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Zakres legitymacji procesowej
inspektora pracy z art. 631
kodeksu postępowania cywilnego
Scope of labour inspector's law power — Article 631
of Polish Civil Procedure Code
Streszczenie
Celem artykułu jest analiza zakresu legitymacji
procesowej inspektora pracy w sprawach o ustalenie
z art. 631 k.p.c., który to problem jest sporny
zarówno w literaturze jak i praktyce. Autorka
przedstawia rozbudowaną argumentację na poparcie
tezy, że inspektor pracy nie jest uprawniony do
wytaczania powództw o ustalenie treści stosunku
pracy ani faktów prawotwórczych z nim związanych.
Koncentruje się zwłaszcza na wykazaniu braku
interesu prawnego inspektora w takim ustaleniu, przy
założeniu, że wykazanie interesu prawnego stanowi
przesłankę każdego powództwa o ustalenie (art. 189
k.p.c.).

Abstract
The author analisis the problem of the scope of the labour
inspector's legal procedure's standing to bring lawsuit for
determination — Article 631 of Polish Civil Procedure
Code, which problem is disputed both in literature and
in practice. She presents extensive arguments in support
of the thesis, that the labour inspector is not entitled to
bring actions for determining the content of the
employment relationship or law-establishing facts
related to this relationship. The author focuses mainly on
demonstrating the lack of a legal interest of the inspector
in such a determination, assuming that demonstrating a
legal interest is a premise of any action for determination
(Article 189 of Polish Civil Procedure Code).
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Wprowadzenie
Inspektorzy pracy tworzą Państwową Inspekcję Pracy
(PIP), która jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 1 i 3 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy,
DzU z 2019 r. poz. 1251, dalej: ustawa o PIP).
Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy w szczególności
należy: nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa
pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze sto-
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sunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych; kontrola legalności
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz kontrola przestrzegania licznych obowiązków spoczywających na podmiotach zatrudniających (art. 10
ustawy o PIP).
Państwowa Inspekcja Pracy ma również za zadanie
wnoszenie powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej
— uczestnictwo w postępowaniu przed sądem pracy,
w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, a także
ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w kodeksie pracy oraz innych wykroczeń, gdy
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ustawy tak stanowią, oraz udział w postępowaniu w tych
sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego (art. 10
ust. 1 pkt 11 i 15 ustawy o PIP).
Zgodnie z ustawą procesową (art. 631 k.p.c.), w sprawach
o ustalenie istnienia stosunku pracy inspektorzy pracy mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować za zgodą powoda do postępowania w tych sprawach
w każdym jego stadium. Z treści tego przepisu wynika, że
do wytoczenia przez inspektora powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy nie jest wymagana zgoda pracownika.
Wymaganie to dotyczy jedynie wstąpienia do toczącego się
już postępowania. Inspektor pracy w ścisłym tego słowa
znaczeniu nie ma żadnych własnych roszczeń materialnych.
Zawsze występuje on na rzecz realizacji praw materialnych
innego podmiotu (Pogonowski, 2011, s. 239).
W praktyce, za aprobatą części doktryny prawa pracy
i procesu cywilnego (Flaga-Gieruszyńska i Zieliński, 2019,
teza 3 do art. 631; Grzegorczyk, 2015, teza 4 do art. 631;
Siedlecki i Świeboda, 2001, s. 108; Wujczyk, 2013), inspektorzy pracy, wbrew literalnemu brzmieniu art. 631 k.p.c.
i art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIP, korzystając z uprawnienia przyznanego w tych przepisach wnoszą powództwa
bądź wyłącznie o ustalenie samego stosunku pracy, bądź
domagają się również ustalenia jego treści, nierzadko domagają się także ustalenia faktów prawotwórczych.
Dopuszczalność takiej praktyki jest uzasadniana regułami wykładni a maiori ad minus oraz a simlie (Wujczyk,
2013) oraz celem jaki przyświecał prawodawcy przy wprowadzaniu tej regulacji (Flaga-Gieruszyńka i Zieliński,
2019, teza 3 do art. 631). Autorzy aprobujący tę praktykę
nie wskazują jednak w tym zakresie szerszej argumentacji, a sprawa z punktu widzenia procedury cywilnej ma
niebagatelne znaczenie. Uznanie przez sąd braku legitymacji procesowej inspektora pracy do wytoczenia powództwa na rzecz pracownika powoduje bowiem oddalenie powództwa, co pozostaje w sprzeczności zarówno
z ekonomiką procesową, jak i na ogół skutkuje istotnie
dotkliwymi praktycznymi konsekwencjami dla pracownika, którego sprawa ostatecznie nie zostaje rozstrzygnięta.
Względy te uzasadniają potrzebę szerszej analizy tytułowego zagadnienia, zwłaszcza że zakres legitymacji procesowej inspektora pracy w sprawach o ustalenie z art. 631
k.p.c. nie był, jak dotąd, przedmiotem szerszych rozważań
także w orzecznictwie sądowym (por. jednak uchwała SN
z 24 września 2020 r., III PZP 1/20, LEX nr 3054452).

Pojęcie stosunku pracy
a pojęcie treści stosunku pracy
Przesądzenie, czy inspektor pracy może wnosić wyłącznie
o ustalenie, że stosunek prawny łączący beneficjenta powództwa z pozwanym jest stosunkiem pracy, czy też użycie w art. 631 k.p.c. sformułowania „istnienie stosunku
pracy” oznacza możliwość wniesienia także powództwa
o ustalenie treści stosunku pracy lub faktów prawotwórczych z nim związanych, w pierwszym rzędzie wymaga
wskazania różnic pomiędzy pojęciami „stosunek pracy”
i „treść stosunku pracy”.

Obecnie powszechnie przyjmuje się, że stosunek pracy
ma charakter zobowiązaniowy, choć taki jego charakter
wcześniej był kwestionowany przez zwolenników tzw. teorii włączenia i teorii wspólnoty (Maniewska, 2013,
s. 24–27; Święcicki, 1957, s. 58–74; Szubert, 1964, s. 81–96).
Nie oznacza to jednak, że mimo to nauka prawa pracy
nie wyróżnia kilku znaczeń tego terminu.
W jednym z ujęć pod tym pojęciem można rozumieć
kategorię zbiorczą, konstrukcję pojęciową, model obejmujący szereg elementarnych stosunków prawnych różnych pod względem charakteru prawnego, zachodzących
między pracodawcą i pracownikiem (stronami tego stosunku), unormowanych w tym dziale prawa pracy, który
określa ogół praw i obowiązków pracowników oraz odpowiadających im ogół praw i obowiązków pracodawców.
Chodzi zatem o te stosunki między pracodawcą i pracownikiem, które są ujęte w przepisach o zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę, prawach i obowiązkach stron, wynagrodzeniu za pracę, urlopach pracowniczych, czasie
pracy i wielu innych. W tym rozumieniu stosunku pracy
jedną wspólną nazwą określa się zespół wielu prostych
stosunków prawnych różnego rodzaju, funkcjonalnie powiązanych w jedną instytucjonalną całość. Przez elementarny stosunek prawny łączący pracodawcę z pracownikiem rozumie się zaś bądź to więź prawną stanowiącą połączenie tylko jednego prawa (kompetencji, uprawnienia)
i jednego odpowiadającego mu obowiązku, wynikłe z realizacji tylko jednej normy, bądź to sytuuje się go na wyższym poziomie logicznym, w tym sensie, iż obejmuje się
zakresem tego pojęcia kilka praw i obowiązków o podobnej treści i charakterze. Przy pierwszym ujęciu możemy
zatem wyróżnić tylko dwa poziomy logiczne, w którym na
wyższym szczeblu sytuuje się stosunek pracy, jako kategoria zbiorcza dla wszystkich pojedynczych stosunków łączących pracodawcę z pracownikiem, na niższym zaś
z osobna każdy z pojedynczych stosunków łączących pracodawcę z pracownikiem. Przy drugim ujęciu możemy
wyróżnić co najmniej trzy poziomy logiczne. Pojedyncze
stosunki łączące pracodawcę z pracownikiem łączone są
bowiem w kategorie wyższego rzędu w ten sposób, iż grupowane są razem pojedyncze prawa i obowiązki o podobnej treści. Dopiero nad tak zbudowanymi stosunkami
cząstkowymi nadbudowana jest kategoria zbiorcza, określana mianem stosunku pracy (Maniewska, 2013, s. 22–21;
Klein, 2005, s. 21–27; Zieliński, 1998, s. 233–234; Ziembiński, 1967, s. 204–205; Wronkowska, 1973, s. 23; Rudnicki i Skoczny, 1971, s. 807; Kubot, 1978, s. 24–25; Machnikowski, 2006, s. 110; Grzybowski, 1974, s. 179).
Tej teorii stosunku pracy, traktowanego jako jeden
(ogólny, modelowy) stosunek prawny zachodzący między
pracodawcą a pracownikiem, ujmowanej w literaturze jako teoria monistyczna, przeciwstawiana jest teoria pluralistyczna, według której pracodawca pozostaje z pracownikiem w szeregu stosunków prawnych nietworzących
jednak w sumie jednego ogólnego (zbiorczego) stosunku
prawnego, określanego mianem stosunku pracy. W tej
drugiej koncepcji pojęcie stosunku pracy jest ograniczane
tylko do jednego z elementarnych stosunków prawnych
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zachodzących między pracodawcą i pracownikiem, a mianowicie do tzw. stosunku świadczenia pracy, którego ramy wyznacza przepis art. 22 § 1 k.p. Stosunek pracy definiuje się tu jako „stosunek prawny zachodzący między
dwoma podmiotami, z których jeden, zwany pracownikiem, obowiązany jest świadczyć osobiście i w sposób ciągły, powtarzający się, na rzecz i pod kierownictwem oraz
w miejscu i czasie wyznaczonym przez drugi podmiot,
zwany pracodawcą, pracę określonego rodzaju, a pracodawca zatrudniać pracownika za wynagrodzeniem (por.
Maniewska, 2013, s. 23; Zieliński, 1998, s. 236–238; Florek i Zieliński, 2001, s. 44; Kubot, 1978, s. 26).
Przedstawiona dystynkcja pomiędzy różnym rozumieniem terminu „stosunek pracy” ma dla analizowanego zagadnienia znaczenie zasadnicze.
Jeżeli bowiem stwierdzimy, że ustawa procesowa posługuje się w art. 631 k.p.c. terminem „stosunek pracy”
w pierwszym z wyróżnionych znaczeń, to otworzy to drogę do przyjęcia, że uprawnienie inspektora pracy z art. 631
k.p.c. obejmuje nie tylko uprawnienie do ustalenia istnienia stosunku pracy w takim jego rozumieniu, które wyznacza jedynie treść art. 22 § 1 k.p. — a więc do ustalenia
istnienia tzw. stosunku świadczenia pracy, ale do ustalenia istnienia także wszystkich innych stosunków prawa
pracy wynikających z więzi wyznaczonej art. 22 § 1 k.p.,
a zatem uprawnienie do ustalenia istnienia wszystkich innych praw i odpowiadających im obowiązków (cząstkowych, elementarnych stosunków zobowiązaniowych prawa pracy) stron stosunku pracy.
Wywiedzenie zaś, że art. 631 k.p.c. dotyczy uprawnienia do ustalenia istnienia tylko stosunku świadczenia pracy, a więc ustalenia istnienia zobowiązania jednej strony
stosunku prawnego (pracownika) do świadczenia osobiście i w sposób ciągły, powtarzający się, na rzecz i pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
drugi podmiot tego stosunku (pracodawcę) pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem, będzie oznaczało,
że inspektor PIP nie ma uprawnienia do samodzielnego
wytaczania powództw o ustalenie treści stosunku pracy.
Przez treść stosunku pracy w tym ujęciu należy bowiem
rozumieć ogół praw i obowiązków stron stosunku pracy,
które wynikają z więzi wynikającej z art. 22 § 1 k.p. W ramach ustalania tej treści możemy zatem ustalać prawo
pracownika do określonej wysokość wynagrodzenia, do
określonego wymiaru urlopu wypoczynkowego, do urlopu rodzicielskiego itp.
Tak jak w każdym stosunku zobowiązaniowym, tak
i w zobowiązaniowym stosunku prawa pracy obok podmiotów tego stosunku, to jest pracodawcy i pracownika,
można bowiem wymienić takie elementy zobowiązania,
jak obowiązek spełnienia świadczenia i odpowiadające
mu uprawnienie do uzyskania tego świadczenia. Definiujący zobowiązanie art. 353 § 1 k.c. stanowi bowiem, że zobowiązanie polega na tym, iż wierzyciel może żądać od
dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie
spełnić. Świadczenie zaś może polegać na działaniu albo
na zaniechaniu (art. 353 § 2 k.c.).
Wobec tego przez treść zobowiązania należy rozumieć
uprawnienia wierzyciela i odpowiadające im obowiązki
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dłużnika. Rodzaj tych uprawnień i obowiązków zależy od
konkretnego stosunku zobowiązaniowego, a ściślej od tego, jakie jest zasadnicze (podstawowe) uprawnienie wierzyciela w stosunku do dłużnika, a co za tym idzie — podstawowy obowiązek dłużnika względem wierzyciela.
Ustalenie, że wierzyciela łączy z dłużnikiem zobowiązanie polegające na tym, że jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia i żądania dopuszczenia do pracy za to,
iż zobowiązał się do świadczenia osobiście i w sposób ciągły,
powtarzający się, na rzecz i pod kierownictwem oraz
w miejscu i czasie wyznaczonym przez drugi podmiot tego stosunku (pracodawcę) pracy określonego rodzaju,
będzie oznaczało, że jest to zasadnicze (podstawowe)
uprawnienie wierzyciela, którego istnienie rodzi po jego
stronie uprawnienie do żądania od drugiej strony stosunku prawnego spełnienia szeregu innych (akcesoryjnych,
ubocznych) świadczeń dodatkowych. Można zatem
w uproszczeniu powiedzieć, że gdy mamy na myśli wskazany wyżej stosunek podstawowy zamykający się w treści
art. 22 § 1 k.p., to mamy na myśli „stosunek pracy”, gdy
zaś odnosimy się do ogółu praw i obowiązków stron stosunku prawnego wynikających z tego, że pozostają one
w stosunku wyznaczonym treścią art. 22 § 1 k.p., to mamy
na myśli „treść stosunku pracy” (Czachórski, 1994,
s. 31–36, 38–40, 49–50).

Legitymacja procesowa inspektora
pracy do wytaczania powództw
o ustalenie
Ponieważ zarysowany wyżej dylemat nie może być rozwiązany w oparciu o wykładnię gramatyczną, należy sięgnąć do innych rodzajów wykładni.
Za wąskim rozumieniem terminu „stosunek pracy”
w kontekście regulacji zawartej w art. 631 k.p.c. zdaje
się przemawiać już tylko sam art. 189 k.p.c. stanowiący
materialnoprawną podstawę wszystkich powództw
o ustalenie, w tym powództwa o ustalenie wniesionego
przez inspektora pracy (Sadlik, 2006, s. 16). Stanowi on,
że powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub
nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma
w tym interes prawny.
Jak wskazuje się w literaturze, w odniesieniu do pojęcia „prawa” z art. 189 k.p.c. chodzi o prawo podmiotowe
(prawo do domagania się od drugiego podmiotu zachowania określonej treści) unormowane w prawie przedmiotowym (Żyznowski, 2011, s. 696). Jak wiadomo, roszczenia stanowią tylko jedną z postaci praw podmiotowych
(w teorii wyróżnia się, między innymi, także prawa podmiotowe kształtujące oraz zarzuty). Roszczenia mogą
przy tym wynikać zarówno z umowy, jak i z ustawy.
W tym kontekście można oczywiście zadać pytanie, czy
pojęcie „prawa” w rozumieniu art. 189 k.p.c. aby na pewno dotyczy tych praw podmiotowych, które określamy
mianem roszczeń wynikających z istniejącego między
podmiotami stosunku zobowiązaniowego. Być może
można postawić tezę, że nie jest wykluczone, by także na
gruncie tego przepisu przyjąć, że pojęcie „stosunku prawnego” obejmuje również ogół praw i obowiązków jego
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stron, a więc także jego treść, zaś termin „prawo” jest rezerwowane dla innych niż roszczenia wynikające z zobowiązania postaci praw podmiotowych. Warto wskazać, że
niektórzy z komentatorów art. 189 k.p.c. jako przykład
powództwa o ustalenie istnienia stosunku prawnego
wskazali na powództwo dotyczące istnienia lub wysokości
należności za wodę dostarczaną przez przedsiębiorstwa
wodociągów i kanalizacji (Jędrzejewska i Weitz, 2009,
s. 567; uchwała SN z 7 sierpnia 1974 r., III CZP 47/74,
OSNCP 1975/12/161; por. także art. 34 k.p.c.).
Bez wątpienia jednak na podstawie art. 189 k.p.c. możemy żądać nie tylko istnienia stosunku pracy w rozumieniu teorii pluralistycznej, ale także istnienia roszczeń wynikających z pozostawania w tym stosunku (inaczej rzecz
ujmując — ustalenia treści tego stosunku) bądź ustalenia
tzw. faktów prawotwórczych związanych ze stosunkiem
pracy (np. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze czy sposobu rozwiązania stosunku
pracy) (por. uchwałę SN z 3 listopada 1994 r., I PZP
45/94, LEX nr 1298238 oraz orzeczenie SN z 11 września
1953 r., I C 581/53, OSN 1954/III/65).
Pewne jest także, że pełną legitymację procesową do
wytoczenia powództwa z art. 189 k.p.c. (a więc nieograniczoną np. tylko do możliwości żądania ustalania istnienia
stosunku prawnego) ma pracownik i pracodawca (strony
stosunku pracy). Przy tym ich legitymacja procesowa (legitymacja formalna) pokrywa się tu z legitymacją materialną (w odniesieniu do rozróżnienia pojęć legitymacji
formalnej i legitymacji materialnej por. szerzej Gajda-Roszczynialska, 2015, s. 360–363; Wyka, 2009,
s. 429–446).
Legitymacja procesowa inspektora pracy do wytoczenia powództwa z art. 189 k.p.c. nie wynika jednak — tak
jak u nich — ze stosunku prawnego (z tego, że inspektor
jest podmiotem stosunku materialnoprawnego), lecz
z przepisu prawa, a mianowicie z art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIP oraz art. 631 k.p.c. (Gill i Gill, 2011, s. 89–90, 94).
Jak stanowi wprost art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIP
i art. 631 k.p.c., jest ona ograniczona tylko do wniesienia
powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy, a więc
już nie do: ustalenia nieistnienia stosunku pracy, ustalenia istnienia (nieistnienia) jakiegokolwiek innego stosunku
prawnego, ustalenia istnienia prawa lub ustalenia faktu
prawotwórczego, nawet gdyby był on związany ze stosunkiem pracy. Dodatkowo legitymacja procesowa przysługuje inspektorom pracy jedynie w przypadku, gdy wytoczą powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy na
rzecz osoby, której prawa zostały naruszone, a więc na
rzecz pracownika (zatrudnionego) — art. 631 k.p.c. (Iwulski, 1998, s. 26).
Skoro materialnoprawną podstawą powództwa inspektora pracy z art. 631 jest art. 189 k.p.c., to ten przepis ustanawia także przesłanki tego powództwa. Jedną
z nich zaś jest interes prawny w wytoczeniu powództwa
o ustalenie.
W literaturze podkreśla się, że warunek, aby powód
miał interes prawny w ustaleniu istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, stanowi jedną z okoliczności należących do płaszczyzny dopuszczalności me-

rytorycznego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy (Weitz,
2018, s. 14–18, 25). Jeśli połączy się to z zastrzeżeniem, że
inspektor na podstawie art. 631 k.p.c. wytacza powództwo
na rzecz pracownika (ściśle zatrudnionego), to tym samym oznacza to, że interes prawny inspektora pracy wytaczającego powództwo z art. 189 k.p.c. powinien być
zbieżny z interesem prawnym pracownika, na rzecz którego działa inspektor (Gill i Gill, 2011, s. 89). Analogiczny
pogląd w odniesieniu do prokuratora wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 2 sierpnia 2007 r., V CSK 109/07 (OSNC
2008/9/107). Wskazał, że wytaczając powództwo o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c. powód obowiązany jest
wykazać swój interes prawny będący przesłanką — również materialną — tego żądania. Gdy prokurator wytacza
powództwo o ustalenie na rzecz oznaczonej osoby (art. 55
w związku z art. 189 k.p.c.), ma również obowiązek wykazać interes prawny osoby zastępowanej, będącej powodem w znaczeniu materialnym, gdyż działa jako substytut
procesowy tej osoby (por. szerzej Bodio, 2015,
s. 56).
Nie ulega wątpliwości, że zatrudnionemu zawsze przysługuje interes prawny w ustaleniu istnienia stosunku pracy w wąskim tego słowa znaczeniu (czyli ustaleniu, że wykonuje on pracę w warunkach określonych w art. 22
§ 1 k.p.) (por. wyroki SN z 23 stycznia 2018 r., II PK
333/16, OSNP 2018/11/147 i z 15 grudnia 2009 r., II PK
156/09, LEX nr 577459).
Sprawa ta nie jest jednak tak oczywista w przypadku
wniesienia powództwa o ustalenie treści tego stosunku
(treści ogółu wzajemnych praw i obowiązków stron stosunku pracy wynikających z pozostawania w stosunku
pracy w wąskim tego słowa znaczeniu) lub wniesienia powództwa o ustalenie faktu prawotwórczego.
Przykładem jest tu powszechnie przyjmowany pogląd,
że możliwość wytoczenia powództwa o zasądzenie zasadniczo wyklucza po stronie powoda istnienie interesu
prawnego w wytoczeniu powództwa o ustalenie naruszonego prawa lub stosunku prawnego (por. orzeczenie SN
z 13 kwietnia 1965 r., II CR 266/64, OSPiKA 1966/6-8/166
z glosą J. Klimkowicza; wyrok SN z 18 grudnia 1968, II
PR 290/68, LEX nr 13999; uchwałę SN z 15 lipca 1995 r.,
I PZP 56/94, OSNAPiUS 1995/24/299). Oznacza to
w szczególności, że możliwość wytoczenia powództwa
o zasądzenie niewypłaconego wynagrodzenia za pracę
w określonej wysokości co do zasady wyklucza interes prawny w ustaleniu istnienia obowiązku wypłaty wynagrodzenia
w określonej wysokości (prawa do wynagrodzenia o określonej wysokości). Podkreślenia wymaga jednak, że zgodnie
z wyrokiem Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2014 r.,
II PK 179/13 (LEX nr 1477440), możliwość wytoczenia
powództwa o świadczenie nie wyklucza istnienia interesu
prawnego w ustaleniu stosunku prawnego lub prawa, gdy
ustalenie takie zapewni w większym stopniu ochronę
praw powoda niż orzeczenie zobowiązujące do świadczenia. Ograniczanie możliwości wystąpienia z powództwem
o ustalenie w takich sytuacjach byłoby sprzeczne z jego
celem, którym, jak się podkreśla, jest zapewnienie skutecznej ochrony prawnej realizowanej w ramach szeroko
pojmowanego dostępu do sądu. Także w wyroku
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z 2 czerwca 2006 r., I PK 250/05 (OSNP 2007/11-12/156)
Sąd Najwyższy uznał, że roszczenie o sprostowanie świadectwa pracy nie wyłącza interesu prawnego w ustaleniu
rzeczywistej treści stosunku pracy (art. 189 k.p.c.).
Jeśli idzie o interes prawny w ustaleniu treści stosunku
pracy, to w orzecznictwie uznano interes prawny pracownika w ustaleniu podstawy zatrudnienia (wyrok SN z 9 lutego 2000 r., I PKN 517/99, OSP 2002/3/30 z glosą P. Kucharskiego) i długości okresu wypowiedzenia (uchwała
SN z 10 listopada 1977 r., I PZP 50/77, „Służba Pracownicza” 1979, nr 10, s. 32).
To wszystko prowadzi zaś do konkluzji, że niezależnie
od tego, jak szeroko ujmiemy zakres przedmiotowy legitymacji procesowej inspektora pracy wynikającej z art. 631
k.p.c., to ostatecznie nie może on być szerszy niż zakres
przedmiotowy powództwa o ustalenie treści stosunku
pracy gdyby takie powództwo wniósł sam pracownik. Skoro zatem pracownik nie ma interesu prawnego na przykład w ustaleniu prawa do wynagrodzenia w określonej
wysokości (bo ma roszczenie o zapłatę), to wątpliwe jest,
aby taki interes przysługiwał inspektorowi pracy.
Bez wątpienia również legitymacja procesowa inspektora pracy z art. 631 k.p.c. nie obejmuje możliwości
ustalenia faktów prawotwórczych związanych ze stosunkiem pracy, a więc między innymi trybu ustania stosunku pracy, rodzaju umowy o pracę czy rodzaju zajmowanego stanowiska, gdyż pojęcie ustalenia faktu prawotwórczego żadną miarą nie mieści się w pojęciu ustalenia istnienia stosunku prawnego (tu ustalenia istnienia
stosunku pracy).

Interes prawny inspektora pracy
w wytoczeniu powództwa o ustalenie
Jak wskazano, materialnoprawną przesłanką powództwa
inspektora pracy z art. 631 k.p.c. jest interes prawny beneficjenta tego powództwa w ustaleniu, którego żąda inspektor — interes prawny sensu stricto. Inspektor pracy
musi jednak wykazać także „własny” (publiczny) interes
prawny w jego wytoczeniu — art. 632 w związku z art. 7
k.p.c. (por. Iwulski, 1998, s. 26; Bodio, 2015, s. 53–58;
Wąż, 2008, s. 32).
Badanie interesu prawnego inspektora w wytoczeniu
powództwa o ustalenie wiąże się ściśle z problematyką zakresu uprawnień państwowych inspektorów pracy czy też
inaczej — zakresem interesu publicznego, którego ma
bronić inspekcja pracy.
W związku z tym należy wskazać, że status prawny państwowych inspektorów pracy zasadniczo został uregulowany w ustawie o PIP. Zgodnie z jej art. 1 „Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy
zarobkowej w zakresie określonym w ustawie”. Zakres
sprawowania nadzoru i kontroli, o którym tu mowa, został
sprecyzowany przede wszystkim w art. 10 ustawy o PIP.
Wśród zadań inspekcji wymienionych w tym przepisie
wyodrębnia się, między innymi, zadania kontrolne, zada-
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nia nadzorcze oraz zadania w zakresie wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób winnych (Makowski, 2017,
s. 153 i n.).
Rozwijając pojęcie zadań kontrolnych i zadań nadzorczych wskazuje się, że istotą kontroli jest obserwacja
określonych zjawisk, analizowanie ich charakteru oraz
przedstawianie wniosków i propozycji; kontrola nie obejmuje zatem środków władczych. Władczy charakter ma
natomiast nadzór, który polega „na możliwości władczego wkraczania w działalność podmiotu kontrolowanego”
(Rączka, 2008, s. 48–49).
Jak wskazano wyżej, nadzór i kontrola przestrzegania
przepisów prawa pracy dotyczy w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu
pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIP).
Od kompetencji kontrolnych i nadzorczych oraz kompetencji wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób
winnych należy odróżnić pojęcie środków ich realizacji,
czyli uprawnień inspektora przyznanych mu w ramach
kontroli i nadzoru oraz ścigania osób winnych. Środki
działania inspekcji pracy składają się na instrumentarium, dzięki któremu nałożone na inspekcje zadania mogą być wykonywane (Makowski, 2017, s. 255). Środki te
poddaje się różnym kwalifikacjom (por. szerzej Makowski, 2017, s. 264).
Wśród środków kontroli wymienia się prawo do wizytowania miejsc pracy, w tym prawo wstępu na miejsce
kontroli, i stosowania środków dowodowych; środki oddziaływania naprawczego w zakresie funkcji kontroli oraz
kompetencje notyfikacyjne, rejestracyjne, opiniodawcze
i kompetencje w procedurze powypadkowej (Makowski,
2017, s. 265–329).
Jeśli chodzi o środki oddziaływania naprawczego w zakresie funkcji kontroli, to są nimi wystąpienie i polecenie
(art. 11 pkt 8 ustawy o PIP).
Wystąpienie to skierowana do pracodawcy informacja
o wnioskach pokontrolnych. Podmiot kontrolowany lub
organ sprawujący nad nim nadzór, do którego skierowano wystąpienie, jest obowiązany w terminie określonym
w wystąpieniu, nie dłuższym niż 30 dni, zawiadomić odpowiedni organ Państwowej Inspekcji Pracy o terminie
i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych (art. 36
ustawy o PIP). Polecenie zaś to nic innego, jak ustna forma
wystąpienia. Wydaje się je w celu usunięcia ujawnionych
w toku kontroli uchybień, jeżeli mogą być one usunięte
podczas trwania kontroli lub niezwłocznie po jej zakończeniu (por. art. 34 ust. 1b i 4 ustawy o PIP). Wystąpienia
i polecenia mają przy tym zastosowanie wtedy, gdy stwierdzone naruszenie prawa pracy nie jest objęte katalogiem
spraw objętych nadzorem inspektora, a więc spraw,
w których może on wydać nakaz.
Środkiem nadzoru inspektora pracy jest bowiem prawo wydawania nakazów, które są decyzjami administracyjnymi (władczy charakter). Środek ten jest uregulowany w art. 11 ustawy o PIP, aczkolwiek katalog spraw zała-

PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE/LABOUR AND SOCIAL SECURITY JOURNAL ISSN 0032-6186

t. LXI, nr 11/2020 DOI 10.33226/0032-6186.2020.11.4

twianych przez inspektora pracy w drodze nakazu nie
ogranicza się tylko do przypadków wymienionych w tym
przepisie (por. przykładowo art. 23711 § 4 k.p.). Na podstawie art. 11 ustawy o PIP inspektor ma prawo:
1) nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień
w ustalonym terminie w przypadku gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) nakazania: wstrzymania prac lub działalności, gdy
naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub
zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących te
prace lub prowadzących działalność; skierowania do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych
do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach
wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy
pracach niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby
nie posiadają odpowiednich kwalifikacji; nakazy w tych
sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
3) nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn
i urządzeń, w sytuacji gdy ich eksploatacja powoduje
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi;
nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu
wykonaniu;
4) zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia
działalności w miejscach, w których stan warunków pracy
stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
5) nakazania, w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu
pracowników lub osób fizycznych wykonujących pracę na
innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności
określonego rodzaju;
6) nakazania ustalenia, w określonym terminie, okoliczności i przyczyn wypadku;
7) nakazania wykonania badań i pomiarów czynników
szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy w przypadku naruszenia trybu, metod, rodzaju lub częstotliwości
wykonania tych badań i pomiarów lub konieczności
stwierdzenia wykonywania pracy w szczególnych warunkach;
8) nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach podlegają
natychmiastowemu wykonaniu.
Środkiem wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do
osób winnych są natomiast: prawo nakładania grzywien
w postępowaniu mandatowym (art. 95 § 3 k.p.w.) i prawo
kierowania wniosku do sądu o ukaranie sprawcy wykroczenia oraz podejmowanie w takim postępowaniu czynności procesowych w charakterze oskarżyciela publicznego (art. 17 § 2 k.p.w.). Dotyczy to wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w kodeksie pracy (patrz
art. 281–283 k.p.) oraz wykroczeń określonych w: art. 27–27b
ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (DzU z 2019 r. poz. 1563), art. 119–123 ustawy
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy (DzU z 2020 r. poz. 1409 ze zm.), art. 27
i art. 28 ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (DzU z 2018 r.
poz. 2206 ze zm.), art. 8e ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU
z 2018 r. poz. 2177 ze zm.), art. 10 ustawy z 10 stycznia
2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz
w niektóre inne dni (DzU z 2019 r. poz. 4660), a także innych wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej, jeżeli ustawa tak stanowi.
Podsumowując należy zauważyć, iż w ramach realizacji
interesu publicznego wyznaczonego zadaniami Państwowej Inspekcji Pracy (sprawowania nadzoru i kontroli
przestrzegania prawa pracy) ustawa o PIP oraz kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia wyposaża inspektorów pracy we własne instrumentarium środków realizacji tych zadać. Wyjątkiem jest uprawnienie do samodzielnego kwalifikowania stosunku zatrudnienia jako zatrudnienia pracowniczego.
Innymi słowy, inspektor pracy został wyposażony przez
wskazane ustawy w prawo samodzielnego ustalania ogółu
praw pracownika, a co za tym idzie — także ogółu odpowiadających im obowiązków pracodawcy. We wszystkich
tych sprawach inspektor może bądź to sformułować wystąpienie, bądź wydać polecenie albo wydać nakaz, w odniesieniu do niektórych z nich może także nałożyć mandat
oraz wystąpić do sądu o ukaranie za popełnienie wykroczenia. Oznacza to zatem, że inspektor pracy w ramach
przyznanych mu kompetencji może samodzielne ustalać
treść stosunku pracy. Jak bowiem wykazano, inspektor
posiada „własne” środki do realizacji kontroli i nadzoru
przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności
przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za
pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób
niepełnosprawnych.
W kontekście powyższych rozważań prowadzi to do tezy, że inspektor pracy nie ma interesu prawnego w ustaleniu przez sąd treści stosunku pracy, gdyż może to uczynić
samodzielnie.
Taki interes ma natomiast w przypadku ustalenia istnienia stosunku pracy, co potwierdza brzmienie art. 476
§ 1 pkt 11 k.p.c. (por. jednak Mędrala, 2011, s. 106–110;
Kosiński, 2015, s. 252–253). Powszechnie przyjmuje się,
że w ramach swoich uprawnień inspektor nie może takiego ustalenia dokonać sam, choć w literaturze zarysowały
się kontrowersje dotyczące problemu relacji powództwa
inspektora o ustalenie istnienia stosunku pracy wobec
uprawnień do ścigania wykroczenia z art. 281 pkt 1 k.p.
Według jednego stanowiska oba te środki działania są autonomiczne i wzajemnie niezależne od siebie, według
drugiego zaś w każdym przypadku zastosowanie przez inspektora środków związanych z popełnieniem wykroczenia stypizowanego w art. 281 pkt 1 k.p. powinno być poprzedzone orzeczeniem ustalającym istnienie stosunku
pracy (por. Makowski, 2017, s. 393 i powołaną tam literaturę). Z punktu widzenia przedmiotu niniejszej analizy
kontrowersja ta pozostaje jednak bez znaczenia.
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Podsumowanie
Konkludując, skoro inspektor pracy nie ma interesu prawnego w ustaleniu treści stosunku pracy, gdyż treść tę może
ustalić w ramach własnych kompetencji, to brakuje materialnoprawnej podstawy do wystąpienia przez niego o ustalenie tej treści przez sąd (art. 189 k.p.c. w związku z art. 1
i art. 10 ustawy o PIP). Z unormowania legitymacji procesowej inspektora pracy w sprawach o ustalenie (art. 631
k.p.) wynika zaś wprost, że inspektor nie ma także uprawnienia do wytoczenia powództwa o ustalenie faktu prawotwórczego, choćby pozostawał on w związku ze stosunkiem pracy.
Wniosek ten pozostaje w zgodzie z poglądami większości przedstawicieli doktryny prawa pracy, którzy
uprawnienie inspektora do wytoczenia powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy wiążą ściśle z unormowaniem zawartym w art. 22 § 11 i § 12 k.p. (por. przykładowo
Iwulski, 1998, s. 25; Jasińska-Cichoń, 2008, s. 44–45; Jakubowska, 2017, s. 51; Nidziński, 2016, s. 39; Lewandowski i Góral, 1996, s. 21–22; Prusinowski, 2013; Jankowiak,
2019, s. 32–40; por. także wyrok SN z 2 kwietnia 1998 r.,
I PKN 521/97, OSNP 1999/6/203).
Dodatkowo należy podkreślić, że gdyby przyjąć omnipotencję inspektora PIP w zakresie możliwości samodzielnego ustalania przed sądem każdego prawa, które
przysługuje pracownikowi w związku z łączącym go z pracodawcą stosunkiem pracy, to przepisy ustawy procesowej dotyczące inspektora powinny być w treści zbliżone

do przepisów dotyczących uprawnień prokuratora w procesie cywilnym. Gdyby ustawodawca chciał przyznać inspektorowi pracy samodzielne uprawnienie do ustalania nie
tylko istnienia stosunku pracy, ale także jego treści, to sformułowałby przepis kompetencyjny inaczej — por.
art. 7 k.p.c. odnoszący się do prokuratora i art. 632 k.p.c.
Przepis nadawałby mu kompetencję do wytaczania na rzecz
pracowników powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz do wytaczania powództw o ustalenie ich praw.
Powództwo o ustalenie treści stosunku pracy inspektor
pracy może zatem wytoczyć jedynie w charakterze pełnomocnika procesowego pracownika, którym może być w każdej sprawie z zakresu prawa pracy na mocy art. 465 § 1 k.p.c.
Powyższe wnioski korespondują także ze słusznym
przekonaniem, że przepis prawa przewidujący odstąpienie od procesowej zasady dyspozycyjności (rozporządzalności) jako wyjątek od zasady musi być wykładany ściśle.
W klasycznej postaci zasada rozporządzalności oznacza,
że wyłącznie strony postępowania posiadające legitymację materialną mają uprawnienie do wytoczenia powództwa, określają granice żądanej ochrony prawnej, mogą
dowolnie rozporządzać swoim prawem w toku procesu,
a także rozporządzać środkami procesowymi w tym zakresie (por. Berutowicz, 1957, s. 19–20; Gajda-Roszczynialska, 2015, s. 363–364). Tym samym wyjątek od zasady
rozporządzalności przewidziany w art. 631 k.p.c. powinien
być wykładany ściśle (por. także Góra-Błaszczykowska,
2005, s. 156; Gajda-Roszczynialska, 2015, s. 375–376;
Iwulski, 1998, s. 26).
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