynku przewidzianych powołanymi przepisami?;

3) czy przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 § 1 
ustawy z 27.7.2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszech-

nych (t.jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm., dalej jako: 
SądyU) oraz zarządzenia prezesów sądów wydawane na pod-
stawie tych przepisów, są przepisami prawa pracy w rozumie-
niu art. 9 KP?;

4) czy wyznaczanie części pracowników do pełnienia dyżuru 
poza miejscem pracy może być uznane za naruszenie zasady 
równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu art. 183a 
i następne KP?”.

Skarżące wniosły o uchylenie zaskarżonego wyroku i prze-
kazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi II instancji 
oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powódek kosztów postę-
powania kasacyjnego według norm przepisanych, w tym również 
kosztów zastępstwa udzielonego przez adwokata.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skargi kasacyjne nie zawierały usprawiedliwionych podstaw. 

Wstępnie i dla porządku należało wskazać, że ochrona dobra 
osobistego w postaci naruszonego prawa do nieprzerwanego do-
bowego lub tygodniowego pracowniczego odpoczynku wymaga 
orzekania przede wszystkim na podstawie art. 111 KP, który zobo-
wiązuje pracodawcę do poszanowania dóbr osobistych pracow-
nika, tyle że zarzutu naruszenia wymienionego przepisu prawa 
pracy zabrakło w podstawach kasacyjnego zaskarżenia (w zw. 
z art. 24 KC, w zw. z art. 300 KP). Taki brak stanowił istotną 
wadę skarg kasacyjnych wniesionych w sprawach z zakresu prawa 
pracy, które przede wszystkim wymagają orzekania na podstawie 
przepisów prawa pracy, a tylko w sprawach nieunormowanych 
przepisami prawa pracy stosuje się odpowiednie przepisy Ko-
deksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa 
pracy (art. 300 KP).

Nie budzi wątpliwości i nie ma potrzeby wyjaśniania sformu-
łowanego w skardze retorycznego w gruncie rzeczy zagadnienia 
prawnego, że przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 
§ 1 SądyU oraz zarządzenia prezesów sądów wydane na podstawie 
regulaminu urzędowania sądów powszechnych mają charakter 
źródeł prawa pracy w rozumieniu art. 9 KP, zgodnie z którym każdy 
akt wykonawczy określający prawa i obowiązki pracowników oraz 
pracodawców stanowi źródło prawa pracy. Kasacyjny zarzut, że 
zarządzenia prezesa pozwanego sądu o wyznaczaniu dyżurów 
pod telefonem sędziom oraz innym pracownikom dotyczyły tylko 
potrzeby rozpoznawania spraw „w trybie przyspieszonym” był 
chybiony wobec miarodajnych, bo skutecznie niepodważonych 
w skardze kasacyjnej ustaleń faktycznych zaskarżonego wyroku, 
z których wiążąco wynikało (art. 39813 § 2 KPC), że zarządzenia 
te odnosiły się do dyżurowania w celu rozpoznawania wszelkiego 
rodzaju spraw wymagających pilnego podjęcia czynności sądo-
wych przed upływem 24 godzin od złożenia stosownych wnio-
sków, a nie tylko w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu 
przyśpieszonym, o których mowa w Rozdziale 54a Działu KPK. 
Na gruncie aktualnie obowiązującego zarządzenia prezesa po-
zwanego sądu z 14.7.2014 r. o wyznaczeniu przebywania konkret-
nych sędziów i pracowników sądu do rozpoznawania takich spraw 
„w soboty i w dni wolne od pracy, tj. w godzinach od 8.00–18.00 
oraz w dni robocze, tj. 15.15–18.00, poza siedzibą sądu w warun-
kach stałego kontaktu telefonicznego” – bezpodstawny i bezza-
sadny okazał się zarzut nieuwzględnienia rzekomo całodobo-
wego obowiązku pozostawania w gotowości do wykonywania 
obowiązków służbowych w czasie dyżurów pod telefonem, skoro 
poza ustalonymi godzinami nie wpływały wnioski o podjęcie pil-
nych czynności służbowych oraz tylko incydentalnie wystąpiły 
jednostkowe potrzeby efektywnej pracy związanej z rozpozna-
niem spraw pilnych w dni wolne od pracy poza ustalonymi w za-
rządzeniu godzinami dyżurów.

Z wymienionymi w zarządzeniu prezesa pozwanego sądu 
godzinami rozpoznawania spraw wymagającymi pilnego podjęcia 
przed upływem 24 godzin od złożenia stosownych wniosków były 
zapoznane i respektowały je zainteresowane organy prokuratury, 
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policji oraz innych służb biorących udział w takich procedurach. 
Ponadto wnioski wymagające pilnego rozpoznania były kiero-
wane do dyżurujących sędziów, którzy także są zobowiązani do 
przestrzegania godzin określonych w zarządzeniu prezesa po-
zwanego sądu i na ogół oraz w porozumieniu z wyznaczonymi 
(dyżurującymi) urzędnikami sądowymi podejmują racjonalnie 
decyzje w dogodnych lub najmniej uciążliwych terminach dla roz-
poznania wniosków wymagających pilnego załatwienia.

W szczególności w złożonych skargach kasacyjnych skarżące 
nie wskazały konkretnych przypadków wzywania ich do podjęcia 
czynności służbowych podczas wyznaczonych dyżurów pod tele-
fonem poza zarządzonymi godzinami dyżurowania. Takiej oceny 
nie zmieniały ujawnione przez sądy obu instancji jednostkowe 
(wyjątkowe i incydentalne) przypadki, które wymagały nieprze-
rwanej obowiązkowej obsługi procesowej czynności jurysdykcyj-
nych lub służbowych poza wyżej ustalonymi w zarządzeniu pre-
zesa pozwanego sądu godzinami dyżurowania powódek, które 
subiektywnie i bez dowodu twierdziły, jakoby były utrzymywane 
w „kilkuletnim” przekonaniu lub nie wyprowadzano ich „z myl-
nego przekonania”, że wyznaczone im dyżury „trwają przez 
24 godziny”.

Wyznaczanie sekretarzy sądowych do pełnienia dyżurów 
„pod telefonem” wymaga pozostawania w stanie gotowości do 
„urzędniczej” obsługi, w wyznaczonych po godzinach urzędo-
wania sądu dniach powszednich, sobotach lub dniach wolnych od 
pracy, pilnych spraw rozpoznawanych w trybie przyśpieszonym, 
w tym także spraw „aresztowych” lub innych czynności służbo-
wych, które wymagają podjęcia lub załatwienia w terminie 24 go-
dzin od złożenia wniosku. Pomocniczy udział w załatwianiu takich 
spraw pilnych należy do istoty i zakresu obowiązków służbowych 
urzędników sądowych, przeto co do zasady nie jest bezprawne ani 
nie narusza dóbr osobistych w postaci prawa do pracowniczego 
odpoczynku lub „prawa do spokojnego zamieszkiwania”, rozu-
mianych jako nieskrępowane („wolne”) pozazawodowe życie 
prywatne i rodzinne. Natura prawna i potrzeby wykonywania 
państwowej służby sądowniczej stawiają szczególne wymagania 
nie tylko przed sędziami, ale także przed urzędnikami sądowymi, 
których praca i służbowe zaangażowanie są koniecznym ele-
mentem sprawowania wymiaru sprawiedliwości bez nieuzasad-
nionej zwłoki (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP). Dlatego pracownicy 
wymiaru sprawiedliwości muszą liczyć się z wykonywaniem obo-
wiązków służbowych nie tylko w ramach powszechnie obowiązu-
jących norm czasu pracy, ale także z pozostawaniem w gotowości 
lub wykonywaniem obowiązków służbowych w przypadkach 
wymagających niecierpiącej zwłoki obsługi pilnych czynności są-
dowych przed upływem 24 godzin od wystąpienia określonych 
potrzeb procesowych lub służbowych, które wymagają obsługi 
protokolanta lub sekretarza sądowego. Takie nadzwyczajne po-
trzeby występują również w innych państwowych stosunkach służ-
bowych. W szczególności prokuratorzy i pracownicy prokuratur, 
policji, straży pożarnej lub innych służb państwowych, od których 
na ogół wymaga się pozostawania niemal w stałej gotowości służ-
bowej, nie mogą utrzymywać, że wymóg permanentnej gotowości 
służbowej narusza lub nadmiernie ogranicza ich prawa osobiste 
do pracowniczego odpoczynku lub spokoju (miru) domowego. 
Wprawdzie prawo do pracowniczego odpoczynku przysługuje 
wszystkim zatrudnionym, ale jego realizacja następuje z uwzględ-
nieniem szczególnego rodzaju zatrudnienia oraz konieczności 
jego wykonania w razie wystąpienia niecierpiących zwłoki potrzeb 
służbowych. Potencjalna akceptacja dla liberalnego uznawania 
nadzwyczajnych lub wyjątkowych przypadków wymagających 
pełnienia dyżurów pod telefonem za naruszenia dóbr osobistych 
w razie jakiegokolwiek naruszenia prawa do pracowniczego od-
poczynku mogłaby wywołać „lawinę” roszczeń o ochronę szcze-
gólnego rodzaju dobra osobistego, za które uznaje się pracow-
nicze prawo do odpoczynku (art. 111 w zw. z art. 1515 § 2 zd. 2 
KP). Złożone uwarunkowania i potrzeby służbowe szczególnych 
służbowych stosunków zatrudnienia sprawiają, że prawo do pra-

cowniczego odpoczynku może być w nadzwyczajnych, wyjątko-
wych lub nietypowych sytuacjach realizowane „elastycznie” w in-
nych (dalszych) dniach lub tygodniach w sposób uwzględniający 
interesy obu stron stosunków zatrudnienia oraz istotne potrzeby 
lub konieczność wykonywania służby państwowej (por. wyrok 
TS UE z 9.11.2017 r., w sprawie da Rosa przeciwko Varzim Sol-
-Tourismo, C-306/16, dopuszczający legalność elastycznego wyko-
rzystywania prawa do pracowniczego odpoczynku tygodniowego 
w ramach każdego siedmiodniowego okresu). Powódki, które 
skorzystały z uzgodnionego z pozwanym prawa do pracowni-
czego odpoczynku w dogodnych dla siebie terminach, nie mogły 
zatem zasadnie utrzymywać, że doszło do naruszenia tego dobra 
osobistego.

Równocześnie jednak wyznaczanie do pełnienia dyżurów 
pod telefonem tylko pracowników sekretariatu zatrudnionych 
w jednym wydziale (karnym) pozwanego sądu oznaczało nie-
równe traktowanie skarżących (art. 183b KP) w porównaniu do 
tych urzędników lub pracowników obsługi sądowej, którzy takich 
dyżurów nie pełnili lub nie pełnią już dlatego, że – według miaro-
dajnych ustaleń – „początkowo dyżury pełniły osoby z Wydziału II 
Karnego oraz pracownicy innych wydziałów. Jednakże z czasem 
dyżury pełnili tylko pracownicy Wydziału II Karnego” (k. 13 a.s.). 
Tymczasem pozwany sąd miał i ma obowiązek wyznaczania ta-
kich dyżurów wszystkim pracownikom obsługi sądowej z posza-
nowaniem pracowniczych dóbr osobistych (art. 111 KP) i zasady 
równego traktowania pracowników (art. 112 KP), bez względu 
na zatrudnienie w określonym jednym wydziale (karnym). Na-
leży wyraźnie podkreślić, że do pełnienia dyżurów pod telefonem 
w stanie gotowości do udziału przy rozpoznaniu spraw wymaga-
jących pilnego załatwienia powinni być wyznaczani wszyscy sę-
dziowie danego sądu, przeto nie ma nieusuwalnych przeszkód ani 
żadnego usprawiedliwionego uzasadnienia, aby do obsługi czyn-
ności służbowych w czasie dyżurów pod telefonem byli wyzna-
czani wszyscy urzędnicy lub pracownicy zatrudnieni w pozwanym 
sądzie, a nie tylko pracownicy jednego wydziału karnego. Takiej 
przeszkody nie stanowi ewentualna potrzeba dodatkowego prze-
szkolenia lub uzyskania dostępu do informacji niejawnych, skoro 
w szczególności urzędnicy sądowi mają ustawowy obowiązek do-
chowania tajemnic prawnie chronionych i poszerzania wiedzy za-
wodowej (art. 6 pkt 3 i 6 ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach 
sądów i prokuratury, t.jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 246 ze zm.). 
Tak samo należy postrzegać brak przeszkód do wyznaczania do 
pełnienia dyżurów pod telefonem asystentów sędziów, którzy nie 
powinni być pomijani w wyznaczanych dyżurach służbowych.

Równocześnie pracownicy, wobec których pracodawca na-
ruszył zasadę równego traktowania wskutek wyznaczenia do 
pełnienia nieproporcjonalnie zawyżonej liczby dyżurów „pod 
telefonem”, powinni przede wszystkim korzystać z roszczenia 
odszkodowawczego z art. 183d KP, które obejmuje wyrównanie 
uszczerbku zarówno w dobrach majątkowych, jak i niemajątko-
wych, a które przysługuje w wysokości nie niższej od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, bez względu na rozmiar wyrządzenia 
jakiejkolwiek szkody. Z tego przepisu nie wynika, aby pracow-
nikowi przysługiwało odrębne roszczenie o zadośćuczynienie 
za doznane krzywdy niematerialne, jeżeli zgodnie z prawem 
unijnym zasądzone odszkodowanie za nierówne lub dyskryminu-
jące traktowanie jest skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
(por. wyroki SN z 7.1.2009 r., III PK 43/08, OSNP Nr 13–14/2010, 
poz. 160 i z 6.7.2016 r., II PK 171/15, MoPr Nr 9/2016, s. 488). 
Wymieniony przepis nie został wskazany jako podstawa spornych 
roszczeń o zadośćuczynienie ani w szczególności jako podstawa 
kasacyjnego zaskarżenia, co wykluczało jego potencjalne zasto-
sowanie z tytułu nierównego traktowania skarżących.

Sąd Najwyższy nie wyklucza, że gdyby wskutek uporczywego 
i długotrwale krzywdzącego permanentnego wyznaczania w szcze-
gólności tylko niektórych sekretarzy lub pracowników sądowych 
do pełnienia dyżurów „pod telefonem” doszło do udowodnionego 
powtarzającego się naruszenia pracowniczych dóbr osobistych, 



40

MONITOR PRAWA PRACY 2/2018

podlegających ochronie przede wszystkim na podstawie art. 111 

KP, przez naruszenie prawa do nieprzerwanego dobowego lub ty-
godniowego pracowniczego odpoczynku (art. 132 § 1 i art. 133 
§ 1 w zw. z art. 1515 § 2 zd. 2 KP) wskutek niekonstytucyjnie nie-
proporcjonalnego ingerowania w życie osobiste lub rodzinne 
(art. 31 ust. 3 w zw. z art. 30 i nast. Konstytucji RP), które mogło 
wywoływać u nich udowodniony rozstrój zdrowia lub usprawied-
liwione poczucie konkretnych krzywd osobistych, prywatnych, 
rodzinnych lub naruszających inne sfery korzystania z konstytu-
cyjnie zagwarantowanych wolności i praw osobistych, to dopusz-
czalne byłoby rozważenie zasądzenia odpowiedniego zadośćuczy-
nienia pieniężnego na podstawie art. 111 i art. 1555 § 2 zd. 2 KP 
w zw. z art. 24 § 1 i art. 448 KC, w zw. z art. 300 KP, ale po uwzględ-
nieniu urzędniczego obowiązku współdziałania w niezwłocznym 
wykonywaniu niecierpiących zwłoki czynności jurysdykcyjnych 
lub służbowych w wymiarze sprawiedliwości oraz rodzaju i roz-
miaru krzywd wywołanych udowodnionym przez pracownika 
naruszeniem prawa do dobowego lub tygodniowego pracow-
niczego odpoczynku. W przedmiotowych sprawach nie zostały 
ujawnione takie nadzwyczajne okoliczności, które usprawiedli-
wiałyby oczekiwane przez skarżących orzekanie. Można tu sygna-
lizować, że znaczne obciążenia jurysdykcyjne i służbowe sędziów 
orzekających zwłaszcza w I instancji sprawiają, iż istotną część 
obowiązków służbowych w ramach zadaniowego czasu służby, 
polegających na zapoznawaniu się z aktami, przygotowaniu do 
orzekania oraz pisaniu uzasadnień do wydanych orzeczeń, sę-
dziowie mogą i często wykonują ponad powszechne dla innych 
zatrudnionych normy czasu pracy oraz z możliwym uszczerbkiem 
dla nieprzerwanego pracowniczego dobowego i tygodniowego 
odpoczynku, tyle że sędziom nie przysługuje dodatkowe wynagro-
dzenie za taką służbę (por. uchwałę SN z 8.4.2009 r., II PZP 2/09, 
OSNP Nr 19–20/2009, poz. 249), przeto kontrowersyjne i trudne 
do wykazania byłoby dochodzenie przez sędziów roszczeń z tego 
tytułu ochrony dóbr osobistych.

Powyższe okoliczności oznaczają co do zasady, że incyden-
talne efektywne wykonywanie pracy w czasie planowych dyżurów 
„pod telefonem”, które zostały zrekompensowane wynagrodze-
niem lub udzieleniem wolnego od pracy czasu równorzędnego 
w dogodnych dla pracownika wymiaru sprawiedliwości termi-
nach, który nie był nierówno traktowany przydzieleniem nie-
proporcjonalnie wysokiej liczby dyżurów, na ogół nie naruszają 
dobra osobistego w postaci prawa do pracowniczego odpoczynku 
(art. 1515 § 2 zd. 2 KP w zw. z art. 24 KC, w zw. z art. 300 KP), 
chyba że pracownik udowodni, że w konkretnych przypadkach 
uporczywego i długotrwałego nierównego wyznaczania dyżurów 
pod telefonem, nie korzystał z nieprzerwanych okresów dobo-
wego (art. 132 KP) lub tygodniowego odpoczynku (art. 133 KP) 
i z tej przyczyny doznał konkretnej szkody lub identyfi kowalnej 
krzywdy niematerialnej.

Wprawdzie przyjmuje się, że czas dyżuru „pod telefonem” 
nie jest ani czasem pracy, ani czasem odpoczynku, tyle że co do 
zasady prawo do pracowniczego odpoczynku powinno być rozu-
miane jako możliwość korzystania z odpoczynku od świadczenia 

pracy zawodowej. Jeżeli zatem podczas pełnienia dyżurów pod 
telefonem urzędnik sądowy nie wykonywał czynności służbowych, 
to pełnione dyżury w istocie rzeczy nie ograniczały dobowego ani 
tygodniowego okresu pracowniczego odpoczynku, z których pra-
cownik w określonych dniach lub tygodniach dyżurowania w do-
godnych dla siebie terminach efektywnie (rzeczywiście) skorzy-
stał. Ponadto w skargach kasacyjnych skarżące nie wykazały, aby 
wykonywały efektywną pracę podczas wyznaczonych dyżurów, 
która w konkretnych dniach lub tygodniach miała naruszyć ich 
pracownicze prawo do dobowego lub cotygodniowego odpo-
czynku w sposób szczególnie uciążliwy, który usprawiedliwiałby 
subiektywnie odczuwane poczucie krzywd w stopniu usprawied-
liwiającym przyznanie im zadośćuczynień na podstawie material-
noprawnych podstaw kasacyjnego zaskarżenia.

Końcowo SN uznał, że pracownik wymiaru sprawiedliwości 
(„obsługi sekretarskiej”) może skorzystać z prawa do nieprzerwa-
nego co najmniej 11-godzinnego dobowego odpoczynku (art. 132 
KP) tylko w razie i po zakończeniu pełnienia dyżuru pod tele-
fonem, jeżeli pracował. W przypadkach wykonywania czynności 
służbowych podczas wyznaczonych dyżurów w sposób niezapew-
niający prawa do minimalnego dobowego lub tygodniowego 
odpoczynku pozwany sąd powinien wyraźnie określić sposoby 
i zasady skorzystania z pracowniczego odpoczynku po wykonaniu 
efektywnej pracy. Brak adekwatnych regulacji zakładowych 
o terminach i sposobie wykorzystania pracowniczego prawa do 
odpoczynku nie upoważnia pracownika do „późniejszego” przy-
stąpienia do pracy w kolejnym dniu bez powiadomienia ani bez 
uzgodnienia z pracodawcą, zwłaszcza gdy niecierpiące zwłoki po-
trzeby służbowe wymagają obecności pracownika. W takich przy-
padkach nie można wykluczyć konieczności wykonywania pracy 
bez natychmiastowego skorzystania z przysługującego prawa 
do nieprzerwanego odpoczynku dobowego, pod warunkiem że 
strony stosunku pracy uzgodnią możliwość wykorzystania tego 
odpoczynku w innym obustronnie dogodnym terminie, co zostało 
miarodajnie ustalone w poddanych osądowi przypadkach.

Mając powyższe na uwadze, SN wyrokował jak w sentencji 
na podstawie art. 39814 KPC, bez obciążania skarżących kosztami 
zastępstwa procesowego strony pozwanej w postępowaniu kasa-
cyjnym (art. 102 KPC) przede wszystkim ze względu na potwier-
dzone zarzuty nierównego traktowania skarżących, co wywo-
łało w przedmiotowych sprawach istotne kontrowersje prawne, 
a także w celu usunięcia zaniedbań organizacyjnych pozwanego, 
których racjonalizacja ostatecznie usuwałaby podłoże podobnych 
pracowniczych konfl iktów lub sporów w przyszłości. Przy sporzą-
dzaniu uzasadnienia wyroku SN dostrzegł, że o kosztach postę-
powania kasacyjnego orzekł bez stosownego wniosku pozwanego, 
ale uznał, że nie ma potrzeby prostowania tej omyłki, ponieważ 
nie wywołała ona żadnych negatywnych następstw procesowych, 
natomiast występuje pilna potrzeba zmobilizowania pozwanego 
do uwzględniania w dyżurach wszystkich kompetentnych pracow-
ników sądów, którzy mają lub mogą uzyskać kwalifi kacje i dostęp 
do informacji niejawnych niezbędne do równego obarczania ich 
pracowniczym obowiązkiem dyżurowania. 
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Klauzula konkurencyjna po ustaniu stosunku pracy może 

przejść na podmiot przejmujący pracodawcę na podstawie prze-

pisów przewidujących sukcesję praw i obowiązków (np. art. 494 

KSH)

Wyrok SN z 4.10.2017 r., III PK 143/16

Przewodniczący Sędzia SN Jolanta Strusińska-Żukowska 
(sprawozdawca), Sędziowie SN: Dawid Miąsik, Andrzej Wróbel.

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedze-
niu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych 
i Spraw Publicznych 4.10.2017 r. sprawy z powództwa Lucyny Z.
przeciwko P. Spółce Akcyjnej w G. o odszkodowanie i odprawę 
pieniężną na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku SA 
w L. z 21.3.2016 r. […];

uchyla zaskarżony wyrok w pkt I w części oddalającej ape-
lację powódki oraz w pkt II i w tym zakresie przekazuje sprawę 
SA w L. do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach 
postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie
Wyrokiem z 21.3.2016 r. SA w L. oddalił apelacje obu stron 

od wyroku SO w L. z 18.9.2015 r., którym zasądzono od pozwanej 
P. SA w G. na rzecz powódki Lucyny Z. kwotę 19 755 zł tytułem 
odprawy pieniężnej z ustawowymi odsetkami i oddalono po-
wództwo w pozostałej części, tj. o zasądzenie kwoty 106 200 zł 
tytułem odszkodowania przewidzianego umową o zakazie kon-
kurencji.

Sąd odwoławczy zaakceptował poczynione w sprawie usta-
lenia faktyczne, zgodnie z którymi powódka była zatrudniona 
w F. SA od 1985 r., ostatnio na stanowisku wiceprezesa zarządu 
– dyrektora fi nansowego na podstawie umowy o pracę zawartej 
na czas nieokreślony. W umowie tej przewidziano, że w razie jej 
wypowiedzenia przez pracodawcę powódce będzie przysługiwała 
odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia brutto 
(pkt 10.2). Ponadto zawarto w niej postanowienia odnoszące się 
do zobowiązania pracownika do powstrzymywania się od działal-
ności konkurencyjnej przez okres jednego roku po rozwiązaniu 
stosunku pracy i obowiązku pracodawcy zapłaty odszkodowania 
przez czas trwania tego ograniczenia stanowiącego równowartość 
50% miesięcznego wynagrodzenia brutto pobieranego w ostatnim 
roku pełnienia funkcji.

Z dniem 1.9.2009 r. doszło do połączenia F. SA z P. SA 
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego ma-
jątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. F. SA utraciła 
w związku z tym byt prawny, a powódka status członka zarządu. 
F. SA zajmowała się produkcją kostki brukowej, betonu i zbrojeń, 
a bezpośrednio przed przejęciem – tylko produkcją kostki. Po po-
łączeniu spółek kostka była nadal produkowana.

P. SA nie zapewniła powódce żadnego stanowiska porów-
nywalnego do poprzednio zajmowanych. Przez wrzesień 2009 r. 
zajmowała się ona zamykaniem ksiąg handlowych oraz sporządza-
niem sprawozdania fi nansowego. Strony 19.4.2010 r. zawarły poro-

zumienie, na mocy którego powódka od 20.4.2010 r. do 19.7.2010 r. 
podjęła na zasadzie oddelegowania pracę w P., polegającą na wyko-
nywaniu czynności doradczych zarządowi Grupy S. Sp. z o.o. Strony 
w tym porozumieniu ustaliły także, że łącząca je umowa o pracę 
zostanie rozwiązana z 11.8.2010 r., pozwana zobowiązała się do wy-
płacenia powódce w ciągu miesiąca od rozwiązania umowy kwoty 
292 404 zł brutto tytułem odprawy, a powódka oświadczyła, że wy-
płata tego świadczenia będzie stanowić pełne i całkowite zaspoko-
jenie jej roszczeń określonych w pkt 10.2 umowy o pracę, który zo-
stał zmodyfi kowany mocą porozumienia. Pozwana przelała kwotę 
292 404 zł we właściwym terminie na konto powódki. Na kwotę tę 
złożyło się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 17 700 zł po-
mnożone przez 14 miesięcy, pozostałe do czasu ukończenia przez 
powódkę wieku emerytalnego i przez wskaźnik premii za 2011 r. 
(1,18). Dnia 27.1.2011 r. powódka wystąpiła pisemnie do praco-
dawcy o wypłatę stosownych odpraw, w tym odprawy emerytalnej 
na podstawie art. 921 § 1 KP, a także o wypłatę odszkodowania 
za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej. Odprawa 
emerytalna została powódce wypłacona.

Po przejęciu poprzedniego pracodawcy przez pozwaną 
spółkę powódka nie miała już dostępu do wrażliwych dla spółki 
informacji, które dawałyby podstawę do kontynuowania umowy 
o zakazie konkurencji, zawartej z poprzednim pracodawcą.

Sąd II instancji za trafną uznał też ocenę prawną tego stanu 
faktycznego, prowadzącą do stwierdzenia, że powódce należna 
jest odprawa pieniężna po myśli art. 10 ust. 1 i art. 8 ustawy 
z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
(t.jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1474), natomiast nie ma podstaw do 
zasądzenia na jej rzecz odszkodowania z tytułu umowy o zakazie 
konkurencji. Zdaniem SA wszelkie kwestie związane z uprawnie-
niami pracowników powstałymi w wyniku przekształceń podmio-
towych po stronie pracodawców reguluje art. 231 § 1 KP, a nie 
art. 494 § 1 KSH, do którego niezasadnie odwoływała się po-
wódka. Z utrwalonego orzecznictwa SN, które sąd odwoławczy 
zaakceptował, wynika zaś, że przejście zakładu pracy w trybie 
art. 231 KP nie obejmuje praw i obowiązków wynikających z in-
nych niż stosunek pracy stosunków prawnych, choćby były z nim 
związane, wobec czego art. 231 § 1 KP nie ma zastosowania do 
umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 
§ 1 KP) zawartej z poprzednim pracodawcą. Dodatkowo przej-
mująca spółka nie powierzyła powódce czynności, które podlega-
łyby szczególnej ochronie na mocy umowy o zakazie konkurencji, 
a powódka nie miała u nowego pracodawcy dostępu do danych 
wrażliwych. W takiej sytuacji prawidłowo sąd I instancji uznał, 
że umowa o zakazie konkurencji zawarta z poprzednim praco-
dawcą powódki nie obowiązywała od chwili połączenia się spółek, 
w związku z czym nie było podstawy do zasądzenia na rzecz po-
wódki odszkodowania przewidzianego tą umową.

Powódka wywiodła skargę kasacyjną od wyroku sądu II in-
stancji, skarżąc go w części oddalającej jej apelację od wyroku 
sądu I instancji i zarzucając naruszenie:
1. art. 1012 § 1 i 3 KP, art. 1011 § 1 KP w zw. z art. 494 § 1 KSH 

przez błędną wykładnię, skutkującą przyjęciem, że sukce-

Wyrok z 4.10.2017 r. 
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sja uniwersalna na podstawie art. 494 § 1 KSH nie oznacza 
przejścia z mocy prawa umowy o zakazie konkurencji na no-
wego pracodawcę, przyjęcie, że wszelkie kwestie związane 
z uprawnieniami pracowników powstałymi w wyniku prze-
kształceń podmiotowych reguluje wyłącznie art. 231 § 1 KP, 
w sytuacji gdy umowa o zakazie konkurencji jako odrębna od 
umowy o pracę umowa cywilnoprawna podlega sukcesji uni-
wersalnej przewidzianej w art. 494 KSH, pozwana przejęła 
więc wynikające z niej obowiązki i uprawnienia;

2. art. 1012 § 2 KP przez błędną wykładnię i wadliwe zastoso-
wanie, polegające na uznaniu, że okoliczność, iż pracownik 
nie ma u nowego pracodawcy dostępu do danych istotnych 
z punktu widzenia pracodawcy, powoduje, że umowa o za-
kazie konkurencji przestaje obowiązywać w związku z usta-
niem przyczyn uzasadniających taki zakaz, podczas gdy oko-
liczność ta pozostaje bez wpływu na obowiązywanie umowy 
o zakazie konkurencji i obowiązek pracodawcy wypłaty sto-
sownego odszkodowania po ustaniu stosunku pracy;

3. art. 494 § 1 KSH przez nieprawidłowe zastosowanie, w sytua-
cji gdy przepis ten przesądza, że spółka przejmująca wstępuje 
w ogół praw i obowiązków spółki przejmowanej na zasadzie 
sukcesji generalnej, co obejmuje również umowę o zakazie 
konkurencji po ustaniu stosunku pracy;

4. art. 382 KPC, art. 233 w zw. z art. 391 § 1 KPC, art. 244 § 1 
w zw. z art. 391 § 1 KPC przez pominięcie zgromadzone-
go w sprawie materiału dowodowego przy orzekaniu przez 
sąd II instancji oraz dokonywanie własnych ustaleń faktycz-
nych w oderwaniu od materiału dowodowego i bezzasadne 
przyjęcie, że łącząca strony umowa o zakazie konkurencji po 
przejęciu przez pozwaną zakładu pracy wygasła w oparciu 
o art. 1012 § 2 KP wskutek wygaśnięcia przyczyny uzasadnia-
jącej zakaz konkurencji, jak również bezpodstawne przyjęcie, 
że umowa o zakazie konkurencji nie przeszła na pozwaną 
na podstawie sukcesji uniwersalnej przewidzianej w art. 494 
KSH, że zarzuty apelacji dotyczą „umów cywilnoprawnych. 
Takowej dodatkowej umowy cywilnoprawnej powódka nie 
zawierała”; błędne ustalenie co do zakresu prowadzonej 
działalności przez F. SA bezpośrednio przed połączeniem 
i P. SA po połączeniu oraz funkcji wykonywanej przez Alek-
sandra S. w toku negocjacji z powódką, która wynikała z do-
kumentu urzędowego – odpisu z rejestru przedsiębiorców 
KRS; błędne ustalenie, że pozwana nie powierzyła powódce 
czynności, które podlegałyby szczególnej ochronie z mocy 
takiej umowy, wskutek której byłaby związana zakazem pro-
wadzenia działalności konkurencyjnej oraz że powódka nie 
miała już dostępu u nowego pracodawcy do danych wrażli-
wych spółki;

5. art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 KPC przez niedostateczne 
uzasadnienie wyroku, niewskazanie, z jakich przyczyn sąd 
odmówił wiarygodności niektórym dowodom, brak wyjaśnie-
nia podstawy prawnej wyroku, ograniczenie tego obowiązku 
jedynie do wskazania na numer artykułu; brak wykazania 
powodów, dla których sąd II instancji uznał, że w niniejszej 
sprawie nie znajduje zastosowania art. 494 § 1 KSH, co po-
woduje, że zaskarżony wyrok nie poddaje się ocenie;

6. art. 385 KPC przez wadliwe uznanie apelacji za bezzasadną 
i jej oddalenie, brak uzasadnienia w zakresie bezzasadności 
zarzutów apelacji;

7. art. 316 § 1 w zw. z art. 391 § 1 KPC, art. 378 § 1 KPC, art. 385 
KPC przez nierozpoznanie istoty sprawy w zakresie istoty 
i podstawy prawnej dochodzonego przez powódkę roszcze-
nia, nierozpoznanie istoty sprawy przez zaniechanie zbada-
nia merytorycznych zarzutów powódki zawartych w apelacji 
w zakresie przejścia umowy o zakazie konkurencji na nowe-
go pracodawcę w trybie sukcesji uniwersalnej przewidzianej 
w art. 494 KSH, zaniechanie podania w uzasadnieniu wyroku 
szczegółowej argumentacji wskazującej jednoznacznie, z ja-
kich przyczyn sąd uznał, że klauzula (umowa) o zakazie kon-

kurencji jako mająca charakter cywilnoprawny nie przeszła 
na pozwaną w trybie art. 494 KSH, co miało istotny wpływ 
na wynik sprawy.

Opierając skargę na takich podstawach, powódka wniosła 
o uchylenie wyroku sądu II instancji w zaskarżonej części i prze-
kazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania oraz 
o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu.

Strona pozwana w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniosła 
o odmowę przyjęcia jej do rozpoznania, ewentualnie o jej odda-
lenie oraz o zasądzenie od powódki kosztów procesu.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 1011 § 1 KP w zakresie określonym w odrębnej 

umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konku-
rencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach 
stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu pro-
wadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Stosownie do 
art. 1012 § 1 KP przepis art. 1011 § 1 stosuje się odpowiednio, 
gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie waż-
nych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę 
na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu 
stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania 
zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego 
pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 
i 3. Ten pierwszy stanowi, że zakaz konkurencji, o którym mowa 
w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki 
została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie 
ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania 
się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Sąd II instancji w swoich rozważaniach nie poświęcił nale-
żytej uwagi kluczowemu dla rozstrzygnięcia sprawy zagadnieniu, 
czy i na jakiej podstawie prawnej strona pozwana stała się stroną 
umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 
§ 1 KP), zawartej przez powódkę z poprzednim pracodawcą. 
Podstawę zaskarżonego wyroku stanowiło przyjęte za sądem I in-
stancji założenie, że prawa i zobowiązania wynikające z klauzuli 
konkurencyjnej nie przeszły na pozwaną spółkę na podstawie 
art. 231 KP. W myśl § 1 tego przepisu w razie przejścia zakładu 
pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy 
prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeże-
niem niemającym w sprawie zastosowania. Dla oceny trafności 
stanowiska przyjętego przez sąd II instancji istotne znaczenie 
ma zatem kwestia, czy umowa o zakazie konkurencji po ustaniu 
stosunku pracy stanowi element treści stosunku pracy (umowy 
o pracę) podlegający regulacji z art. 231 KP.

Zagadnienie to było początkowo pozytywnie rozstrzygane 
przez SN, który prezentował stanowisko, że skoro przejęcie za-
kładu pracy na warunkach określonych w art. 231 KP powoduje, 
iż nowy pracodawca staje się stroną stosunku pracy w niezmie-
nionej treści, a więc wstępuje w sytuację prawną dotychczaso-
wego pracodawcy, to skutki przejścia zakładu pracy w rozu-
mieniu art. 231 KP obejmują również prawa i obowiązki z umowy 
o zakazie konkurencji (por. wyrok z 4.2.2008 r., I PK 193/07, 
OSNP Nr 7–8/2009, poz. 91), w tym wynikające z klauzuli kon-
kurencyjnej po ustaniu stosunku pracy (por. wyrok z 11.1.2005 r., 
I PK 96/04, Sł. Prac. Nr 5/2006, s. 13). Jednak w najnowszym 
orzecznictwie SN odstąpił od tego ostatniego poglądu, podkre-
ślając, że nie został on poparty pogłębioną argumentacją uza-
sadniającą jego trafność. W wyroku z 11.2.2015 r. (I PK 123/14, 
OSNP Nr 12/2016, poz. 151) oraz w uchwale z 6.5.2015 r. (III 
PZP 2/15, OSNP Nr 9/2015, poz. 118) – odwołując się do do-
robku judykatury, przyjmującej po pierwsze, że umowa o zakazie 
konkurencji jest umową z pogranicza prawa pracy i prawa cywil-
nego oraz dopuszczającej możliwość stosowania do niej prze-
pisów KC (por. np. wyroki SN z 2.9.2009 r., II PK 206/08, MoPr 
Nr 4/2010, s. 198 i z 18.1.2013 r., II PK 153/12, Legalis) oraz po 
drugie, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku 
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pracy jest odrębną umową od umowy o pracę i innych podstaw 
nawiązania stosunku pracy (por. np. wyroki SN z 23.5.2013 r., 
II PK 266/12, MoPr Nr 9/2013, s. 482 i z 23.5.2014 r., II PK 273/13, 
MoPr Nr 7/2014, s. 338) – SN zajął stanowisko, że skoro umowa 
o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest objęta 
treścią stosunku pracy, to nie znajduje do niej zastosowania 
art. 231 KP. Ustanowiony w tym przepisie skutek przejścia nie 
obejmuje bowiem praw i obowiązków wynikających z innych niż 
stosunek pracy stosunków prawnych, choćby były z nim związane. 
W konsekwencji art. 231 § 1 KP nie ma zastosowania do umowy 
o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 § 1 
KP) zawartej z poprzednim pracodawcą.

Podzielając ten pogląd co do zasady, SN w obecnym składzie 
zauważa jednak, że nie oznacza on wyłączenia możliwości przej-
ścia klauzuli konkurencyjnej na nowego pracodawcę na innej 
podstawie prawnej niż art. 231 § 1 KP. Nowy pracodawca może 
bowiem stać się stroną tej klauzuli w okolicznościach, w których 
podstawę prawną przejścia zakładu pracy stanowiły inne prze-
pisy przewidujące sukcesję praw i obowiązków, w tym art. 494 
§ 1 KSH (por. też wyrok SN z 19.1.2017 r., I PK 275/16, Legalis). 
Przeniesienie majątku jednej spółki kapitałowej na drugą może 
być dokonane przez tzw. przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 KSH) bądź 
przez zawiązanie nowej spółki (art. 492 § 1 pkt 2 KSH). Zgodnie 
z art. 494 § 1 KSH spółka przejmująca albo spółka nowo zawią-
zana wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejętej 
albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Łączenie 
się spółek następuje zatem na zasadzie sukcesji uniwersalnej, 
czyli następstwa prawnego pod tytułem ogólnym, w wyniku któ-
rego nabycie majątku danego podmiotu dokonuje się kumula-
tywnie mocą jednego zdarzenia prawnego. Sukcesja uniwersalna 
skutkuje nabyciem przez następcę nie tylko praw podmiotowych 
objętych zakresem sukcesji, ale także związanych z tymi prawami 
obowiązków. Oznacza to, iż nabywca wchodzi w całą sytuację 
prawną swojego poprzednika.

Rację ma skarżąca, że sąd II instancji nie wyjaśnił, dlaczego 
odmawiając zobowiązaniu wynikającemu z klauzuli konkuren-
cyjnej charakteru obowiązku wynikającego z treści stosunku 
pracy, nie uznał go jednocześnie za zobowiązanie cywilnoprawne 
podlegające sukcesji uniwersalnej na podstawie art. 494 § 1 KSH. 
Całkowicie niewystarczające i wzajemnie sprzeczne jest bowiem 
jedyne odniesienie się przez sąd II instancji do stwierdzeń i za-
rzutów apelacyjnych powódki w tym zakresie przez wskazanie, 
że „wszelkie kwestie związane z uprawnieniami pracowników 
powstałymi w wyniku przekształceń podmiotowych reguluje 
przepis art. 231 § 1 KP”. Z takiego sformułowania mogłoby bo-
wiem wynikać, że chodzi o wszelkie prawa, także niewynikające 
z treści stosunku pracy, czemu zaprzecza dalsza część uzasad-
nienia wyroku, w której sąd odwoławczy stwierdził, że upraw-
nienie powódki (pracownika) do odszkodowania przewidzianego 
umową o zakazie konkurencji jako wynikające z innego stosunku 
prawnego niż stosunek pracy nie przechodzi na nowego praco-
dawcę na podstawie art. 231 KP. Trafnie zatem skarżąca zarzuciła, 
że w tym zakresie wyrok nie poddaje się kontroli kasacyjnej, co 
czyni uzasadnionymi wszystkie podniesione w tej kwestii zarzuty, 
zarówno dotyczące naruszenia prawa procesowego, jak i prawa 
materialnego.

Za usprawiedliwione uznać należy także w aktualnym stanie 
sprawy pozostałe zarzuty skargi odnoszące się do ustania przyczyn 
uzasadniających zakaz konkurencji, jak też wygaśnięcia w związku 
z tym wzajemnych zobowiązań stron, w tym obowiązku praco-
dawcy wypłaty odszkodowania. Odnośnie do umowy o zakazie 
konkurencji po ustaniu stosunku pracy w judykaturze zauważa 
się, że umowa ta jest instytucją ustanowioną w interesie praco-
dawcy i to on na ogół występuje z propozycją jej zawarcia. Dążąc 
do zawarcia umowy o zakazie konkurencji, pracodawca chroni 
bowiem swoje interesy oparte na przekonaniu, że pracownik ma 
dostęp do informacji, które pracodawca uważa za szczególnie 
ważne, ponieważ ich ujawnienie mogłoby narazić go na szkodę. 

W konsekwencji to pracodawca określa, jakie informacje, w któ-
rych posiadanie wszedł lub może wejść pracownik, są dla niego 
ważne i czy wykorzystanie u konkurencji nabytej przez pracow-
nika wiedzy mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Informa-
cjami, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę, 
są w szczególności tajemnice przedsiębiorstwa. Tajemnice przed-
siębiorstwa są objęte ochroną prawną w ustawie z 16.4.1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.jedn.: Dz.U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Zgodnie z art. 11 ust. 4 tej ustawy 
przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął nie-
zbędne działania w celu zachowania ich poufności. Pojęcie tajem-
nicy przedsiębiorstwa obejmuje zatem wszelkie sfery działalności 
przedsiębiorstwa, także tajemnice handlowe dotyczące odbiorców 
produktów lub usług oraz kanałów dystrybucji tych dóbr. Istotą 
tajemnicy przedsiębiorstwa jest jej użyteczność oraz poufność. 
Poufność informacji oznacza, że krąg podmiotów, które mają do-
stęp do informacji, jest ograniczony i kontrolowany.

Podstawowe kryterium rozstrzygające o prowadzeniu 
(lub nieprowadzeniu) przez pracownika działalności konkuren-
cyjnej po ustaniu stosunku pracy stanowi przedmiot działalności 
przedsiębiorstwa byłego pracodawcy oraz przedsiębiorstwa, 
w którym pracownik realizuje swoją aktywność zawodową po 
ustaniu stosunku pracy. Działalność konkurencyjna występuje 
zaś zasadniczo wtedy, gdy oba te podmioty zajmują się produkcją 
takich samych lub zbliżonych (o charakterze substytucyjnym) 
dóbr lub usług. Naruszeniem łączącej byłego pracownika z byłym 
pracodawcą umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku 
pracy jest więc sytuacja, kiedy pracownik podejmuje zatrudnienie 
u innego pracodawcy z tej samej branży, który działa na tym 
samym obszarze terytorialnym, co były pracodawca, a przedmio-
towe zakresy działalności obu tych podmiotów choćby częściowo 
krzyżują się i są skierowane do tego samego kręgu odbiorców 
(por. wyroki SN: z 4.11.2010 r., II PK 108/10, OSNP Nr 3–4/2012, 
poz. 31; z 8.1.2014 r., I PK 146/13, OSNP Nr 4/2015, poz. 48). 
Pojęcie podmiotu konkurencyjnego należy ujmować szeroko 
i uznawać za konkurencyjną działalność nawet częściowo zbieżną 
z zakresem działania danego podmiotu bez względu na jej roz-
miar, jeśli mogłaby wpłynąć niekorzystnie na jego sytuację eko-
nomiczną, sytuację na rynku lub osiągane wyniki fi nansowe.

Uwzględniając powyższe, stwierdzić należy, że ustanie przy-
czyn uzasadniających zakaz konkurencji (art. 1012 § 2 KP) w takiej 
sytuacji faktycznej, jak w niniejszej sprawie, nie może być związane 
jedynie ze stwierdzeniem, czy w spółce przejmującej powódka 
miała dostęp do tzw. wrażliwych danych, jak nietrafnie przyjął sąd 
II instancji. Istotne jest też bowiem, czy ten nowy pracodawca kon-
tynuuje w jakimś zakresie działalność poprzedniego i czy w związku 
z tym informacje uzyskane przez powódkę na stanowisku członka 
zarządu spółki przejętej nie straciły przymiotu „ważności” w rozu-
mieniu art. 1012 § 1 KP, czemu sąd II instancji nie poświęcił nale-
żytej uwagi, nie czyniąc żadnych w tym zakresie ustaleń.

W takiej sytuacji nie ma możliwości skontrolowania, czy pra-
widłowo został zastosowany art. 1012 § 2 KP, niezależnie od tego, 
że z uzasadnienia zaskarżonego wyroku nie wynika, czy według 
sądu II instancji ustanie przyczyn uzasadniających zakaz konku-
rencji powoduje po myśli tego przepisu wygaśnięcie (rozwiązanie) 
umowy o zakazie konkurencji. Można jedynie domniemywać, że 
taki był zamysł sądu odwoławczego, skoro powołał się na ustanie 
przyczyn uzasadniających zakaz konkurencji w kontekście braku 
obowiązku po stronie pozwanej wypłaty odszkodowania przewi-
dzianego umową o zakazie konkurencji. Wykładnia art. 1012 § 2 
KP, zgodnie z którym zakaz konkurencji przestaje obowiązywać 
przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa, w razie 
ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub w razie niewy-
wiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania, 
wymaga jednak znacznie bardziej pogłębionej argumentacji. 
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Choć bowiem biorąc pod uwagę, że umowa o zakazie konkurencji 
po ustaniu stosunku pracy posiada znamiona umowy wzajemnej, 
taka interpretacja omawianego przepisu nie jest wykluczona 
(por. np. glosę A. Świątkowskiego do uchwały SN z 11.4.2001 r., 
III ZP 7/01, OSNAPiUS Nr 7/2002, poz. 155), to jednak, co 
trafnie podniosła skarżąca, w dotychczasowym orzecznictwie SN 
przyjmuje, że ustanie zakazu konkurencji wskutek ustania przy-
czyn uzasadniających ten zakaz oznacza zwolnienie pracownika 
z obowiązku powstrzymania się od prowadzenia działalności kon-

kurencyjnej wobec pracodawcy, a więc dotyczy tylko zobowią-
zania, które wziął na siebie pracownik, a nie zobowiązania praco-
dawcy do zapłaty umówionego odszkodowania (por. np. uchwałę 
SN z 11.4.2001 r., III ZP 7/01, OSNAPiUS Nr 7/2002, poz. 155; 
wyroki SN: z 12.11.2014 r., I PK 86/14, Legalis; z 20.1.2016 r., 
II PK 108/15, OSNP Nr 8/2017, poz. 93).

Z tych wszystkich względów, uznając skargę kasacyjną za uza-
sadnioną, SN orzekł jak w sentencji (art. 39815 § 1 KPC i art. 39821 
w zw. z art. 108 § 2 KPC). 

Praxis. Prawo pracy

www.ksiegarnia.beck.pl
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UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Skorzystanie z przywileju nabycia i pobrania wcześniej-

szych emerytur na podstawie przepisów szczególnych doty-

czących emerytur dla niektórych ubezpieczonych urodzonych 

po 31.12.1948 r., a przed 1.1.1969 r., o których mowa rozdziale 3 

Działu I ustawy emerytalnej, albo na podstawie art. 88 ustawy 

z 26.1.1989 r. – Karta Nauczyciela (t.jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 

ze zm. dalej jako: NauczycieleU), prowadzi do usprawiedliwione-

go pomniejszenia podstawy wymiaru „nowej” emerytury przy-

sługującej z art. 24 ust. 1 w zw. z art. 26 ustawy z 17.12.1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(t.jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm., dalej jako: EmRentyFUSU) 

o sumy kwot pobranych wcześniejszych emerytur w wysoko-

ści przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 25 ust. 1b 

tEmRentuFUSU).

Wyrok SN z 12.9.2017 r., II UK 381/16

Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski, Sędzio-
wie SN: Zbigniew Myszka (sprawozdawca), Andrzej Wróbel.

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedze-
niu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych 
i Spraw Publicznych 12.9.2017 r. sprawy z wniosku Jadwigi G.
przeciwko ZUS Oddział we W. o wysokość emerytury na sku-
tek skargi kasacyjnej wnioskodawczyni od wyroku SA we W. 
z 8.9.2015 r. […];

oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie
Wyrokiem z 8.9.2015 r. SA we W. oddalił apelację wniosko-

dawczyni Jadwigi G. od wyroku SO we W. z 26.8.2014 r. oddalają-
cego jej odwołanie od decyzji ZUS Oddziału we W. z 9.4.2014 r. 
i przyznającej wnioskodawczyni prawo do emerytury od 1.2.2014 r. 
w wysokości 1816,22 zł.

W sprawie tej ustalono, że wnioskodawczyni (ur. 5.12.1950 r.) 
miała ustalone prawo do emerytury wcześniejszej od 1.11.2007 r. 
W dniu 20.2.2014 r. złożyła wniosek o ponowne przeliczenie eme-
rytury w związku z ukończeniem 60. roku życia i nabyciem prawa 
do „pełnej” emerytury. Zaskarżoną w sprawie decyzją organ 
rentowy ustalił nową wysokość tej emerytury, przyjmując do pod-
stawy jej obliczenia: zewidencjonowane na koncie wnioskodaw-
czyni składki w kwocie 75 572,73 zł oraz kwotę zwaloryzowanego 
kapitału początkowego 448 004,42 zł, od których odliczył sumę 
kwot pobranych przez wnioskodawczynię wcześniejszych eme-
rytur – 116 535,13 zł, przy ustalonym średnim dalszym trwaniu 
życia wnioskodawczyni w wymiarze 227,7 miesięcy, przyjmując, 
że podstawa obliczenia wysokości „nowej” emerytury wymagała 
pomniejszenia o kwoty poprzednio wypłaconych wnioskodaw-
czyni wcześniejszych emerytur.

W odwołaniu od tej decyzji wnioskodawczyni twierdziła, że 
przyznana jej emerytura została zaniżona o kwotę 512 zł wskutek 
niezrozumiałego pomniejszenia podstawy jej wymiaru o kwoty 
wypłaconych jej wcześniej emerytur, tj. o 116 535,13 zł. Wskazała, 
że 5.12.2010 r. ukończyła 60 lat i z mocy prawa nabyła prawo do 
„pełnej” emerytury, ale ze względu na zły stan zdrowia wniosek 
emerytalny o tę emeryturę złożyła dopiero w lutym 2014 r. Nato-
miast organ rentowy nie przeliczył jej dochodzonego świadczenia 
z urzędu od daty osiągnięcia powszechnego wieku emerytal-
nego, nie zawiadomił jej o możliwości złożenia takiego wniosku 
w wymienionym terminie ani nie wypłacił wyrównania należnej 
jej emerytury za okres od 2010 r. do dnia wydania zaskarżonej 
decyzji.

Sądy obydwu instancji oceniły stanowisko wnioskodawczyni 
za bezzasadne. Sąd II instancji na podstawie dyspozycji art. 100, 
116 ust. 1 oraz art. 129 ust. 1 EmRentyFUSU wskazał, że wnio-
skodawczyni nabyła prawo do „nowej” emerytury z art. 24 ust. 1 
EmRentyFUSU z dniem ukończenia 60 lat życia, ale jej „rosz-
czenie o ustalenie wysokości i wypłatę świadczenia” powstało do-
piero od miesiąca złożenia wniosku o tę emeryturę 20.2.2014 r. 
W konsekwencji organ rentowy do oceny nabycia prawa do eme-
rytury z art. 24 ust. 1 EmRentyFUSU prawidłowo zastosował stan 
prawny obowiązujący w dacie nabycia uprawnień emerytalnych, 
ale do ustalenia wysokości tego „nowego” świadczenia zasto-
sował przepisy obowiązujące w dacie złożenia wniosku emerytal-
nego, uwzględniając art. 1 pkt 6) b ustawy z 11.5.2012 r. o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 637), który dodał 
art. 25 pkt 1b EmRentyFUSU, w brzmieniu: podstawę obliczenia 
emerytury dla ubezpieczonego, który pobrał emeryturę, między 
innymi, na podstawie przepisu art. 46, pomniejsza się o kwotę 
stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed 
odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fi zycznych 
i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Sąd ten przyjął, że organ 
rentowy prawidłowo zastosował reguły obowiązujące w dniu zło-
żenia wniosku o emeryturę i zgodnie z prawem pomniejszył pod-
stawę wymiaru „nowej” emerytury wnioskodawczyni o sumy wy-
płaconych jej do dnia złożenia wniosku wcześniejszych emerytur.

W skardze kasacyjnej ubezpieczona zarzuciła naruszenie 
art. 100 ust. 1 EmRentyFUSU przez błędną wykładnię i przyjęcie, 
że prawo do świadczeń emerytalnych powstaje z dniem spełnienia 
wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, przyj-
mując również, że warunkiem takim była też data złożenia no-
wego wniosku o przyznanie i wyliczenie emerytury z art. 25 ust. 1 
EmRentyFUSU, „w sytuacji gdy warunkiem najistotniejszym jest 
moment nabycia prawa do emerytury przez uprawnioną, czyli 
data uzyskania prawa do emerytury poprzez osiągnięcie wieku 
emerytalnego”.

We wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania 
skarżący wskazała na występowanie w sprawie istotnego zagad-

Wyrok z 12.9.2017 r.

Zasady ustalania wysokości
świadczeń emerytalnych

II UK 381/16
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nienia prawnego, czy do osób, które nabyły prawo do emerytury 
przed nowelizacją art. 25 EmRentyFUSU, dokonaną ustawą 
zmieniającą z 11.5.2012 r., lecz złożyły wniosek o emeryturę po 
nowelizacji, należy stosować art. 25 EmRentyFUSU sprzed no-
welizacji, czy też ten już znowelizowany przepis, wobec braku 
przepisów intertemporalnych. Skarżąca wniosła o uchylenie za-
skarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpo-
znania sądowi II instancji.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna nie zawierała usprawiedliwionych podstaw. 

Nietrafny okazał się zarzut naruszenia art. 100 ust. 1 EmRenty-
FUSU, który stanowi, że prawo do świadczeń określonych w tej 
ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wy-
maganych do jego nabycia, ponieważ do urzeczywistnienia 
i konkretyzacji prawa i/lub wysokości emerytury wymagany jest 
wniosek zainteresowanego, o którym mowa w art. 116 ust. 1 
EmRentyFUSU, niezbędny do ustalenia prawa do świadczeń 
określonych w ustawie. Świadczenia te wypłaca się bowiem, 
poczynając od dnia powstania prawa do wnioskowanego świad-
czenia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgło-
szono wniosek lub wydano decyzję z urzędu (art. 129 ust. 1 
EmRentyFUSU). Taki stan rzeczy oznacza, że wprawdzie prawo 
do emerytury powstaje z mocy prawa z dniem spełnienia wszyst-
kich przesłanek wymaganych do jego nabycia, ale niezbędne jest 
także potwierdzenie tego prawa w celu uruchomienia wypłaty 
ustalonego świadczenia w określonej wysokości, które wymaga 
złożenia stosownego wniosku i jego rozpoznania w stanie prawnym 
adekwatnym dla jego oceny. Inaczej rzecz ujmując, bez złożenia 
wymaganego wniosku o ustalenie, tj. potwierdzenie przesłanek 
nabycia prawa do emerytury, nie zostanie ono urzeczywistnione 
jako świadczenie przysługujące w określonej wysokości od kon-
kretnie oznaczonego miesiąca. Oznacza to, że wniosek emery-
talny, o którym mowa w art. 116 ust. 1 EmRentyFUSU, stanowi 
warunek sine qua non dopełnienia, urzeczywistnienia i konkrety-
zacji przysługującego z mocy prawa do emerytury.

Rozpoznanie wniosku o ustalenie prawa do emerytury wy-
maga potwierdzenia tego prawa oraz jego wysokości według 
stanu prawnego obowiązującego, tj. aktualnego w dacie złożenia 
wniosku, jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej, zwłaszcza 
w sytuacji dokonywania istotnych zmian w prawie ubezpieczeń 
społecznych, które niekiedy wygaszały lub ograniczały niektóre 
uprawnienia emerytalne lub modyfi kowały istotne warunki ich 
nabycia, w tym w zakresie przesłanek ich nabywania w okre-
ślonym przedziale czasowym (por. art. 184 EmRentyFUSU) 
lub do ustalania wysokości ustalanych świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego.

Oceniając sytuację skarżącej, należało mieć na uwadze, że 
od listopada 2007 r. miała ona ustaloną wcześniejszą emeryturę 
na podstawie art. 46 EmRentyFUSU, którą pobierała w wyso-
kości określonej według zasad określonych w art. 53 EmRenty-
FUSU i było to jej jedyne prawem potwierdzone świadczenie 
emerytalne. Tę wcześniejszą emeryturę pobierała do lutego 
2014 r., tj. do miesiąca złożenia kolejnego wniosku emerytalnego 
o ustalenie na podstawie art. 24 ust. 1 EmRentyFUSU prawa do 
emerytury w powszechnym dla kobiet wieku emerytalnym w tzw. 
systemie skapitalizowanych i zwaloryzowanych kapitału począt-
kowego oraz składek, którą aktualnie pobiera w wyższej niż po-
przednia wysokości wcześniejszej emerytury, która była uzależ-
niona od długości stażu ubezpieczeniowego, podstawy wymiaru 
emerytury w sposób określony w art. 53 EmRentyFUSU oraz 
prognozowanego okresu pobierania emerytury.

W polskim porządku prawa ubezpieczeń społecznych nie 
było i nie ma szczególnego przepisu prawa, który zobowiązy-
wałby organ rentowy do przyznania z urzędu emerytury z art. 24 
ust. 1 EmRentyFUSU w miejsce pobieranej wcześniejszej eme-
rytury ustalonej na podstawie art. 46 EmRentyFUSU, także 
choćby dlatego że wysokość „nowej” emerytury nie zawsze bę-

dzie korzystniejsza niż wysokość emerytury wcześniej pobie-
ranej. W szczególności warto zwrócić uwagę, że organ rentowy 
przyznaje z urzędu emeryturę, o której mowa w art. 24, ustalaną 
w systemie tzw. skapitalizowanej i zwaloryzowanej składki oraz 
zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz środków zewiden-
cjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy 
z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.jedn.: Dz.U. 
z 2015 r. poz. 121 ze zm., dalej jako: SystUbSpołU), wyłącznie za-
miast, tj. w miejsce renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, 
która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury oraz podlegała 
ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym. Na wniosek takiej osoby, która spełniła warunki do 
emerytury określone, między innymi, w art. 46 EmRentyFUSU, 
jednakże nie wystąpiła z wnioskiem o jej przyznanie, ponownie 
oblicza się wysokość emerytury zgodnie z art. 53 i 56 (por. art. 24a 
EmRentyFUSU).

W judykaturze przyjmuje się, że nawet gdy przesłanki usta-
lenia prawa do emerytury zostały spełnione przed datą złożenia 
wniosku o emeryturę (art. 100 ust. 1 EmRentyFUSU), to jej 
ustalenie, w tym przyznanie innego świadczenia emerytalnego 
w miejsce (zamiast) dotychczasowej wcześniejszej emerytury, 
nie może nastąpić wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku 
emerytalnego (por. wyroki SN z 21.4.2015 r., I UK 329/14, Le-
galis lub z 24.11.2016 r., I UK 407/15, Legalis). Wszelkie wąt-
pliwości interpretacyjne w tym zakresie zostały usunięte przez 
skład powiększony SN, który uznał, że do przyznania świadczenia 
konieczne jest ustalenie prawa do jego pobierania i wypłaty 
w określonej wysokości (por. uchwałę (7) SN z 27.11.1989 r., 
III UZP 11/89, OSNCP Nr 6/1990, poz. 72 i wcześniejszą uchwałę 
z 10.8.1988 r., III UZP 22/88, OSNCP Nr 12/1989, poz. 194). Po-
gląd ten zachował aktualność, a jego przyjęcie oznacza, że samo 
ustalenie prawa do „nowego” świadczenia emerytalnego przez 
stwierdzenie spełnienia jego warunków nie odpowiada przy-
znaniu świadczenia. Nawet jeżeli przesłanki uprawniające do 
tego świadczenia zostały spełnione przed datą złożenia wniosku 
o to świadczenie, to jego przyznanie nie może nastąpić wcześniej 
niż od miesiąca, w którym ten wniosek zgłoszono.

Stosownie do tej utrwalonej linii orzeczniczej skarżąca na-
była prawo do wnioskowanej („nowej”) emerytury na podstawie 
art. 24 ust. 1 EmRentyFUSU dopiero od miesiąca złożenia 
w lutym 2014 r. adekwatnego wniosku o to „nowe” świadczenie 
emerytalne (art. 129 ust. 1 EmRentyFUSU) i w wysokości 
uwzględniającej ówczesny, tj. obowiązujący w dniu wydania za-
skarżonej decyzji, stan prawny. W konsekwencji wobec pobrania 
przez skarżącą kwot wcześniejszych emerytur, ustalonych na pod-
stawie art. 46 EmRentyFUSU, podstawę wymiaru „nowej” eme-
rytury z art. 24 ust. 1 EmRentyFUSU, pomniejsza się o kwoty 
stanowiące sumę kwot pobranych przez skarżącą wcześniejszych 
emerytur (art. 25 ust. 1b EmRentyFUSU). Trzeba podkreślić, 
że w najnowszym orzecznictwie SN dominuje jurysdykcyjna ten-
dencja ograniczania możliwości przeliczania raz przyznanych 
emerytur według innych („nowych”) potencjalnie korzystniej-
szych zasad określania ich wysokości. W szczególności, ubezpie-
czeni, którzy nabyli prawo do emerytury i realizowali je w wyso-
kości wyliczonej na podstawie art. 53 EmRentyFUSU, nie mają 
możliwości ani uprawnienia do jej przeliczenia na potencjalnie 
korzystniejszej podstawie z art. 55 EmRentyFUSU (por. wyroki 
SN z: 25.1.2017 r., II UK 613/15 niepubl. lub 31.1.2017 r., II UK 
652/15, Legalis; 9.2.2017 r., III UK 76/17, niepubl.). Można za-
kładać, że dodanie art. 25 ust. 1b EmRentyFUSU wynikło z po-
trzeby usunięcia istotnych kontrowersji w praktyce zasad obli-
czania wysokości emerytury ustalanej na podstawie art. 24 i n. 
EmRentyFUSU przez emerytów, którzy wcześniej pobierali już 
świadczenia emerytalne. Oznacza to, że skorzystanie z przywi-
leju przejścia i pobrania wcześniejszych emerytur na podstawie 
przepisów szczególnych dotyczących emerytur dla niektórych 
ubezpieczonych urodzonych po 31.12.1948 r., a przed 1.1.1969 r., 
o których mowa w rozdziale 3 Działu I EmRentyFUSU, albo 
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na podstawie art. 8 NauczycieleU, uzasadnia i proporcjonalnie 
usprawiedliwia pomniejszenie podstawy wymiaru emerytury usta-
lonej na podstawie art. 24 ust. 1 i nast. EmRentyFUSU o sumy 
poprzednio pobranych wcześniejszych emerytur, przy zastoso-
waniu mechanizmu ustalania wysokości świadczeń emerytalnych 
w zależności od proporcjonalnego prognozowanego „średniego 
trwania życia” osoby uprawnionej, ponieważ osobom upraw-
nionym do takich samych rodzajowo świadczeń powinna przysłu-
giwać emerytura ustalana według takich samych (równych) zasad 
obliczania jej wysokości bez względu na datę złożenia wniosku 
emerytalnego. Każdy mechanizm ustalania wysokości świadczeń 
emerytalnych ma określone uwarunkowania majątkowe, które 
gwarantują prawem określoną wysokość ustalanych emerytur 
w prognozowanych długoterminowych okresach ich pobierania, 
przede wszystkim ze względu na zgromadzony kapitał składkowy, 
który pomniejszają wcześniej wypłacone kwoty pobranych długo-
terminowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Taki stan 
rzeczy usprawiedliwia ustawowe modyfi kowanie wysokości eme-
rytur ze względu na wcześniejsze pobranie i spożytkowanie tych 
samych rodzajowo, choć wcześniejszych świadczeń emerytalnych, 
które uszczupliły zgromadzony indywidualny kapitał emerytalny 
oraz fundusz ubezpieczeń społecznych, z którego emerytury są 
wypłacane. Co do zasady, wybór potencjalnie korzystniejszego 
sposobu wyliczania wysokości tego samego rodzajowo świad-

czenia emerytalnego wymaga wyraźnego oparcia ponownego 
ustalania prawa i wysokości świadczenia w konkretnych przepi-
sach prawa pozytywnego (art. 108–113 EmRentyFUSU). Skoro 
skarżąca wystąpiła o ustalenie emerytury na podstawie art. 24 
ust. 1 EmRentyFUSU po dodaniu art. 25 ust. 1b EmRentyFUSU, 
to przy ustalaniu podstawy wymiaru tej „nowej” emerytury oraz 
jej wysokości należało stosować określoną wyraźnie w tym prze-
pisie zasadę usprawiedliwionego pomniejszenia podstawy wy-
miaru ustalanej emerytury o sumy wcześniej pobranych emerytur 
w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy 
od osób fi zycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. W kon-
sekwencji SN uznał, że skorzystanie z przywileju nabycia i po-
brania wcześniejszych emerytur na podstawie przepisów szcze-
gólnych dotyczących emerytur dla niektórych ubezpieczonych 
urodzonych po 31.12.1948 r., a przed 1.1.1969 r., o których mowa 
w rozdziale 3 Działu I EmRentyFUSU, albo na podstawie art. 88 
NauczycieleU prowadzi do usprawiedliwionego pomniejszenia 
podstawy wymiaru „nowej” emerytury przysługującej z art. 24 
ust. 1 w zw. z art. 26 EmRentyFUSU o sumy kwot pobranych 
wcześniejszych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki 
na podatek dochodowy od osób fi zycznych i składki na ubezpie-
czenie zdrowotne (art. 25 ust. 1b EmRentyFUSU).

Mając powyższe na uwadze, SN wyrokował jak w sentencji 
na podstawie art. 39814 § 2 KPC. 

Kodeks pracy

www.ksiegarnia.beck.pl
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Sprawy z zakresu prawa pracy
poz.       poz.

OSNP Nr 12/2017

157. 1. Zasady wynagradzania (art. 43 pkt 1 KP) to wynikające 
z przepisów prawa pracy reguły określające wysokość 
oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagro-
dzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym 
stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników 
wynagrodzenia (art. 78 § 2 KP), a nie zasady przyzna-
wania innych świadczeń związanych z pracą (np. odpraw 
pieniężnych w związku z przejściem pracownika na eme-
ryturę lub rentę – art. 921 § 1 KP).

 2. Pracodawca może w drodze wypowiedzenia zmieniają-
cego doprowadzić do zmiany warunków umowy o pracę 
wynikających z układu zbiorowego pracy po upływie jed-
nego roku od przejęcia zakładu pracy lub jego części, bez 
względu na to, czy czyni to w celu dostosowania warunków 
pracy pracownika do postanowień układu zbiorowego 
pracy obowiązującego w nowym zakładzie pracy, czy dosto-
sowania ich do postanowień nienazwanego porozumienia 
zbiorowego, czy też w jakimś innym zgodnym z prawem 
celu (art. 24113 § 2 zd. 2 w zw. z art. 241 § 2 KP).

Wyrok SN z 28.4.2016 r., I PK 127/15

158. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o pracę na zastępstwo 
obecnego w pracy pracownika, który zastępował pracownika 
nieobecnego w pracy (art. 25 § 1 zd. 2 KP w brzmieniu obo-
wiązującym do 21.2.2016 r.).

Wyrok SN z 17.5.2016 r., II PK 99/15

159. Świadczenie przez pracownika na rzecz tego samego praco-
dawcy, po rozwiązaniu stosunku pracy, takiej samej pracy 
na podstawie umowy nazwanej umową o świadczenie usług 

TABELA TEZ

(art. 750 KC), przemawia za pracowniczym charakterem za-
trudnienia (art. 22 § 12 KP).

Wyrok SN z 17.5.2016 r., I PK 139/15

160. 1. Nieuzasadnione (art. 45 § 1 KP) jest wypowiedzenie 
umowy o pracę pracownikowi nienagannie wykonują-
cemu obowiązki, który w okresie kilku lat pracy miał jedną 
dłuższą usprawiedliwioną nieobecność w pracy i po tym 
okresie odzyskał zdolność do pracy, nawet jeżeli nieobec-
ność ta doprowadziła do dezorganizacji pracy w miejscu 
jego zatrudnienia.

 2. Uzasadnione (art. 45 § 1 KP) może być tylko takie wy-
powiedzenie umowy o pracę z powodu długotrwałej 
nieobecności pracownika w pracy, zbliżonej do okresów 
wskazanych w art. 53 § 1 KP, które motywowane jest 
obiektywną obawą pracodawcy, że dalsze zatrudnianie 
pracownika będzie zagrażać sprawnemu funkcjonowaniu 
zakładu pracy i jego interesom.

Wyrok SN z 17.5.2016 r., I PK 155/15

161. Biegu terminu przedawnienia nie przerywa wystąpienie or-
ganu Państwowej Inspekcji Pracy do pracodawcy, na wniosek 
pracownika, o realizację należności pracowniczych (art. 295 
§ 1 pkt 1 KP).

Wyrok SN z 25.5.2016 r., II PK 110/15

162. Skarga kasacyjna, której wniosek o uchylenie orzeczenia 
„w zaskarżonej części” można wyprowadzić w sposób oczy-
wisty z zakresu zaskarżenia wyroku sądu II instancji, nie pod-
lega odrzuceniu (art. 3984 § 1 pkt 1 w zw. art. 3984 § 1 pkt 3 
KPC).

Postanowienie SN z 17.5.2016 r., I PZ 5/16 

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
poz.        poz.

OSNP Nr 12/2017

163. Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich 
wysokości uwzględnia się okresy składkowe, choćby płatnik 
nie opłacił należnych składek za niebędącego płatnikiem 
ubezpieczonego, który podlegał obowiązkowo ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym w tych okresach (a contrario 
do art. 5 ust. 4 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, t.jedn.: Dz.U. 
z 2016 r. poz. 887).

Wyrok SN z 20.4.2016 r., II UK 194/15

164. Dzieciom zmarłej osoby współpracującej z osobą prowadzącą 
pozarolniczą działalność przysługuje prawo do renty rodzinnej, 
gdy po śmierci tej osoby płatnik opłaci zaległe składki z tytułu 
podlegania jej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym 

(art. 65 ust. 1 i art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z 17.12.1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
t.jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm. oraz w zw. z art. 2a 
ust. 1 i art. 24 ust. 5f ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych, t.jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).

Wyrok SN z 21.4.2016 r., III UK 116/15

165. Praca członka załogi statku, zatrudnionego na stanowisku 
zawierającym określenie „rybak morski” (np. rybak morski 
– steward gospodarczy), lecz niewykonującego tej pracy 
w służbie pokładowej, może być uznana za pracę w szczegól-
nych warunkach, tylko jako „praca na statkach żeglugi mor-
skiej” (art. 4 w zw. z art. 49 oraz poz. 23 załącznika Nr 1 do 
ustawy z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych, t.jedn.: 
Dz.U. z 2017 r. poz. 664).

Wyrok SN z 28.4.2016 r., III UK 103/15
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166. 1. Czynność prawna pozorna (art. 83 § 1 KC) nie może być 
jednocześnie czynnością prawną częściowo nieważną 
(art. 58 § 3 KC).

 2. Orzekając w sprawie z odwołania od decyzji organu 
rentowego o niepodleganiu obowiązkowym ubezpiecze-
niom społecznym z konkretnego tytułu (np. stosunku 
pracy), sąd ubezpieczeń społecznych nie może orzec 
o podleganiu tym ubezpieczeniom na innej podstawie 
(np. umowy o świadczenie usług), niewymienionej w za-
skarżonej decyzji (art. 83 ust. 2 ustawy z 13.10.1998 r. o sy-
stemie ubezpieczeń społecznych, t.jedn.: Dz.U. z 2016 r. 
poz. 963 ze zm. w zw. z art. 4779 § 1 KPC).

Wyrok SN z 28.4.2016 r., I UK 156/15

167. Okolicznością uzasadniającą wszczęcie postępowania 
w sprawie ponownego ustalenia prawa do świadczenia nie jest 
samo wydanie orzeczenia przez Europejski Trybunał Praw 
Człowieka, lecz stwierdzone w tym orzeczeniu naruszenie 
zasady proporcjonalności przy ingerencji w prawo własności 
ubezpieczonego (art. 114 ust. 1 ustawy z 17.12.1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
t.jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.).

Postanowienie SN z 9.6.2016 r., III UZP 4/16

Wzory Pism Becka

www.ksiegarnia.beck.pl
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1. Wykładni art. 7 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europej-

skiego i Rady z 4.11.2003 r. dotycząca niektórych aspektów 

organizacji czasu pracy1 oraz art. 47 Karty Praw Podstawo-

wych UE2, ustanawiającego prawo do skutecznego środka 

prawnego, należy dokonywać w ten sposób, że w sytuacji 

sporu między pracodawcą a pracownikiem co do tego, czy 

pracownik jest uprawniony do corocznego płatnego urlopu 

wypoczynkowego na podstawie pierwszego z tych unor-

mowań, unormowania te stoją na przeszkodzie wymogowi, 

zgodnie z którym pracownik musi najpierw skorzystać z ta-

kiego urlopu zanim będzie mógł ustalić, czy jest on upraw-

niony do wynagrodzenia z tego tytułu.

2. Wykładni art. 7 dyrektywy 2003/88 należy dokonywać w ten 

sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom lub prakty-

kom krajowym, które nie pozwalają pracownikowi na prze-

niesienie, a w danym przypadku na skumulowanie aż do 

chwili ustania jego stosunku pracy, praw do corocznego 

płatnego urlopu wypoczynkowego przysługujących mu 

w kilku kolejnych okresach rozliczeniowych, który nie został 

wykorzystany ze względu na to, że pracodawca odmówił mu 

wypłacenia wynagrodzenia za ten urlop.

Wyrok TS z 29.11.2017 r., King, C-214/16

Ramy prawne

1. Konwencja MOP Nr 132
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Konwencji MOP Nr 132 z 24.6.1970 r. 

dotyczącej corocznych płatnych urlopów (zrewidowanej) nieprze-
rwana część corocznego urlopu płatnego, o której mowa w ust. 2 
art. 8 niniejszej Konwencji, powinna być udzielona i wykorzysta-
na nie później niż w ciągu roku, a pozostała część corocznego 
urlopu płatnego nie później niż w ciągu 18 miesięcy od końca 
roku, za który przysługuje prawo do urlopu.

Konwencja została ratyfi kowana przez 37 państw, w gronie 
których nie ma Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Ir-
landii Północnej.

2. Prawo UE
Zgodnie z motywem 6 dyrektywy 2003/88 należy wziąć pod 

uwagę zasady MOP dotyczące organizacji czasu pracy, włączając 
w to również zasady odnoszące się do pracy w porze nocnej.

W art. 1 dyrektywy 2003/88 określono:
„1. Niniejsza dyrektywa ustala minimalne wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w odniesieniu do organi-
zacji czasu pracy.

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się do:
a) minimalnych okresów […] corocznego urlopu wypo-

czynkowego […]”.

Artykuł 7 dyrektywy 2003/88 brzmi następująco:
„1. Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu za-

pewnienia, by każdy pracownik był uprawniony do corocz-
nego płatnego urlopu [wypoczynkowego] w wymiarze co 
najmniej czterech tygodni, zgodnie z warunkami uprawniają-
cymi i przyznającymi mu taki urlop, przewidzianymi w usta-
wodawstwie krajowym i/lub w praktyce krajowej.

2. Minimalny okres corocznego płatnego urlopu nie może być 
zastąpiony wypłatą ekwiwalentu pieniężnego, z wyjątkiem 
przypadku gdy stosunek pracy ulega rozwiązaniu”.

Artykuł 17 dyrektywy 2003/88 przewiduje, że państwa człon-
kowskie mogą stosować odstępstwa od niektórych jej przepisów. 
Żadnego odstępstwa nie dopuszcza się w odniesieniu do art. 7 
dyrektywy 2003/88.

3. Prawo Zjednoczonego Królestwa
Dyrektywa 2003/88 została wdrożona do prawa Zjednoczo-

nego Królestwa poprzez Working Time Regulations 19983. Arty-

Wyrok z 29.11.2017 r.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany 
coroczny urlop 

C-214/16

* Autorka jest ekspertem ds. prawa gospodarczego, Wydział Prawa i Ad-

ministracji UKSW w Warszawie, e-mail: eskibinska@wp.pl.
1 Dz.Urz. UE L Nr 299, s. 9; dalej jako: dyrektywa 2003/88.
2 Dz.Urz. UE z 2010 r., C Nr 83, poz. 389; dalej jako: Karta.
3 Dalej jako: rozporządzenie z 1998 r.
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kuł 13 rozporządzenia z 1998 r. przyznaje każdemu pracowniko-
wi prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Na podstawie 
art. 13 ust. 1 tego rozporządzenia pracownikowi przysługuje 
prawo do czterech tygodni corocznego urlopu wypoczynkowego 
w ciągu każdego rocznego okresu rozliczeniowego.

Artykuł 13 ust. 9 rozporządzenia z 1998 r. przewiduje, że 
urlop przysługujący pracownikowi na mocy niniejszego przepisu 
może być podzielony na części, lecz:
a) może on być wykorzystany jedynie w okresie rozliczeniowym, 

w którym pracownik uzyskał do niego prawo, oraz
b) nie może zostać zastąpiony wypłatą ekwiwalentu pieniężne-

go, chyba że stosunek pracy pracownika ustanie.

Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia z 1998 r. przewiduje, że pra-
cownik ma prawo do wynagrodzenia za czas corocznego urlopu 
wypoczynkowego przysługującego mu na mocy art. 13 w wysoko-
ści równej tygodniowemu wynagrodzeniu za każdy tydzień urlopu 
wypoczynkowego.

Artykuł 30 ust. 1 rozporządzenia z 1998 r. przyznaje pracow-
nikom następujące prawo:
„1. Pracownik może wytoczyć powództwo do Employment Tribu-

nal4, jeśli jego pracodawca:
a) uniemożliwił mu skorzystanie z prawa przysługującego 

mu na mocy:
(i) […] art. 13 ust. 1 […] albo
b) nie wypłacił mu części lub całości kwoty należnej mu 

na podstawie […] art. 16 ust. 1.
2. Employment Tribunal odrzuca pozew, który nie został złożony:

a) przed upływem trzech miesięcy, licząc od dnia, w którym 
pracodawca powinien był umożliwić pracownikowi sko-
rzystanie z danego prawa (zaś w przypadku okresu od-
poczynku lub urlopu trwających dłużej niż jeden dzień 
– od dnia, w którym powinny się były one rozpocząć) 
lub, stosownie do okoliczności, w którym pracownik 
miał otrzymać wynagrodzenie;

b) przed upływem późniejszego terminu, jaki Employment 
Tribunal uzna za stosowny w razie ustalenia, że pracow-
nik nie miał możliwości wniesienia powództwa przed 
upływem wyżej wymienionego okresu trzech miesięcy 
lub, stosownie do okoliczności, sześciu miesięcy”.

Stan faktyczny
C. King był zatrudniony w The Sash Window Workshop Ltd5 

od 1.6.1999 r. aż do chwili przejścia na emeryturę, tj. 6.10.2012 r., 
na podstawie tzw. umowy „o świadczenie usług w ramach samo-
zatrudnienia”. Zgodnie z tą umową wynagrodzenie otrzymywał 
wyłącznie w formie prowizji. Umowa nie przewidywała wyna-
grodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. Po ustaniu stosunku 
pracy C. King wystąpił do pracodawcy z żądaniem wypłaty ekwi-
walentu pieniężnego za coroczny urlop wypoczynkowy, którego 
nie wykorzystał w tym okresie. Sash WW odmówiła spełnienia 
tego żądania, argumentując, że miał on status osoby pracują-
cej w ramach samozatrudnienia. C. King wniósł powództwo
do sądu.

Sąd wyróżnił trzy kategorie urlopu wypoczynkowego, za czas 
którego – czego strony nie kwestionują – nie wypłacono wyna-
grodzenia:
– „wynagrodzenie za czas urlopu 1”, odpowiadające urlopowi 

nabytemu, lecz w momencie ustania stosunku pracy niewy-
korzystanemu w ostatnim okresie rozliczeniowym (2012–
–2013);

– „wynagrodzenie za czas urlopu 2”, odpowiadające urlopo-
wi faktycznie wykorzystanemu w latach 1999–2012, za który 
jednak nie wypłacono wynagrodzenia;

– „wynagrodzenie za czas urlopu 3”, odpowiadające urlopowi 
nabytemu, ale niewykorzystanemu przez C. Kinga w całym 
okresie jego zatrudnienia w wymiarze 24,15 tygodni.

Sąd orzekł, że C. King ma status „pracownika” w rozumieniu 
dyrektywy 2003/88 oraz że miał prawo do wypłaty wynagrodzenia 
za czas urlopu w przypadku każdej z trzech wskazanych wyżej ka-
tegorii corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Sash WW 
wniosła apelację od tego wyroku.

Poprzez pytania prejudycjalne sąd odsyłający zmierzał do 
ustalenia:
– czy wykładni art. 7 dyrektywy 2003/88 oraz art. 47 Karty, 

ustanawiającego prawo do skutecznego środka prawnego, 
należy dokonywać w ten sposób, że w sytuacji sporu między 
pracodawcą a pracownikiem co do tego, czy pracownik jest 
uprawniony do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowe-
go na podstawie pierwszego z tych unormowań, te regulacje 
stoją na przeszkodzie wymogowi skorzystania przez pracow-
nika z urlopu przed możliwością ustalenia, czy jest on upraw-
niony do wynagrodzenia za czas takiego urlopu?

– czy wykładni art. 7 dyrektywy 2003/88 należy dokonywać w ten 
sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom lub praktykom 
krajowym, które nie pozwalają pracownikowi na przenie-
sienie, a w danym przypadku na skumulowanie aż do chwili 
ustania jego stosunku pracy, praw do corocznego płatnego 
urlopu wypoczynkowego przysługujących mu w kilku kolej-
nych okresach rozliczeniowych, który nie został wykorzysta-
ny ze względu na to, że pracodawca odmówił wypłacenia mu 
wynagrodzenia za ten urlop?

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości

1. Prawo pracownika do corocznego płatnego urlopu wypoczyn-
kowego

Z art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88 – przepisu, od którego ta 
dyrektywa nie dopuszcza odstępstw – wynika, że każdy pracownik 
jest uprawniony do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego 
w wymiarze co najmniej czterech tygodni. Z orzecznictwa TS wy-
nika, że prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego 
należy postrzegać jako zasadę prawa socjalnego UE o szczegól-
nej wadze, której wdrażanie przez właściwe organy krajowe może 
być dokonywane tylko w granicach wyraźnie określonych w samej 
dyrektywie 2003/886.

Prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego zo-
stało w sposób wyraźny uznane w art. 31 ust. 2 Karty, która stosow-
nie do art. 6 ust. 1 TUE ma tę samą moc prawną co Traktaty7.

Do państw członkowskich należy ustalenie warunków wy-
konywania i wdrażania prawa do corocznego płatnego urlopu. 
Jednakże na podstawie przepisów dyrektywy 2003/88 i dotychcza-
sowego orzecznictwa TS stwierdził, że te państwa nie mogą uza-
leżniać istnienia tego prawa, które wynika wprost z tej dyrektywy, 
od spełnienia jakichkolwiek warunków wstępnych8.

Z orzecznictwa TS wynika również, że dyrektywa 2003/88 trak-
tuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego oraz prawo do 
otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu jako dwa aspekty jednego 
prawa. Celem wymogu wynagrodzenia za czas urlopu jest stworze-
nie pracownikowi będącemu na urlopie sytuacji, która, jeśli chodzi 
o wynagrodzenie, jest porównywalna z okresami jego pracy9.

Zdaniem TS z powyższych rozważań wynika, że pracownik 
powinien mieć możliwość otrzymania wynagrodzenia, do jakiego 
jest uprawniony na gruncie art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88, z chwi-

4 Sąd pracy.
5 Dalej jako: Sash WW.
6 Zob. wyrok TS z 30.6.2016 r., Sobczyszyn, C-178/15, EU:C:2016:502, 

pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo.
7 Zob. wyrok TS z 22.11.2011 r., KHS, C-214/10, EU:C:2011:761, pkt 37.
8 Podobnie wyrok TS z 20.1.2009 r., Schultz-Hoff i in., C-350/06 

i C-520/06, EU:C:2009:18, pkt 28.
9 Zob. wyrok TS z 22.5.2014 r., Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, pkt 17 

i przytoczone tam orzecznictwo.
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lą skorzystania z corocznego urlopu wypoczynkowego. Istota 
prawa do corocznego płatnego urlopu sprowadza się bowiem do 
umożliwienia pracownikowi odpoczynku oraz zapewnienia mu 
okresu wytchnienia i czasu wolnego10. Komisja Europejska wska-
zywała, że pracownik postawiony w sytuacji, w której w trakcie 
corocznego urlopu wypoczynkowego nie jest pewien, czy otrzy-
ma należne mu wynagrodzenie, nie ma możliwości wykorzysta-
nia tego urlopu jako okresu wytchnienia i czasu wolnego zgodnie 
z art. 7 dyrektywy 2003/88. Sytuacja taka może też zniechęcić 
pracownika do skorzystania z corocznego urlopu wypoczynko-
wego. Trybunał podkreślił, że każda praktyka lub zaniechanie po 
stronie pracodawcy mogące potencjalnie zniechęcić pracownika 
do skorzystania z corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego 
również są sprzeczne z celem tego urlopu11.

Wbrew stanowisku Zjednoczonego Królestwa TS stwierdził, 
że przestrzeganie prawa do corocznego płatnego urlopu wypo-
czynkowego nie powinno zależeć od ustaleń faktycznych odno-
szących się do sytuacji fi nansowej, w jakiej znajduje się dany pra-
cownik w chwili skorzystania z urlopu.

W dyrektywie 2003/88 nie określono środków zaskarżenia 
przed sądem przysługujących pracownikowi w razie sporu z pra-
codawcą, za pomocą których będzie on mógł dochodzić prawa 
do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Jednakże zda-
niem TS państwa członkowskie powinny w tym kontekście zagwa-
rantować, że prawo do skutecznego środka prawnego, określone 
w art. 47 Karty, będzie przestrzegane12.

Z postanowienia odsyłającego wynika, że prawo do coroczne-
go płatnego urlopu wypoczynkowego przewidziane w art. 7 dyrek-
tywy 2003/88 zostało wprowadzone w Zjednoczonym Królestwie 
na mocy dwóch odrębnych przepisów rozporządzenia z 1998 r., 
tj. art. 13, który przyznaje pracownikom prawo do okresu corocz-
nego urlopu wypoczynkowego, oraz art. 16, który ustanawia pra-
wo do wynagrodzenia za okres tego urlopu. W art. 30 ust. 1 tego 
rozporządzenia przewidziano, że pracownikowi przysługuje prawo 
do dwóch odrębnych środków zaskarżenia przed sądem, tj. po-
wództwo służące zakwestionowaniu okoliczności, że pracodawca 
odmówił przyznania pracownikowi prawa do corocznego urlopu 
wypoczynkowego na gruncie wspomnianego art. 13, albo powódz-
two służące zakwestionowaniu okoliczności, że pracodawca nie wy-
płacił pracownikowi wynagrodzenia za okres tego urlopu zgodnie 
z art. 16 rozporządzenia. Z postanowienia odsyłającego wynika, że 
przyjęta przez Employment Appeal Tribunal (sąd pracy II j instancji) 
wykładnia tych przepisów sprowadza się do uznania, iż pracownik 
może dochodzić roszczenia związanego z naruszeniem jego prawa 
do corocznego urlopu wypoczynkowego, określonego w art. 13 roz-
porządzenia z 1998 r., tylko w przypadku gdy pracodawca w ogóle 
nie udzielił mu urlopu wypoczynkowego, odpłatnego czy nieod-
płatnego. Ponadto może dochodzić, na podstawie art. 16 tego roz-
porządzenia, wynagrodzenia wyłącznie za okres urlopu, którego 
faktycznie nie wykorzystał. Jednakże TS stwierdził, że taka wykład-
nia właściwych krajowych środków zaskarżenia przed sądem pro-
wadzi do tego, że w sytuacji gdy pracodawca udziela pracownikowi 
wyłącznie urlopu nieodpłatnego, ten ostatni nie może dochodzić 
przed sądem prawa do skorzystania z urlopu odpłatnego. Aby 
mógł to zrobić, musiałby najpierw wykorzystać urlop bez wynagro-
dzenia, a następnie wytoczyć powództwo w celu uzyskania z tego 
tytułu wynagrodzenia. W ocenie TS takie rozwiązanie jest niezgod-
ne z art. 7 dyrektywy 2003/88. A fortiori, w przypadku pracownika 
będącego w sytuacji takiej jak C. King, interpretowanie krajowych 
środków zaskarżenia przed sądem w sposób wskazany przez Em-
ployment Appeal Tribunal uniemożliwia pracownikowi po ustaniu 
stosunku pracy dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem 
art. 7 dyrektywy 2003/88 w odniesieniu do okresów płatnego, ale 
niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, w celu uzyskania 
świadczenia, o którym mowa w ust. 2 tego artykułu. Pracownik, ta-
ki jak C. King, zostaje w takim przypadku pozbawiony możliwości 
skorzystania ze skutecznego środka prawnego.

2. Kumulowanie praw do corocznego płatnego urlopu wypoczyn-
kowego

W rozpatrywanej sprawie C. King, z przyczyn od niego nieza-
leżnych, nie mógł przed przejściem na emeryturę skorzystać z prawa 
do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Trybunał wska-
zał, że dyrektywa 2003/88 nie pozwala państwom członkowskim ani 
na wyłączenie prawa do corocznego płatnego urlopu wypoczynko-
wego, ani na ustanowienie przepisów przewidujących wygaśnięcie 
tego prawa po upływie okresu rozliczeniowego lub okresu dozwo-
lonego przeniesienia tego prawa ustalonego przez prawo krajowe, 
w przypadku gdyby pracownik nie mógł z niego skorzystać13. Ponad-
to z orzecznictwa TS wynika, że pracownik, który nie był w stanie, 
z przyczyn niezależnych od niego, skorzystać ze swojego prawa do 
corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego przed ustaniem jego 
stosunku pracy, ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego na podsta-
wie art. 7 ust. 2 dyrektywy 2003/88. Wysokość tego ekwiwalentu 
należy obliczać w taki sposób, aby pracownik znalazł się w sytuacji 
porównywalnej z sytuacją, w której byłby, gdyby skorzystał z tego 
prawa w trakcie trwania jego stosunku pracy14.

W sprawach, które TS rozstrzygał na podstawie art. 7 dyrekty-
wy 2003/88, zainteresowani pracownicy nie mogli skorzystać z prawa 
do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego ze względu na ich 
nieobecność w pracy spowodowaną chorobą. W tym szczególnym 
kontekście TS orzekł, że chociaż pracownik, który jest niezdolny 
do pracy w ciągu kilku następujących po sobie okresów rozliczenio-
wych, ma prawo do skumulowania, w nieograniczonym wymiarze, 
wszystkich praw do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego 
nabytych w okresie swojej nieobecności w pracy, to możliwość takiej 
nieograniczonej kumulacji przestaje odpowiadać rzeczywistemu 
celowi prawa do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego15. 
Wobec tego TS uznał, że w specyfi cznych okolicznościach, w któ-
rych znajduje się pracownik niezdolny do pracy przez kilka nastę-
pujących po sobie okresów rozliczeniowych, mając na względzie nie 
tylko względy związane z ochroną pracownika, którym przyświeca 
dyrektywa 2003/88, ale również względy związane z ochroną praco-
dawcy przed ryzykiem nadmiernej kumulacji okresów nieobecności 
pracownika oraz przed trudnościami związanymi z organizacją pra-
cy, które te nieobecności mogłyby powodować, art. 7 tej dyrektywy 
należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie 
przepisom lub praktykom krajowym, ograniczającym – poprzez 
ustanowienie 15-miesięcznego okresu dozwolonego przeniesienia, 
po upływie którego prawo do corocznego płatnego urlopu wypo-
czynkowego wygasa – możliwość kumulacji praw do takiego urlopu 
przez pracownika niezdolnego do pracy w ciągu kilku następują-
cych po sobie okresów rozliczeniowych16.

Z orzecznictwa TS wynika, że prawo do corocznego płat-
nego urlopu wypoczynkowego nie może być interpretowane 
zawężająco17. W związku z tym wszelkie odstępstwa od unijne-
go prawa dotyczącego organizacji czasu pracy, przewidziane 
w dyrektywie 2003/88, muszą być interpretowane w ten sposób, 
że zakres ich zastosowania jest ograniczony do tego, co jest ści-
śle niezbędne do zagwarantowania interesów, których ochronę 
umożliwiają18. Tymczasem w rozpatrywanej sprawie, zdaniem TS, 

10 Zob. w szczególności wyroki TS: Schultz-Hoff i in., pkt 25; Sobczyszyn, 

pkt 25.
11 Podobnie wyrok Lock, pkt 23 i przytoczone tam orzecznictwo.
12 Zob. analogicznie wyrok TS z 15.9.2016 r., Star Storage i in., C-439/14 

i C-488/14, EU:C:2016:688, pkt 46.
13 Wyrok Schultz-Hoff i in., pkt 47, 48 i przytoczone tam orzecznictwo.
14 Wyrok Schultz-Hoff i in., pkt 61.
15 Podobnie wyrok KHS, pkt 29, 30.
16 Zob. wyrok KHS, pkt 38, 39 i 44.
17 Zob. wyrok TS z 22.4.2010 r., Zentralbetriebsrat der Landeskranken-

häuser Tirols, C-486/08, EU:C:2010:215, pkt 29.
18 Podobnie wyrok TS z 14.10.2010 r., Union syndicale Solidaires Is re, 

C-428/09, EU:C:2010:612, pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo.
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ochrona interesów pracodawcy nie wydaje się ściśle niezbędna, 
a w związku z tym nie uzasadnia odstępstwa od prawa pracow-
nika do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Trybunał 
stwierdził, że ocena prawa pracownika, takiego jak C. King, do 
corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego nie jest związa-
na z przypadkiem, w którym jego pracodawca byłby postawiony 
w sytuacji okresów nieobecności pracownika ze względu na jego 
długotrwałą chorobę, co przekładałoby się na trudności w orga-
nizacji pracy. Przeciwnie, aż do momentu odejścia pracownika 
na emeryturę pracodawca korzystał z tego, że ten pracownik nie 
przerywał swojej działalności zawodowej wykonywanej na jego 
rzecz okresami corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. 
Ponadto okoliczność, że Sash WW błędnie przyjęła, że C. Kingowi 
nie przysługiwało prawo do corocznego płatnego urlopu wypo-
czynkowego, nawet przy założeniu, że ta spółka miałaby rację, 
jest bez znaczenia. Otóż na pracodawcy spoczywa obowiązek ze-
brania wszelkich informacji dotyczących jego obowiązków w tym 
zakresie. Trybunał stwierdził, że samo istnienie prawa do corocz-
nego płatnego urlopu wypoczynkowego nie może zależeć od speł-
nienia jakichkolwiek warunków wstępnych, ponieważ pracownik 
wywodzi je wprost z dyrektywy 2003/88. A zatem okoliczność, czy 
przez te lata C. King składał wnioski o udzielenie mu corocznego 
płatnego urlopu wypoczynkowego, jest pozbawione znaczenia19. 

Wobec powyższego TS uznał, że odmiennie niż w sytuacji, kiedy 
dochodzi do kumulacji praw do corocznego płatnego urlopu wy-
poczynkowego przez pracownika, który nie mógł z niego skorzy-
stać z powodu choroby, pracodawca, który nie pozwala pracowni-
kowi skorzystać z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, 
powinien ponieść tego konsekwencje.

Trybunał wskazał, że w takich okolicznościach, wobec bra-
ku jakichkolwiek unormowań krajowych, czy to rangi ustawo-
dawczej, czy umownej, przewidujących ograniczenie możliwości 
przenoszenia prawa do urlopu zgodnie z wymogami prawa UE20, 
unijny system organizacji czasu pracy przewidziany w dyrekty-
wie 2003/88 nie może być interpretowany w sposób zawężający. 
Otóż dopuszczenie w tych okolicznościach możliwości wygaśnię-
cia prawa do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego na-
bytego przez pracownika oznaczałoby aprobatę dla zachowania 
prowadzącego do bezpodstawnego wzbogacenia pracodawcy 
z pogwałceniem celu dyrektywy, którym jest ochrona zdrowia 
pracownika. 

19 Analogicznie wyrok TS z 12.6.2014 r., Bollacke, C-118/13, EU:

C:2014:1755, pkt 27, 28.
20 Zob. podobnie wyroki: KHS oraz z 3.5.2012 r., Neidel, C-337/10, EU:

C:2012:263.
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1. Wykładni art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2001/23/WE 

z 12.3.2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw 

członkowskich odnoszących się do ochrony praw pra-

cowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, za-

kładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów1 należy 

dokonywać w ten sposób, iż w zakres pojęcia „przejęcia 

przedsiębiorstwa lub zakładu” w rozumieniu tego przepisu 

obejmuje sytuację, w której zleceniodawca wypowiedział 

umowę o świadczenie usług nadzoru i dozorowania swoich 

obiektów zawartą z jednym przedsiębiorstwem, a następnie 

w celu świadczenia tych usług zawarł nową umowę z innym 

przedsiębiorstwem, które odmawia przejęcia pracowników 

pierwszego przedsiębiorstwa, jeśli sprzęt niezbędny do wy-

konywania omawianych usług został przejęty przez drugie 

przedsiębiorstwo.

2. Wykładni art. 1 ust. 1 dyrektywy 2001/23 należy dokonywać 

w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisowi krajo-

wemu, takiemu jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, 

stanowiącemu, iż w zakres pojęcia „przejęcia przedsiębior-

stwa lub zakładu” w rozumieniu tego art. 1 ust. 1 nie wchodzi 

utrata klienta przez podmiot w następstwie udzielenia zamó-

wienia na świadczenie usług innemu podmiotowi.

Wyrok TS z 19.10.2017 r., Securitas, C-200/16

Ramy prawne

1. Prawo UE
Artykuł 1 ust. 1 dyrektywy 2001/23 stanowi:

„a) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do każdego przypadku 
przejęcia przedsiębiorstwa, zakładu lub części przedsiębior-
stwa lub zakładu, przez innego pracodawcę w wyniku praw-
nego przeniesienia własności lub łączenia.

b) Zgodnie z lit. a) i dalszymi postanowieniami niniejszego arty-
kułu, przejęcie w rozumieniu niniejszej dyrektywy, następuje 
wtedy, kiedy przejmowana jest jednostka gospodarcza, która 
zachowuje swoją tożsamość, oznaczającą zorganizowane po-
łączenie zasobów, którego celem jest prowadzenie działal-
ności gospodarczej, bez względu na to, czy jest to działalność 
podstawowa czy pomocnicza”.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ak. 1 dyrektywy 2001/23 prawa i obo-
wiązki zbywającego wynikające z umowy o pracę lub stosunku 
pracy istniejącego w momencie przejęcia, przechodzą, w wyniku 
tego przejęcia, na przejmującego.

2. Prawo portugalskie
Zgodnie z art. 285 Kodeksu pracy:

„1. W przypadku przeniesienia, z jakiegokolwiek tytułu, własno-
ści przedsiębiorstwa lub zakładu lub części przedsiębiorstwa 
lub zakładu, które stanowią jednostkę gospodarczą, następu-
je przeniesienie na przejmującego praw i obowiązków praco-
dawcy wynikających z umów o pracę danych pracowników, 
jak również odpowiedzialności za zapłatę kar nałożonych 
w przypadku naruszeń prawa pracy.

2. Zbywający odpowiada solidarnie za już powstałe w dniu prze-
jęcia zobowiązania w trakcie kolejnego roku po przejęciu.

3. Przepisy poprzedzających ustępów mają zastosowanie rów-
nież do przeniesienia, cesji lub przejęcia do bezpośredniego 
zarządzania działalnością przedsiębiorstwa, zakładu lub jed-
nostki gospodarczej, przy czym w przypadku cesji lub przeję-
cia do bezpośredniego zarządzania działalnością solidarnie 
odpowiedzialny jest podmiot, który bezpośrednio wcześniej 
prowadził przedsiębiorstwo.

4. Przepisy poprzedzających ustępów nie mają zastosowania 
w przypadku pracownika, który przed przejęciem został 
przeniesiony przez zbywającego do innego zakładu lub do 
innej jednostki gospodarczej w rozumieniu art. 194, poprzez 
co utrzymano jego zatrudnienie, z wyjątkiem odpowiedzial-
ności przejmującego za zapłatę kar nałożonych w wypadku 
naruszeń prawa pracy.

5. Za jednostkę gospodarczą uważa się zespół środków zorga-
nizowanych w celu prowadzenia głównej lub ubocznej dzia-
łalności gospodarczej.

6. Ciężkim wykroczeniem jest naruszenie ust. 1 i ust. 3 część 
pierwsza”.

Klauzula Nr 13 układu zbiorowego pracy zawartego w 2011 r. 
między stowarzyszeniem prywatnych agencji ochrony, krajowym 
stowarzyszeniem agencji ochrony a m.in. związkiem zawodowym 
pracowników sektora usług dozorowania, kontroli, sprzątania, 
personelu domowego i podobnych prac, stanowi:
„1. W przypadku przeniesienia, z jakiegokolwiek tytułu, własno-

ści przedsiębiorstwa lub zakładu lub części przedsiębiorstwa 
lub zakładu, które stanowią jednostkę gospodarczą, następu-
je przeniesienie na przejmującego praw i obowiązków praco-
dawcy wynikających z umów o pracę danych pracowników.

2. Pojęcie przejęcia przedsiębiorstwa lub zakładu nie ozna-
cza utraty klienta przez podmiot po udzieleniu zamówienia 
na usługi innemu podmiotowi”.

Stan faktyczny
A.G. Resendes i 16 innych osób, którzy są pracownikami 

ICTS Portugal – Consultadoria de Aviaçăo Comercial SA2, do 
14.7.2013 r. wykonywali swe obowiązki w zakresie dozorowa-
nia obiektów (przystań, port, nabrzeża) Portos dos Açores SA3, 
na podstawie umowy zawartej między nią a ICTS. Byli oni odpo-
wiedzialni m.in. za kontrolę wejść i wyjść osób i towarów za po-
mocą urządzeń nadzoru wideo, zgodnie z zasadami, jakie wskazał 
im ICTS. Pracodawca dostarczał im również ubrania identyfi ka-
cyjne oraz sprzęt radiowy.

W dniu 17.1.2013 r. PDA zorganizowała przetarg na świad-
czenie usług dozorowania i ochrony w jej obiektach. W dniu 
17.4.2013 r. zamówienia udzielono Securitas – Serviços e Tecno-
logia de Segurança SA4. W dniu 17.6.2013 r. ICTS poinformował 
skarżących pracowników, że po udzieleniu zamówienia Securitas 
z dniem 15.7.2013 r. ich umowy o pracę miały zostać przejęte 

Wyrok z 19.10.2017 r. 

Ochrona praw pracowników podczas 
przejęcia przedsiębiorstwa 

C-200/16

1 Dz.Urz. UE L Nr 82, s. 16; dalej jako: dyrektywa 2001/23.
2 Dalej jako: ICTS.
3 Dalej jako: PDA.
4 Dalej jako: Securitas.
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przez tę ostatnią spółkę. Securitas rozpoczął świadczenie usług 
dozorowania i ochrony w tym dniu. Securitas poinformował rów-
nież A.G. Resendesa i pozostałych 16 pracowników, że nie we-
szli oni w skład personelu tej spółki i że ich pracodawcą pozostał 
ICTS. W konsekwencji ci pracownicy wnieśli skargi przeciwko 
Securitas i ICTS do sądu, w których domagali się nakazania tym 
spółkom uznania, że stanowią część personelu, i wypłacenia im 
od 15.7.2013 r. wynagrodzenia wraz z odsetkami za zwłokę al-
bo, w przypadku trzech z nich, odszkodowania za zwolnienie. 
Sąd uwzględnił tę skargę. Stwierdził, że między dwiema spółkami 
nastąpiło przejęcie zakładu, a umowy o pracę z byłymi pracow-
nikami ICTS zostały przejęte przez Securitas. W związku z tym 
zakwalifi kował on zwolnienie tych pracowników przez Securitas 
jako „nadużycie” i nakazał tej spółce przywrócenie większości 
zainteresowanych osób do pracy oraz zaspokojenie ich roszczeń 
i wypłatę odszkodowania. Securitas wniósł apelację.

Poprzez pytania prejudycjalne sąd odsyłający zmierzał do 
ustalenia:
– czy wykładni art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2001/23 należy 

dokonywać w ten sposób, że w zakres pojęcia „przejęcie 
przedsiębiorstwa lub zakładu” w rozumieniu tego przepi-
su wchodzi sytuacja, w której zleceniodawca wypowiedział 
umowę o świadczenie usług nadzoru i dozorowania swoich 
obiektów, zawartą z jednym przedsiębiorstwem, a następnie 
w celu świadczenia tych usług zawarł nową umowę z innym 
przedsiębiorstwem, które odmawia przejęcia pracowników 
tego pierwszego przedsiębiorstwa?

– czy wykładni art. 1 ust. 1 dyrektywy 2001/23 należy doko-
nywać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisowi 
krajowemu, stanowiącemu, iż w zakres pojęcia „przejęcie 
przedsiębiorstwa lub zakładu” w rozumieniu tego art. 1 
ust. 1 nie wchodzi utrata klienta przez podmiot w następ-
stwie udzielenia zamówienia na świadczenie usług innemu 
podmiotowi.

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości

1. Zakres pojęcia „przejęcie przedsiębiorstwa lub zakładu”
Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywa 2001/23 ma zasto-

sowanie do każdego przypadku przejęcia przedsiębiorstwa, za-
kładu lub części przedsiębiorstwa bądź zakładu przez innego 
pracodawcę w wyniku prawnego przeniesienia własności lub łą-
czenia. Z orzecznictwa TS wynika, że zakres stosowania dyrek-
tywy 2001/23 obejmuje wszystkie sytuacje zmiany, w ramach sto-
sunków umownych, osoby fi zycznej lub prawnej odpowiedzialnej 
za działanie przedsiębiorstwa, która podejmuje zobowiązania 
pracodawcy wobec pracowników przedsiębiorstwa. Tym samym, 
aby dyrektywa 2001/23 była stosowana, nie jest konieczne istnie-
nie bezpośrednich stosunków umownych pomiędzy zbywającym 
a przejmującym, ponieważ do zbycia może dojść za pośredni-
ctwem osób trzecich5. Wynika z tego, że brak związku umownego 
między oboma przedsiębiorstwami, którym kolejno powierzono 
zarządzanie nadzorem i dozorowaniem obiektów portowych, 
pozostaje bez znaczenia dla kwestii tego, czy dyrektywa 2001/23 
jest stosowana w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowa-
niu głównym.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2001/23 możliwość 
zastosowania tej dyrektywy jest uzależniona od spełnienia warun-
ku, zgodnie z którym przejęcie dotyczy jednostki gospodarczej, 
która zachowuje swoją tożsamość, oznaczającą zorganizowane 
połączenie zasobów, którego celem jest prowadzenie działalności 
gospodarczej, bez względu na to, czy jest to działalność podsta-
wowa czy pomocnicza. Trybunał stwierdził, że w celu ustalenia, 
czy ten warunek faktycznie został spełniony, należy wziąć pod 
uwagę wszystkie okoliczności faktyczne danej transakcji, do któ-
rych zalicza się w szczególności rodzaj danego przedsiębiorstwa 
lub zakładu, przejęcie lub brak przejęcia aktywów, takich jak bu-

dynki i ruchomości, wartość składników niematerialnych w chwili 
przejęcia, przejęcie lub brak przejęcia większości pracowników 
przez nowego pracodawcę, przejęcie lub brak przejęcia kliente-
li, a także stopień podobieństwa działalności prowadzonej przed 
przejęciem i po przejęciu oraz czas ewentualnego zawieszenia 
tej działalności. Elementy te muszą podlegać analizie w ramach 
całościowej oceny okoliczności danej sprawy i z tego względu nie 
mogą być oceniane osobno6. W szczególności Trybunał stwier-
dził, że w ocenie okoliczności faktycznych charakteryzujących 
daną transakcję sąd krajowy powinien zwłaszcza uwzględnić 
rodzaj przedsiębiorstwa lub zakładu, którego dotyczy transak-
cja7. Z powyższego zdaniem TS wynika, że waga poszczególnych 
kryteriów charakteryzujących fakt przejęcia, w rozumieniu dy-
rektywy 2001/23, musi się różnić w zależności od prowadzonej 
działalności, to jest metod produkcji lub eksploatacji, które sto-
suje się w danym przedsiębiorstwie, zakładzie lub w danej części 
zakładu8.

Trybunał stwierdził, że w branży, w której działalność opiera 
się zasadniczo na sile roboczej, tożsamość jednostki gospodarczej 
nie może zostać zachowana, jeśli nie doszło do przejęcia zasad-
niczej części pracowników przez domniemanego przejmujące-
go9. Natomiast w sytuacji gdy działalność opiera się zasadniczo 
na sprzęcie, okoliczność, że dawni pracownicy przedsiębiorstwa 
nie zostali przejęci przez nowego przedsiębiorcę do wykonywa-
nia tej działalności, tak jak ma to miejsce w sprawie w postępo-
waniu głównym, nie wystarcza, aby wykluczyć istnienie przejęcia 
jednostki gospodarczej zachowującej swą tożsamość w rozumie-
niu dyrektywy 2001/23. W ocenie TS odmienna wykładnia byłaby 
bowiem niezgodna z głównym celem tej dyrektywy polegającym 
na utrzymaniu umów o pracę pracowników zbywającego, nawet 
wbrew woli przejmującego10.

Trybunał wskazał, że do sądu odsyłającego należy dokona-
nie oceny – w świetle powyższych rozważań i przy uwzględnieniu 
wszystkich okoliczności faktycznych charakteryzujących sporny 
proces – czy tę transakcję należy uznać za przejęcie przedsię-
biorstwa w rozumieniu dyrektywy 2001/23. W tym celu będzie 
on musiał m.in. sprawdzić, czy ICTS bezpośrednio lub pośrednio 
przekazał Securitas sprzęt lub składniki materialne lub niemate-
rialne do wykonywania działalności dozorowania i ochrony roz-
patrywanych obiektów. Ponadto czy takie składniki zostały udo-
stępnione ICTS i Securitas przez PDA. Przy czym TS wskazał, że 
okoliczność, iż składniki materialne niezbędne do prowadzenia 
rozpatrywanej w postępowaniu głównym działalności i przejęte 
przez nowego przedsiębiorcę nie należały do jego poprzednika, 
lecz zostały po prostu udostępnione przez zleceniodawcę, nie 
może wykluczać istnienia przejęcia przedsiębiorstwa lub zakładu 
w rozumieniu dyrektywy 2001/2311. Jednakże wyłącznie sprzęt, 
który był rzeczywiście używany do świadczenia usług ochrony, 
z wyłączeniem obiektów będących przedmiotem tych usług, powi-
nien być ewentualnie brany pod uwagę w celu ustalenia istnienia 
przejęcia jednostki zachowującej swą tożsamość w rozumieniu 
dyrektywy 2001/2312.

5 Zob. w szczególności wyroki TS: z 7.3.1996 r., Merckx i Neuhuys, 

C-171/94 i C-172/94, EU:C:1996:87, pkt 28, 30; z 20.11.2003 r., Abler i in., 

C-340/01, EU:C:2003:629, pkt 39.
6 Podobnie wyrok TS z 26.11.2015 r., Aira Pascual i Algeposa Terminales 

Ferroviarios, C-509/14, EU:C:2015:781, pkt 32 i przytoczone tam orzeczni-

ctwo.
7 Zob. wyrok Aira Pascual i Algeposa Terminales Ferroviarios, pkt 33.
8 Wyrok Aira Pascual i Algeposa Terminales Ferroviarios, pkt 34.
9 Por. wyrok Aira Pascual i Algeposa Terminales Ferroviarios, pkt 35.
10 Wyrok Aira Pascual i Algeposa Terminales Ferroviarios, pkt 41.
11 Zob. wyrok Aira Pascual i Algeposa Terminales Ferroviarios, pkt 38, 

39.
12 Zob. wyrok TS z 29.7.2010 r., UGT-FSP, C-151/09, EU:C:2010:452, 

pkt 31.
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2. Utrata zamówienia na usługi
Z orzecznictwa TS wynika, że utrata zamówienia na usługi 

na rzecz konkurenta nie może sama w sobie przesądzać o ist-
nieniu przejęcia przedsiębiorstwa lub zakładu w rozumieniu dy-
rektywy 2001/2313. Jednakże zdaniem TS przepis krajowy, który 
wyklucza w sposób ogólny z zakresu tego pojęcia utratę klienta 
przez podmiot po udzieleniu zamówienia na usługi innemu pod-
miotowi, nie pozwala uwzględnić wszystkich okoliczności faktycz-
nych, które charakteryzują daną transakcję. Trybunał stwierdził 

– na podstawie orzecznictwa14 oraz celu dyrektywy 2001/23, któ-
rym jest ochrona pracowników poprzez zapewnienie przestrze-
gania ich praw w przypadku zmiany pracodawcy – że wykładni 
art. 1 ust. 1 tej dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, iż stoi 
on na przeszkodzie takiemu przepisowi krajowemu. 

13 Zob. wyrok TS z 11.3.1997 r., Süzen, C-13/95, EU:C:1997:141, pkt 16.
14 Por. wyrok Aira Pascual i Algeposa Terminales Ferroviarios, pkt 32 

i przytoczone tam orzecznictwo.
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